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Resumo 
 
 

PERBONI, Lais Tessari. Atividade herbicida e fungicida, perfil metabólico, 
isolamento e identificação de compostos ativos de extratos de Heteranthera 
reniformis. 2019. 202f. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em 
Fitossanidade. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2019.  

 
 

As plantas sintetizam compostos de defesa ou metabólitos especializados que 
podem servir como modelos para o desenvolvimento de agrotóxicos. Dentre as 
espécies com potencial de serem exploradas quanto a produção de compostos 
ativos está o aguapé-mirim (Heteranthera reniformis). Diante disso, os objetivos 
desse trabalho foram verificar a atividade herbicida e fungicida dos extratos hexano, 
acetato de etila e metanol de folhas de H. reniformis, bem como dos compostos 
exsudados pelas suas raízes; determinar o perfil metabólico dos extratos das folhas 
e dos compostos liberados pelas raízes de H. reniformis; isolar e identificar os 
compostos com atividade herbicida e fungicida provenientes de folhas e raízes de H. 
reniformis. Realizaram-se cinco estudos para atender os objetivos mencionados, 
sendo que os resultados permitem inferir que o extrato acetato de etila de folhas de 
H. reniformis ocasiona fitotoxicidade em agrião (Lepidium sativum), alface (Lactuca 
sativa), capim-arroz (Echinochloa sp.) e sagitária (Sagittaria montevidensis), 
afetando sua germinação e crescimento; o extrato metanol de folhas de H. reniformis 
inibe a formação, o tamanho e a germinação de esporos de Bipolaris oryzae. A 
atividade antifúngica e herbicida depende da concentração dos extratos. As 
substâncias exsudadas pelas raízes afetam o comprimento da parte aérea e das 
raízes de alface e capim-arroz, e também a esporulação de B. oryzae. Compostos 
putativamente identificados apresentam atividade antifúngica e herbicida, podendo 
ser os responsáveis pelas atividades dos extratos. Os compostos isolados de raízes 
e folhas de H. reniformis apresentam atividade antifúngica contra Colletotrichum spp. 
e fitotóxica contra germinação de alface e agrostis. O ácido (8E,10Z)-7-
hidroxioctadeca-8,10-dienoico é o provável composto com atividade antifúngica 
isolado das folhas de H. reniformis.   
 
Palavras-chave: aguapé-mirim; fungos; sementes; cromatografia; espectrometria de 
massas  
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Abstract 

 

PERBONI, Lais Tessari. Herbicide and fungicide activity, metabolic profile, 
isolation and identification of active compounds of Heteranthera reniformis 
extract. 2019. 202 p. Thesis (Doctorate) - Programa de Pós-Graduação em 
Fitossanidade. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2019. 
 
 
Plants synthesize defense compounds or specialized metabolites that can serve as 
models for pesticide development. Among the species with potential to be searched 
about the production of active compounds is kidney leaf mud plantain (Heteranthera 
reniformis). Therefore, the goals of this research were to verify the herbicide and 
fungicide activity of hexane, ethyl acetate and methanol extracts of H. reniformis 
leaves, as well as the exudated compounds by the roots; determine the metabolic 
profile of leaf extracts and compounds released by H. reniformis roots; isolate and 
identify compounds with herbicide and fungicide activity from H. reniformis leaves 
and roots. Five studies were carried out to meet the mentioned goals, and the results 
allow to infer that the ethyl acetate extracts of H. reniformis leaves cause 
phytotoxicity in cress (Lepidium sativum), lettuce (Lactuca sativa), barnyard grass 
(Echinochloa sp.) and giant arrowhead (Sagittaria montevidensis), affecting their 
germination and growth; H. reniformis leaf methanol extract inhibits Bipolaris oryzae 
spore formation, size and germination. The antifungal and herbicide activity depends 
on the extract concentration. Roots exudates affect the length of the shoots and roots 
of lettuce and barnyard grass, as well as the sporulation of B. oryzae. Putatively 
identified compounds have antifungal and herbicide activity and may be responsible 
for the extracts activities. Compounds isolated from H. reniformis roots and leaves 
have antifungal activity against Colletotrichum spp. and phytotoxic against lettuce 
and agrostis germination. Probably, the (8E, 10Z) -7-hydroxyoctadeca-8,10-dienoic 
acid is the antifungal compound isolated from H. reniformis leaves. 
 
Key words: kidney leaf mud plantain; fungi; seeds; chromatography; mass 
spectrometry 
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1 INTRODUÇÃO 

Para as culturas expressarem seu potencial produtivo são necessárias 

diversas práticas de manejo durante o ciclo de desenvolvimento, principalmente 

aquelas atreladas ao manejo de plantas daninhas, fungos e insetos. A aplicação de 

agrotóxicos destaca-se como um dos principais métodos de manejo de pragas, 

sendo priorizada a utilização de produtos de baixa toxicidade, baixa persistência e 

seletividade a inimigos naturais. As perdas de eficiência de alguns agrotóxicos, a 

redução de investimentos privados no descobrimento de novas moléculas e a 

pressão pelo uso de compostos menos prejudiciais à saúde e ao meio-ambiente, 

impulsionam a triagem de produtos naturais para o descobrimento de novos 

compostos com atividade biológica (SOUZA FILHO et al., 2010; BHADORIA et al., 

2011; TESIO; FERRERO et al., 2010; MARTINEZ, 2013).  

As plantas produzem grande diversidade de compostos ao longo do seu ciclo 

de desenvolvimento em resposta às flutuações dos recursos disponíveis ou 

estimuladas pela interação com outras plantas, microrganismos ou animais 

(INDERJIT; CALLAWAY, 2003). Parte destes compostos, denominados metabólitos 

primários ou gerais, estão envolvidos diretamente no crescimento e desenvolvimento 

e são de ocorrência ampla entre todas espécies (BUCHANAN et al., 2015). Outros 

grupos de compostos, denominados secundários ou especializados, não estão 

necessariamente ligados à sobrevivência, mas são de extrema importância na 

interação ecológica entre os organismos, pois desempenham diversas funções 

como: proteção contra o ataque de pragas (defesa vegetal), comunicação, atração 

de organismos polinizadores e dispersores de sementes (sinalização vegetal) 

(KARBAN et al., 2011).  

No ecossistema, a liberação de compostos pelas plantas através da 

exsudação radicular, volatilização, lixiviação foliar e a partir da decomposição de 

restos das plantas, com objetivo de suprimir ou até mesmo de inibir o crescimento e 
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desenvolvimento de outros organismos, tais como fungos, plantas e insetos, consite 

de uma interação negativa denominada de alelopatia (INDERJIT; CALLAWAY, 2003; 

INDERJIT; NILSEN, 2003).  

No caso da proteção das plantas à ação de fitopatógenos, o sistema químico 

de defesa vegetal previne o ataque de microrganismos utilizando compostos pré-

formados e compostos induzidos (fitoalexinas) (MARTINEZ, 2012). As plantas são 

elicitoras da sua própria guerra química contra a proliferação de agentes 

patogênicos (MARTINEZ, 2012), e estas substâncias podem ter atividade específica 

ou geral contra bactérias, fungos, insetos, nematoides e vírus. 

Os compostos liberados na rizosfera podem ter ação indireta sobre as plantas 

do seu entorno por alterar as características do solo, como a composição de 

nutrientes, pH e atividade de microorganismos, ou diretamente quando os 

compostos se unem a receptores presentes nas membranas celulares das plantas 

ou entram nas células interferindo no seu metabolismo (KATO-NOGUCHI et al., 

2003). Os efeitos destes compostos sobre determinado organismo dependem da 

quantidade produzida e liberada que se torna disponível para absorção (SILVA; 

SILVA, 2007).  

Dentre as principais classes de compostos alelopáticos, destacam-se as 

benzoquinonas, cumarinas, flavonoides, terpenoides, glicosídeos, ácidos fenólicos, 

alcaloides, rotenoides, catequinas e taninos (LI et al., 2010). No entanto, suas 

concentrações nos tecidos vegetais dependem do estado nutricional da planta, 

características do solo, temperatura e água disponível (BORELLA et al., 2009). 

Estudos demonstram que flavonas, diterpenos e outros compostos presentes em 

plantas de arroz tem potencial alelopático (KATO-NOGUCHI et al., 2002; KATO-

NOGUCHI; INO, 2003; KONG et al., 2002). Por exemplo, a momilactona B é 

excretada por raízes de arroz durante todo o ciclo, ocasionando efeitos inibitórios 

sobre o crescimento de plantas que se encontram nas proximidades (KATO-

NOGUCHI et al., 2008). O ácido hexanodióico presente em órgãos vegetativos de 

Fimbristylis miliacea é considerado bioherbicida por sua ação fitotóxica (SADDIQUE; 

ISMAIL, 2013).  

O composto mimosina, extraído de plantas de leucena (Leucaena 

leucocephala), causa inibição da germinação de caruru e picão-preto (PIRES et al., 

2001). Lactonas sesquiterpênicas demonstraram forte atividade fitotóxica contra 

inúmeras plantas daninhas e fungitóxica contra fungos fitopatogênicos (MACIAS et 
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al., 1998; WEDGE et al., 2000). Lactonas sesquitêrpenicas apresentaram atividade 

antifúngica contra Phomopsis sp., Botrytis cinerea e espécies de Colletotrichum, 

indicando a importância destes compostos na defesa vegetal (WEDGE et al., 2000). 

A sorgoleona é outro exemplo de composto fitotóxico produzido pelo sorgo que tem 

capacidade de inibir a germinação de plantas daninhas, contudo seu efeito fitotóxico 

é superior quando aplicada em pós-emergência (UDDIN et al., 2010). Uddin et al. 

(2014) testaram o efeito herbicida da sorgoleona na formulação pó-molhavel (4,6% 

WP) e verificaram controle satisfatório para a maioria das plantas daninhas, com 

eficiência superior para dicotiledôneas.  

 Plantas do gênero Allium sintetizam vários compostos antifúngicos, os quais 

são responsáveis pela resistência a doenças. O acúmulo de catecol em bulbos de 

cebola está relacionado à resistência a Colletotrichum spp. (LINK; WALKER, 1933). 

Isoticianatos presentes em plantas da família Brassicaceae são potentes agentes 

antimicrobianos e antifúngicos (DAVIDSON, 1997). 

   A maioria dos compostos de defesa sintetizados pelas plantas ao serem 

liberados no meio ambiente, ficam expostos às condições ambientais e são 

degradados pela ação de fatores abióticos ou por microrganismos, perdendo assim 

sua atividade biológica (MACIAS et al., 2007; KOBAYASHY, 2004). Além disso, a 

ação dos compostos biologicamente ativos pode ser incrementada sinergicamente 

quando há combinação de diferentes compostos.  

Os produtos naturais (outro sinônimo para metabólitos especializados) são 

considerados fontes importantes de novas estruturas que podem servir como 

modelos para a síntese e desenvolvimento de agrotóxicos (DUKE; DAYAN, 2015; 

SPARKS et al., 2017). Quando não se dispõe de estudos fitoquímicos sobre a 

espécie de interesse, a análise fitoquímica preliminar pode indicar os grupos de 

metabólitos relevantes na mesma. A avaliação do perfil de metabólitos pode ser 

realizada através da cromatografia líquida (CL) e/ou cromatografia gasosa (CG) 

acopladas a espectrometria de massas (EM). A análise do metaboloma de plantas 

através de CL-EM é um método utilizado para identificação do perfil de metabólitos 

especializados, tais como fenilpropanoides, terpenoides e alcaloides (HUANG et al., 

2008; MATSUDA et al., 2010; MATSUDA et al., 2009). A cromatografia gasosa (CG-

MS) é aplicável para a separação e análise de misturas cujos constituintes são 

apolares, voláteis e termicamente estáveis. Após a derivatização das amostras, a 

análise por método CG-MS permite também a determinação de metabólitos 
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primários polares tais como aminoácidos, ácidos orgânicos e açúcares (KUSANO et 

al., 2007; LISEC et al., 2006).  

Estima-se a ocorrência de 200.000 a 1.000.000.000 de metabólitos no reino 

Plantae, sendo esta uma das limitações em relação à escolha das tecnologias de 

detecção e quantificação de metabólitos de interesse em determinado perfil 

metabólico (DIXON; STRACK, 2003; OKSMAN-CALDENTEY; INZÉ, 2004).  

Caso o interesse seja restrito a uma classe específica de constituintes ou de 

substâncias responsáveis por certa atividade biológica, a investigação deverá ser 

direcionada para a purificação dos extratos, isolamento, elucidação estrutural e 

identificação das mesmas (SIMÕES et al., 2010). A primeira etapa da purificação 

dos compostos biotativos presentes em diferentes órgãos vegetais consiste na 

extração de elevada quantidade de material vegetal com solventes de diferentes 

polaridades (DUKE, 2015). No isolamento guiado pela atividade de compostos com 

interesse agrícola, os extratos brutos são testados quanto a atividade biológica, tais 

como atividade antifúngica, herbicida ou inseticida, sendo os extratos ativos 

fracionados até o isolamento dos compostos ativos para posteriormente realizar a 

identificadação por métodos espectroscópicos (DUKE, 2015). Os compostos 

isolados são analisados quanto a massa atômica e elucidados estruturalmente 

através da ressonância magnética nuclear (RMN) (EXARCHOU et al., 2005). 

Observações a campo sobre o comportamento das plantas frente às 

mudanças florísticas, estruturais e a habilidade destas na formação de 

superpopulações podem fornecer indícios sobre as espécies que apresentam 

capacidade de produzir compostos bioativos que interferem no desenvolvimento de 

espécies “vizinhas”, permitindo que a espécie produtora do aleloquímico tenha o 

domínio sobre a comunidade vegetal (CALLAWAY; ASCHEHOUG, 2000). Além do 

efeito sobre outras plantas, os compostos do metabolismo especializado produzidos 

pelas espécies também podem contribuir para a resistência a doenças, e, 

posteriormente, conferir vantagens competitivas à planta invasora (HARIBAL et al., 

1998). A partir destas observações, estudos mais aprofundados podem ser 

realizados com o objetivo de confirmar a ocorrência destes compostos em 

determinada espéice, testar seu potencial do composto para uso agrícola e 

posteriormente identificar a(s) substância(s) para que a partir dela (s) sejam 

sintetizados compostos análogos com estrutura otimizada para potencializar sua 

atividade. 
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 Heteranthera reniformis é uma espécie totalmente negligenciada e pouco 

estudada sob muitos aspectos, incluindo o enfoque fitoquímico (KINUPP, 2007). 

Embora não existam pesquisas que relatam sobre a produção de compostos 

bioativos por H. reniformis, a planta daninha Eichornia crassipes, outra macrófita 

pertencente à mesma família, apresenta capacidade de produção de compostos 

alelopáticos (SHANAB et al., 2010; WU et al., 2012). Hipotetiza-se que H. reniformis 

também tenha capacidade de produzir compostos alelopáticos, devido as 

características que se assemelham a E. crassipes (SUN et al., 1991; 1993), e 

também devido a observações a campo que demosntram uma suposta proteção das 

folhas contra o desenvolvimento fúngico.   

 Além de Eichornia crassipes, outras macrófitas aquáticas conhecidas 

popularmente como taboa (Typha augustifolia), cabomba (Cabomba caroliniana), 

pinheirinha d’água (Myriophyllum spicatum), rabo de raposa (Ceratophyllum 

demersum), castanha d’agua (Eleocharis tuberose), limo-mestre (Potamogeton 

pectinatus) e lentilha d’água (Lemna minor), também produzem compostos com 

potencial de inibir o desenvolvimento de vários tipos de algas (DAI et al., 1997; SUN 

et al., 1991, 1993; TANG et al., 2001; YE et al., 1999; YU et al., 1992). 

 Aguapé-mirim, hortelã do brejo, agriãozinho-aquático são nomes populares 

para a espécie H. reniformis, nomeada pelos botânicos Ruiz-Lopéz e Pavón (1798) 

ao notarem que o formato da folha se assemelhava a um rim, originando o epíteto 

reniformis (do latim reni de rim e formis de forma). O aguapé-mirim é considerado 

uma planta anual que se comporta como perene em ambientes alagados, possuindo 

hastes vegetativas alongadas procumbentes que podem ficar submersas ou imersas 

sobre a lâmina de água (HILL, 2006).  

 Com relação às características botânicas, as plantas de aguapé-mirim 

apresentam: caules glabros, com tecidos esponjosos (aerenquimatosos) com 

comprimento ao redor de 1 m; folhas sésseis que podem formar roseta; folhas de 

coloração clara na parte abaxial e formato reniforme; inflorescências compostas por 

duas a oito flores; flores compostas por cinco lóbulos similares e um distinto; 

estames de dois tamanhos; e o fruto é uma cápsula de parede fina alongada onde 

no interior encontram-se de 50 a 100 sementes (HORN, 2002). A alta produção de 

sementes associada a longevidade contribui para sua persistência no banco de 

sementes do solo (HORN, 2002). 
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 Aguapé-mirim tem como habitat principal áreas úmidas e requer alta 

luminosidade para o seu desenvolvimento. Os principais habitats incluem valas de 

estradas, lodaçais e margens de rios onde o movimento da água é lento ou até 

mesmo estagnado (HILL, 2006). Normalmente as plantas de aguapé-mirim se 

estabelecem em áreas com baixa competição, germinando mesmo na presença de 

lâmina de água rasa. O sucesso do seu estabelecimento na área depende do 

contínuo suprimento de água, permanecendo parcialmente submersa ao logo do seu 

ciclo de desenvolvimento (HILL, 2006).  

  Esta planta pode tolerar tanto ambientes ácidos como alcalinos, porém é 

muito exigente em nutrientes, sendo encontrada em locais associados à pecuária e 

agricultura, como é o caso de áreas cultivadas com arroz irrigado. Devido à 

preferência por determinados habitats, certas práticas culturais podem privilegiar o 

desenvolvimento desta espécie. A drenagem periódica, a submersão das sementes 

e a alta disponibilidade de nutrientes são condições ideais para o seu 

desenvolvimento (HILL, 2006). Além da reprodução por sementes, esta espécie 

reproduz-se vegetativamente e qualquer distúrbio pode resultar na fragmentação 

das hastes, produção de raízes a cada nó e consequentemente novas infestações 

(CSURHES, 2008). 

 No início do estádio de desenvolvimento, as folhas de aguapé-mirim ficam 

protegidas e envoltas por uma membrana, no interior da qual há o acúmulo de um 

exsudato viscoso de composição desconhecida. Com o crescimento e expansão da 

folha, ocorre o rompimento desta membrana e o extravasamento do exsudato para o 

meio aquoso. Acredita-se que este exsudato quando se encontra no interior da 

membrana tenha compostos que conferem proteção fungistática à folha e após sua 

liberação ao ambiente também apresente potencial de suprimir a germinação ou o 

crescimento de outras espécies. Considerando que os estudos fitoquímicos 

contribuem para a descoberta de moléculas com potencial para aplicação na 

agricultura e que existe abundância de compostos naturais que serviram de base 

para diversos agrotóxicos a pesquisa se justifica na sub-exploração do potencial da 

espécie aguapé-mirim como fonte de compostos com atividade biológica. Desta 

forma, a hipótese da pesquisa foi de que plantas de H. reniformis sintetizam 

compostos com atividade herbicida e fungicida e o objetivo foi avaliar a atividade 

herbicida e fungicida de extratos de H. reniformis e identificar os compostos 

responsáveis por esta atividade. 
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2 CAPÍTULO I - Atividade herbicida de extratos de Heteranthera reniformis 

sobre a germinação de sementes   

 

 

2.1 Introdução 

O manejo de plantas daninhas através da aplicação de herbicidas, principal 

método de controle utilizado em diversas culturas, necessita da descoberta de 

moléculas com novos mecanismos de ação para complementar ou até mesmo 

substituir as moléculas que não apresentam mais eficiência de controle. Com o 

surgimento das culturas resistentes ao glifosato em 1995 (Roundup Ready®), houve 

a diminuição do número de empresas envolvidas na pesquisa e descoberta por 

novas moléculas herbicidas, o que contribuiu para ausência de lançamento de novos 

mecanismos de ação nos últimos 25 anos (DUKE, 2012). 

A diversidade estrutural das fitotoxinas naturais constituem fonte de 

compostos para o desenvolvimento de produtos naturais ou herbicidas sintéticos 

com novos mecanismos de ação (DAYAN; DUKE, 2014). Dos 20 principais 

mecanismos de ação herbicida, os inibidores da glutamina sintetase (GS) e da 

hidroxifenil piruvato dioxigenase (HPPD), cujos os herbicidas apresentam os 

princípios ativos glufosinato e mesotriona, respectivamente, foram derivados de 

produtos naturais (LEASON et al., 1982; LEE et al., 1997). No entanto, estudos de 

biologia molecular e a pesquisa de produtos naturais sugerem que há 

potencialmente muitos mecanismos de ação herbicidas desconhecidos para serem 

explorados (DUKE; DAYAN, 2015). 

Entre as fontes naturais de moléculas com atividade herbicida destacam-se 

as plantas, que podem sintetizar compostos como mecanismo de defesa visando 

inibir o desenvolvimento de plantas que se encontram próximas (DAYAN; DUKE, 

2014; SPARKS, 2017). Estes compostos são sintetizados em rotas do metabolismo 
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especializado e podem ser liberados para o ambiente através de diferentes 

mecanismos como: lixiviação, volatilização, exsudação radicular e a partir da 

decomposição dos materiais vegetais (MACIAS et al., 2007; WEIR et al., 2004). 

Após sua liberação no ambiente, o composto pode alcançar o alvo e exercer sua 

ação, bem como, ser submetido à diversas alterações e ter sua atividade 

comprometida ou potencializada (BARTO; CIPOLLINI, 2009).  

O processo de síntese, liberação e alcance ao alvo dos compostos bioativos 

é denominado de alelopatia (TESIO; FERRERO, 2014). Uma das formas de utilizar a 

alelopatia na agricultura é através do isolamento, identificação e síntese química de 

compostos ativos a partir do estudo das espécies com potencial alelopático.  

A identificação dos compostos com atividade biológica inicia a partir da sua 

extração em diferentes partes da planta, com o uso de solventes de diferentes 

polaridades e aplicação destes extratos sobre organismos-alvo (IMATOMI et al., 

2013; MACIAS et al., 2014). Além disso, a atividade biológica é dependente da 

concentração do extrato bruto, pois nele existem inúmeros compostos, e, com o 

aumento da sua concentração também há o aumento da concentração dos 

compostos isoladamente.  

Dentre as espécies com potencial alelopático está a Heteranthera reniformis, 

planta daninha da cultura de arroz irrigado, a qual caracteriza-se por apresentar 

rápido crescimento em ambientes contendo lâmina de água, alta luminosidade e 

temperatura, e, consequentemente tem potencial para rápida ocupação do espaço. 

O alto potencial invasivo das espécies pode estar relacionado à capacidade de 

sintetizar metabólitos especializados, dentre eles os compostos com atividade 

herbicida (GONZALEZ, 2004; SHARMA et al., 2016). 

Diante do exposto, este trabalho teve como hipótese que os extratos de H. 

reniformis apresentam atividade herbicida, porém esta é dependente da 

concentração do extrato. Os objetivos do trabalho foram avaliar o efeito dos extratos 

hexânico, acetato de etila e metanólico de H. reniformis na germinação de sementes 

de agrião; avaliar diferentes concentrações do extrato com maior atividade biológica 

sobre a germinação de alface, capim-arroz e sagitária; e, a fitotoxicidade de extratos 

sobre sementes de arroz. 
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2.2 Material e Métodos 

Foram realizados seis experimentos no laboratório do Centro de Herbologia 

(CEHERB) pertencente à Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel/UFPel, localizado 

no município de Capão do Leão/RS. Plantas de H. reniformis foram multiplicadas em 

caixas de capacidade de 25 L contendo solo classificado como planossolo de textura 

arenosa proveniente de lavoura orizícola, com a finalidade de coletar material 

vegetal para a realização da extração. As folhas de diversas plantas de H. reniformis 

ausente de injúrias foram coletadas, lavadas e desidratadas durante sete dias em 

estufa de circulação de ar forçado a 40 ºC. O material seco foi moído com auxílio de 

moinho do tipo bolas, adicionando-se nitrogênio líquido durante o processo de 

moagem, e, posteriormente armazenado em freezer a -20 ºC até o momento da 

extração.  

A extração do material vegetal seco moído foi realizada com os solventes 

hexano, acetato de etila e metanol na proporção 1:10 (m/v). Foram adicionados 40 

mL de cada solvente em erlenmeyers contendo quatro gramas de material vegetal e 

a extração realizada com auxílio de banho de ultrassom durante 30 minutos. Após a 

extração, realizou-se a centrifugação do extrato em rotação de 4000 x g, durante 10 

minutos. O sobrenadante foi removido, adicionado em balão volumétrico para 

posteriormente realizar a evaporação do solvente em rotaevaporador modelo Buchi 

até secagem completa do solvente. O resíduo remanescente após a evaporação do 

solvente foi pesado e ressuspendido com dimetilsufóxido (DMSO) na proporção de 5 

µL por mL da solução tamponada de 10 mM do ácido 2-(N-morfolino) etanosulfônico 

e 1 mM de NaOH, pH 5.6 (MES), buscando-se a concentração de 0,8 mg mL-1 (800 

ppm) ou 1 mg mL-1 (1000 ppm), dependendo do experimento (MACIAS et al., 2000).  

Em todos os experimentos, o delineamento experimental foi o inteiramente 

casualizado, com quatro repetições. As unidades experimentais consistiram de 

placas de Petri contendo duas folhas de papel Germitest, sendo distribuídas 20 

sementes de cada espécie por placa.  

No primeiro experimento, utilizado para determinar a fração mais ativa do 

extrato, os tratamentos consistiram de extratos hexânico, acetato de etila e 

matanólico na concentração de 0,8 mg mL-1 (800 ppm); e, os controles negativos: 

água destilada, solução tamponada de N-morpholino etanossulfônico (MES) e 

MES+DMSO. Em cada placa de Petri adicionou-se as sementes de agrião e 

posteriormente o extrato em volume correspondente a duas vezes o peso do papel 
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Germitest. As placas de Petri foram seladas com parafilm e levadas à câmara de 

germinação do tipo BOD, com temperatura e fotoperíodo regulado de acordo as 

regras de análise de sementes (BRASIL, 2009). Para a realização do primeiro 

experimento escolheu-se a espécie agrião visto que as sementes apresentam 

germinação rápida e uniforme, e são recomendadas para uso em experimentos de 

alelopatia (OLIVEIRA et al, 2012; MACIAS et al., 2000). Alface também é 

considerada espécie alvo para estudos de alelopatia (MACIAS et al., 2000). 

Após a determinação da fração mais ativa realizou-se quatro experimentos de 

concentrações, onde foram testadas as concentrações de 0 mg mL-1 (0 ppm), 0,0001 

mg mL-1 (0,1 ppm), 0,001 mg mL-1 (1 ppm), 0,01 mg mL-1 (10 ppm), 0,1 mg mL-1 (100 

pmm), 1 mg mL-1 (1000 ppm) sobre a germinação das sementes de duas cultivares 

de alface (Lactuca sativa): Grand Rapids (experimento 2) e Grandes Lagos 

(experimento 3), capim-arroz (Echinochloa crus galli) (experimento 4) e sagitária 

(Sagittaria montevidensis) (experimento 5). Para a obtenção destas concentrações, 

foram realizadas diluições a partir de solução do extrato acetato de etila de 1 mg mL-

1. A temperatura de condução variou de 20º C a 25º C dependendo da espécie e o 

fotoperíodo foi de 12 horas. 

O sexto experimento consistiu da avaliação da fitotoxicidade dos extratos 

hexânico, acetato de etila e metanólico na concentração de 1 mg mL-1 (1000 ppm), 

sobre a germinação de sementes de arroz (Oryza sativa) cultivar IRGA 424. A 

metodologia utilizada foi similar a descrita anteriormente. 

As variáveis analisadas foram contagens de germinação (%), índice de 

velocidade de germinação (IVG), comprimento da raiz e da parte aérea (mm). A 

germinação e o IVG foram determinados pela contagem diária de sementes 

germinadas e calculadas pelas fórmulas G%= N/A x 100; na qual N= total das 

sementes germinadas e A= total das sementes contidas nas placas de Petri; IVG= 

G1/N1+ G2/N2+... Gn/Nn na qual, G significa o número de sementes germinadas em 

cada dia (i= 1, 2, 3, ...,10) e N=número de dias de contagem (i= 1, 2, 3 ..., 10) 

(BRASIL, 2009). Para avaliação da germinação foi considerado o conceito de 

fisiologia, descrito por Bewley e Black (1994), que definem germinação como a 

protrusão da radícula. O IVG não foi determinado apenas para alface cultivar 

Grandes Lagos e arroz.  

 A primeira contagem de germinação, também denominada de vigor, foi 

realizada aos quatro dias para agrião, alface e capim-arroz. A segunda contagem de 
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germinação, denominada de germinação, foi aos sete dias para agrião, alface e 

sagitária, 10 dias para capim-arroz e 14 dias para o arroz. Para o agrião foi 

determinada a porcentagem de inibição da germinação em relação ao controle 

através da fórmula I (%)= [(germinação do controle água destilada – germinação do 

tratamento n)/germinação controle água destilada]*100. Os comprimentos da raiz e 

da parte área foram mensurados para todas as espécies na última contagem da 

germinação, através da medição da base até o ápice com auxílio de régua 

milimétrica. 

Os dados foram submetidos aos testes de Shapiro-Wilk e Hartley, para 

avaliação da normalidade e homocedasticidade respectivamente, e posteriormente à 

análise da variância (p≤0,05). Havendo significância estatística, os tratamentos do 

experimento 1 foram comparados pelo teste de Duncan, e, para os demais 

experimentos procedeu-se à comparação dos tratamentos através de contrastes de 

médias (Tabela 1) e de regressões não-lineares utilizando o programa Sigma Plot 

(SIGMAPLOT, 2012). A partir dos parâmetros gerados pelas curvas de regressão 

calculou-se a redução de 50% do vigor (VIG50), germinação (GER50), crescimento 

da parte aérea (CPA50) e da raiz (CRA50). 

 
Tabela 1- Tratamentos e contrastes utilizados nos experimentos de germinação de sementes de 

alface, capim-arroz e sagitária. FAEM/UFPel, Capão do Leão, RS, 2017 

Tratamentos 
Contrastes 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

1- Água destilada +  + + + + +  
2- MES - + + + + + +  
3- MES+DMSO  - + + + + +  
4- Herbicida (imazapique+imazapir ou oxifluorfen)1        + 
5- Extrato acetato de etila 0,0001 mg mL-1 2   -      
6- Extrato acetato de etila 0,001 mg mL-1    -     
7- Extrato acetato de etila 0,01 mg mL-1     -    
8- Extrato acetato de etila 0,1mg mL-1      -   
9- Extrato acetato de etila 1 mg mL-1       - - 

11mg mL-1 do herbicida imazapique+imazapir utilizado nos experimentos de alface cultivar Grand 
Rapids e capim-arroz; 2,4 mg mL-1 de oxifluorfen para alface cultivar Grandes Lagos, sagitária e arroz 
cultivar IRGA 424 (controle positivo). 2Concentração utilizada apenas para as espécies sagitária e 
alface cultivar Grandes Lagos. 

 
2.3 Resultados e Discussão 

 No experimento 1, utilizado para determinar o extrato mais ativo dentre os 

extratos hexânico, acetato de etila e metanólico, verificou-se significância estatística 

para todas as variáveis analisadas (Tabelas 2 e 3). Todos os extratos inibiram o 

vigor e a germinação das sementes de agrião comparativamente aos controles, 

sendo o extrato acetato de etila o que apresentou a maior inibição. 
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Tabela 2- Vigor, inibição da germinação em relação ao controle (%) e IVG de sementes de agrião 
após a aplicação de diferentes extratos de H. reniformis. FAEM/UFPel, Capão do Leão, 
RS, 2016 

Tratamentos Vigor (%) Inibição da germinação (%) IVG 

Água destilada 36  a1 0  d 2,9  a 
MES 30  a 2  d 2,7  a 
MES+DMSO 36  a 8  cd 2,7  a 
Hexano 15  bc 32   b 1,7  b 
Acetato de Etila 0  c 77  a 0,5  c 
Metanol 15  bc 30  bc 1,8  b 

CV (%)           44,5                         20,7 20,9 
1Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Duncan. 

  
Comportamento semelhante às variáveis vigor e germinação foi verificado 

para a variável IVG de sementes de agrião (Tabela 2). Dentre os órgãos vegetais, as 

folhas são consideradas a principal fonte de aleloquímicos (KHALID et al., 2002), 

sendo por isto selecionadas para a realização da extração de compostos com 

possível atividade herbicida.   

O comprimento da parte aérea e da raiz de plântulas de agrião também foi 

reduzido pela aplicação dos três extratos (Tabela 3). Para as duas variáveis, o 

tratamento acetato de etila proporcionou menor comprimento, seguido dos extratos 

hexânico e metanólico. A solução tamponada (MES) e o adjuvante DMSO, ambos 

utilizados para ressuspender os extratos após a evaporação do solvente, não 

interferiram nas variáveis analisadas, com exceção do comprimento da raiz, em que 

houve aumento do crescimento quando se utilizou os dois em combinação 

(MES+DMSO).  

 

Tabela 3- Comprimento da parte aérea e raiz de agrião aos 7 dias após a aplicação de diferentes 
extratos de H. reniformis. FAEM/UFPel, Capão do Leão, RS, 2016 

Tratamentos Parte aérea (mm) Raiz (mm) 

Água Destilada 4,4   ab1 8,9   ab 
MÊS 4,5   ab 8,3   bc 
MES+DMSO 4,9   a          10,7   a 
Hexano 3,2   cd 3,3   d 
Acetato de Etila 2,9   d 2,8   d 
Metanol 3,8   bc 6,2   c 

CV (%)                      13,8                  21,3 
1Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Duncan. 

  

A solução tamponada MES mantém o pH em valor adequado para que 

durante o processo germinativo ocorra a absorção da solução do extrato contendo 

os compostos fitotóxicos. Valores extremos de pH podem atuar sobre as sementes e 

plântulas e mascarar o efeito dos compostos fitotóxicos (CARMO et al., 2007). O 

DMSO, utilizado para a remoção do extrato aderido à vidraria após a evaporação do 
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solvente, auxilia na dissolução dos compostos e miscibilidade na solução aquosa de 

MES.  

 Em trabalho avaliando a germinação de sementes de agrião após a aplicação 

de extratos de folhas de lobeira (Solanum lycocarpum), foi demonstrado que a 

fração acetato de etila foi a mais eficiente na redução da germinação de sementes 

de agrião (OLIVEIRA et al., 2012). Em outra pesquisa, avaliando atividade inibitória 

de extratos na germinação e crescimento de diversas espécies como alface, agrião 

e capim-arroz, o extrato acetato de etila de folhas de Cynara cardunculus também foi 

escolhido entre os demais extratos para o teste de concentrações, pois apresentou-

se como o mais ativo (RIAL et al., 2014). 

 As diferenças de atividade entre as frações hexano, acetato de etila e 

metanol, sugerem que a maioria dos compostos com atividade apresenta polaridade 

intermediária. Aleloquímicos que apresentam polaridade intermediária podem fazer 

parte dos grupos de alcaloides, flavonoides, fenóis ou terpenoides (KIM et al., 2005). 

 De acordo com as características químicas dos solventes utilizados para a 

extração e as respostas visualizadas neste experimento, é possível que o (s) mesmo 

(s) composto (s) responsável (is) pela redução das variáveis, esteja (m) presente (s) 

em mais de um extrato. Desta forma, determinou-se o extrato acetato de etila como 

o mais ativo, optando-se por testar concentrações deste extrato sobre a germinação 

de outras espécies como alface, capim-arroz e sagitária.  

 No experimento 2, os dados de vigor, germinação, IVG, comprimento da parte 

aérea e raiz da alface cultivar Grand Rapids apresentaram significância estatística 

(Tabelas 4 e 5). Para o vigor, germinação e IVG de sementes de alface, os 

contrastes entre os controles (1x2 e 2x3) demonstraram que o uso de DMSO e MES 

não afetou o processo de germinação (Tabela 4). Na comparação entre os controles 

e diferentes concentrações, não se verificou diferença entre os controles e as 

concentrações de 0,001 a 0,1 mg mL-1 (contrastes 4, 5 e 6). A maior concentração 

do extrato acetato de etila de H. reniformis (contraste 7) apresentou maior efeito 

inibitório do vigor, germinação e IVG das sementes de alface comparativamente aos 

controles negativos, bem como ao controle positivo (herbicida). 
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Tabela 4- Vigor, germinação e índice de velocidade de germinação (IVG) de sementes de alface 
cultivar Grand Rapids e significância dos contrastes testados. FAEM/UFPel, Capão do 
Leão, RS, 2017  

Contrastes Vigor (%) Germinação (%) IVG 

1- (1) x (2)  (67) x (59)ns1 (68) x (59) ns  (6) x (6) ns 
2- (2) x (3) (59) x (51)ns (59) x (59) ns  (6) x (5) ns 
4- (1+2+3) x (6) (59) x (60)ns (62) x (64) ns  (6) x (6) ns 
5- (1+2+3) x (7) (59) x (58)ns  (62) x (60) ns  (6) x (6) ns 
6- (1+2+3) x (8) (59) x (64)ns  (62) x (65) ns  (6) x (6) ns 
7- (1+2+3) x (9)             (59) x (4)*            (62) x (10)* (6) x (1)* 
8- (4) x (9)             (52) x (4)*            (53) x (10) * (6) x (1)* 

CV (%)                 17,9 17,2 22,4 
1* ou ns contrastes significativos e não significativos (p≤0,05) 

 
 O comprimento da parte aérea e da raiz de alface também não foi afetado 

pelo uso de DMSO e MES (Tabela 5). As menores doses não interferiram no 

crescimento da parte aérea e da raiz da alface com exceção do comprimento da raiz 

na dose de 0,001 mg mL-1 (contraste 4). As concentrações de 0,1 e 1 mg mL-1 

afetaram o comprimento da parte aérea e da raiz comparativamente aos controles 

(contrastes 6 e 7). A concentração de 1 mg mL-1 (contraste 7) proporcionou maior 

inibição do comprimento da parte aérea e da raiz comparativamente ao tratamento 

herbicida com imazapique+imazapir (contraste 8).  

 Em pesquisa avaliando os extratos foliares de Tithonia diversifolia, foi 

observado que o extrato acetato de etila nas concentrações de 0,4 e 0,8 mg mL-1 

apresentou efeito similar ao herbicida quanto à redução do comprimento da parte 

aérea de tomate, cebola e agrião (MIRANDA et al., 2015). 

 
Tabela 5- Comprimento da parte aérea e raiz de alface cultivar Grand Rapids e significância dos 

contrastes testados. FAEM/UFPel, Capão do Leão, RS, 2017  

Contrastes Parte aérea (mm) Raiz (mm) 

1- (1) x (2)  (8,3) x (8,8) ns1     (23,9) x (19,0) ns 
2- (2) x (3) (8,8) x (8,9) ns    (19,0) x (15,7)ns 
4- (1+2+3) x (6) (8,7) x (8,1) ns   (19,5) x (10,3) * 
5- (1+2+3) x (7) (8,7) x (9,1) ns     (19,5) x (15,8) ns 
6- (1+2+3) x (8) (8,7) x (5,2) *  (19,5) x (5,7) * 
7- (1+2+3) x (9) (8,7) x (4,0) *  (19,5) x (2,5) * 
8- (4) x (9) (6,7) x (4,0) *     (9,3) x (2,5) * 

CV (%) 15,0 33,2 
1* ou ns contrastes significativos e não significativos (p≤0,05) 

 

Para avaliação das concentrações, os dados de vigor, germinação, 

comprimento da parte aérea e raiz de alface Grand Rapids ajustaram-se ao modelo 

sigmoidal logístico de três (Figuras 1.A, 1.B e 1.D) e quatro parâmetros (Figuras 

1.C). Para vigor e germinação de sementes de alface, não houve diferença entre as 

concentrações 0,001, 0,01 e 0,1 mg mL-1 e o tratamento controle (0 mg mL-1) 
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(Figuras 1.A e 1.B). Na concentração de 1 mg mL-1, o vigor e a germinação foram 

inferiores e diferiram das demais concentrações do extrato e também do controle. O 

vigor e a germinação apresentaram reduções de 94% e 85% em relação ao controle, 

respectivamente. 

 De acordo com os parâmetros gerados pela curva de regressão, as 

concentrações necessárias para reduzir 50% do vigor e germinação foram 0,663 

(VIG50) e 0,720 mg mL-1 (GER50) do extrato acetato de etila, respectivamente 

(Figura 1). Elevados níveis de supressão por aleloquímicos ocorrem quando altas 

concentrações da fitotoxina coincidem com estádios iniciais do crescimento das 

plântulas (KHANH et al., 2005). 
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Figura 1- Vigor (A), germinação (B), comprimento da parte aérea (C) e da raíz (D) de sementes de 
alface cultivar Grand Rapids em diferentes concentrações do extrato acetato de etila de H. 
reniformis. Barras verticais representam os intervalos de confiança das médias (p≤0,05). 
FAEM/UFPel, Capão do Leão, RS, 2017 

 
 
 Em relação ao comprimento da parte aérea de plântulas de alface, as 

concentrações de 0,001 e 0,01 mg mL-1 dos extratos acetato de etila de H. reniformis 

A B 

C D 

VIG50=0,663 GER50=0,720 

CR50=0,0113 
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não diferiram do controle (Figura 1.C). As plântulas provenientes dos tratamentos 

0,1 e 1 mg mL-1 apresentaram menor comprimento da parte aérea e diferiram das 

demais concentrações e do controle. O extrato da planta Eicchornia crassipes 

ocasionou fitotoxicidade em espécies dicotiledôneas e monocotiledôneas, sendo a 

fitotoxicidade também dependente da concentração do extrato (KATO-NOGUCHI et 

al., 2014). A partir do extrato de Eicchornia crassipes, foi isolada a substância 

loliolide, que causa fitotoxicidade quando aplicada sobre agrião e azevém (KATO-

NOGUCHI et al., 2014). 

Tratando-se do comprimento da raiz de plântulas de alface, todas as 

concentrações apresentaram menores comprimentos e diferiram do controle (Figura 

1.D). O comprimento da raiz na concentração de 0,001 mg mL-1 foi maior e diferiu 

das concentrações de 0,1 e 1 mg mL-1. As concentrações de 0,01, 0,1 e 1 mg mL-1 

não demonstraram diferenças. De acordo com os parâmetros gerados na curva de 

regressão, a concentração do extrato necessária para reduzir 50% do comprimento 

da raiz é 0,0113 mg mL-1 (CR50) do extrato acetato de etila. Entretanto, pelos 

parâmetros gerados nas curvas de regressão, não foi possível calcular a redução de 

50% da parte aérea de alface (Figura 2). 

No experimento 3, a cultivar de alface Grandes Lagos também foi submetida 

à diferentes concentrações do extrato acetato de etila de H. reniformis e observou-se 

significância para todas as variáveis analisadas (Tabelas 6 e 7). Na análise de 

contrastes, os controles (1x2 e 2x3) apresentaram germinação elevada e a adição 

da solução tamponada MES e do adjuvante DMSO não interferiu negativamente nas 

variáveis analisadas. Houve aumento do comprimento da raiz da alface quando se 

adicionou DMSO (contraste 2) à solução de MES (Tabela 7). 

 
Tabela 6- Vigor e germinação de alface cultivar Grandes Lagos e significância dos contrastes 

testados. FAEM/UFPel, Capão do Leão, RS, 2018 

Contraste Vigor (%) Germinação (%) 

1- (1) x (2)   (98) x (96) ns1 (98) x (98) ns 
2- (2) x (3) (96) x (98) ns   (98) x (100) ns 
3- (1+2+3) x (5)  (97) x (99) ns (99) x (99) ns 
4- (1+2+3) x (6)  (97) x (99) ns   (99) x (100) ns 
5- (1+2+3) x (7) (97) x (91) * (99) x (95) ns 
6- (1+2+3) x (8) (97) x (91) * (99) x (95) ns 
7- (1+2+3) x (9) (97) x (10) *                         (99) x (47) * 
8- (4) x (9)   (0) x (10) * (0) x (47) * 

CV (%) 5,5 4,6 
1* ou ns contrastes significativos e não significativos (p≤0,05) 
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O vigor de sementes de alface foi afetado a partir da concentração de 0,01 

mg mL-1 (contraste 5) com maior efeito para 1 mg mL-1 (contraste 7) (Tabela 6). 

Quanto à germinação das sementes, esta foi reduzida apenas na maior 

concentração do extrato (contraste 7), enquanto que nas demais concentrações não 

houve diferença dos tratamentos controle. Na maior concentração do extrato 

(contraste 7), verificou-se redução de 90% e 52% do vigor e da germinação das 

sementes de alface, respectivamente. 

 Com relação ao comprimento da parte aérea e da raiz de plântulas de alface, 

verificou-se que apenas a concentração de 1 mg mL-1 do extrato (contraste 7) afetou 

negativamente as variáveis e diferiu dos tratamentos controles (Tabela 7). A 

concentração de 0,1 mg mL-1 (contraste 6) estimulou o crescimento da parte aérea 

das plântulas de alface comparativamente aos controles. As sementes de alface 

cultivar Grandes Lagos demonstraram extrema sensibilidade ao herbicida oxifluorfen 

(contraste 8), sendo o vigor, a germinação, comprimento da parte aérea e raiz 

totalmente inibidos (Tabelas 6 e 7). Da mesma forma que na germinação, as demais 

concentrações não alteraram o comprimento da parte aérea e da raiz. 

 

Tabela 7 - Comprimento da parte aérea e raiz de plântulas de alface cultivar Grandes Lagos e 
significância dos contrastes testados. FAEM/UFPel, Capão do Leão, RS, 2018 

Contraste Parte aérea (mm) Raiz (mm) 

1- (1) x (2) (7,5) x (7,3) ns1 (8,4) x (6,3) ns 
2- (2) x (3) (7,3) x (8,1) ns (6,3) x (11,8) * 
3- (1+2+3) x (5) (7,6) x (7,4) ns (8,8) x (8,1) ns 
4- (1+2+3) x (6) (7,6) x (7,1) ns (8,8) x (8,9) ns 
5- (1+2+3) x (7)  (7,6) x (7,1) ns (8,8) x (7,3) ns 
6- (1+2+3) x (8) (7,6) x (8,9) * (8,8) x (7,0) ns 
7- (1+2+3) x (9) (7,6) x (3,3) * (8,8) x (2,7) * 
8- (4) x (9) (0,0) x (3,3) * (0,0) x (2,7) * 

CV (%) 13,6 24,2 
1* ou ns contrastes significativos e não significativos (p≤0,05) 

 

Os dados de vigor, germinação, crescimento da parte aérea e da raiz de 

sementes de alface cultivar Grandes Lagos em diferentes concentrações do extrato 

acetato de etila de H. reniformis ajustaram-se ao modelo sigmoidal do tipo logístico 

de três parâmetros (Figuras 2.A a 2.D). Para vigor e germinação, verificou-se 

comportamento semelhante para as concentrações de 0,0001, 0,001, 0,01 e 0,1 mg 

mL-1 que não diferiram do tratamento controle (Figuras 2.A e 2.B). O extrato na 

concentração de 1 mg mL-1 foi efetivo na redução das duas variáveis. De acordo 

com os parâmetros gerados na curva de regressão, as concentrações do extrato 
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acetato de etila necessárias para reduzir 50% do vigor e germinação foram de 0,344 

e 0,92 mg mL-1, respectivamente. 
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Figura 2- Vigor (A), germinação (B), comprimento da parte aérea (C) e da raiz (D) de sementes de 

alface Grandes Lagos em diferentes concentrações do extrato acetato de etila de H. 
reniformis. Barras verticais representam os intervalos de confiança das médias (p≤0,05). 
FAEM/UFPel, Capão do Leão, RS, 2018 

 
Em relação ao comprimento da parte aérea e da raiz, observou-se 

comportamento similar as variáveis vigor e germinação, com redução apenas na 

maior concentração (Figuras 2.C e 2.D). No entanto, na concentração de 0,1 mg mL-

1 verificou-se um estímulo no crescimento da parte aérea (Figura 2.C). De acordo 

com os parâmetros gerados pela curva de regressão, a concentração do extrato 

acetato de etila de H. reniformis necessária para reduzir 50% do comprimento da 

raiz foi 0,45 mg mL-1. Não foi possível calcular a CPA50 da variável parte aérea. As 

alterações no crescimento das plântulas são reflexo da alteração do metabolismo 

pela presença de algum interferente no extrato, sugerindo a presença de compostos 
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com atividade herbicida no extrato acetato de etila de H. reniformis (RANAL; 

SANTANA, 2006). 

 No experimento 4, ao analisar os contrastes de vigor e IVG de sementes de 

capim-arroz, verificou-se que a adição de DMSO (contraste 2) à solução de MES 

afetou negativamente as duas variáveis (Tabela 8). A maior concentração do extrato 

(contraste 7) reduziu o vigor e o índice de velocidade de germinação de sementes 

de capim-arroz. O contraste entre herbicida (contraste 8) e a concentração de 1 mg 

mL-1 do extrato (contraste 7) também demonstrou redução da variável IVG pela ação 

do extrato. No entanto, a redução no tratamento com a maior concentração do 

extrato pode não ser resultado da ação do extrato e sim do adjuvante DMSO.  

 

Tabela 8 - Vigor, germinação e índice de velocidade de germinação (IVG) de sementes de capim-
arroz e significância dos contrastes testados. FAEM/UFPel, Capão do Leão, RS, 2017  

Contrastes Vigor (%) Germinação (%) IVG 

1- (1) x (2) (53) x (45) ns1 (84) x (90) ns  (4,0) x (4,2)ns 
2- (2) x (3)             (45) x (21) * (90) x (85) ns (4,2) x (3,3) * 
4- (1+2+3) x (6) (40) x (33) ns (88) x (95) ns   (3,8) x (4,2) ns 
5- (1+2+3) x (7) (40) x (45) ns (88) x (98) * (3,8) x (4,6) * 
6- (1+2+3) x (8) (40) x (46) ns  (88) x (93) ns   (3,8) x (4,2) ns 
7- (1+2+3) x (9) (40) x (20) * (88) x (70) * (3,8) x (2,8) * 
8- (4) x (9)   (37) x (20) ns (86) x (70) * (4,1) x (2,6) *  

CV (%) 31,5                8,9 11,9 
1* ou ns contrastes significativos e não significativos (p≤0,05) 

 

 Para germinação, o adjuvante e a solução tamponada não interferiram 

negativamente no resultado como verificado para vigor e IVG (Tabela 8). A maior 

concentração do extrato (contraste 7), reduziu a germinação das sementes 

comparativamente aos controles (1+2+3) e também ao herbicida imazapique e 

imazapir (contraste 8). As demais concentrações não diferiram dos controles. Os 

herbicidas imazapique+imazapir são utilizados como herbicidas pré-emergentes e 

atuam reduzindo a síntese de aminoácidos de cadeia ramificada, valina, leucina e 

isoleucina e consequentemente ocasionam inibição da síntese proteica, síntese de 

DNA e crescimento celular (OLIVEIRA, 2011). No experimento com alface cultivar 

Grand Rapids e capim-arroz, este herbicida não afetou as variáveis germinação e 

vigor, visto que durante as avaliações foram consideradas sementes germinadas 

quando estas emitiram 2 mm de radícula, e neste momento, estas não foram 

afetadas pelo herbicida.  

 Ao contrário do que foi observado nesta pesquisa, a germinação de capim-

arroz não foi afetada pelo extrato acetato de etila de Tithonia diversifolia (MIRANDA 
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et al., 2015). O tipo e a quantidade de compostos alelopáticos que as plantas 

sintetizam é dependente da espécie, estádio de desenvolvimento e do órgão vegetal 

(LEAO et al., 2013; IANNUCCI et al., 2013). Plantas provenientes de mesma 

condição ambiental ou com proximidade taxonômica não necessariamente 

sintetizam os mesmos metabólitos especializados, bem como, podem não liberar a 

mesma quantidade e/ou qualidade de aleloquímicos, ou apresentarem efeito 

alelopático similar (HAGAN et al., 2013; IMATOMI et al., 2013). 

O adjuvante e a solução tamponada não interferiram no comprimento da parte 

aérea e da raiz de plântulas de capim-arroz (contrastes 1 e 2) (Tabela 9). Os 

extratos nas concentrações de 0,1 e 1 mg mL-1 reduziram o comprimento da parte 

aérea comparativamente aos controles (contrastes 6 e 7). Neste caso, o herbicida 

imazapique+imazapir (contraste 8) foi mais efetivo na redução da parte aérea do que 

a concentração de 1 mg mL-1 do extrato de H. reniformis (contraste 7). 

  O comprimento da raiz foi reduzido com todas as concentrações do extrato 

testadas, com exceção da dose de 0,001 mg mL-1 (contraste 4) (Tabela 9). Ao 

comparar a concentração de 1 mg mL-1 (contraste 7) do extrato de H. reniformis com 

o herbicida imazapique+imazapir (contraste 8), não se verificou diferença. As raízes, 

primeiros órgãos vegetais a emergir, entram em contato com os extratos e absorvem 

os aleloquímicos diretamente, fato que explica sua sensibilidade ao extrato 

(TANVEER et al., 2012). 

 
Tabela 9 - Médias das variáveis comprimento da parte aérea e raiz de plântulas de capim-arroz e 

significância dos contrastes testados. FAEM/UFPel, Capão do Leão, RS, 2017  

Contrastes Parte aérea (mm) Raiz (mm) 

1- (1) x (2)   (15,4) x (15,5) ns 1   (11,7) x (11,5) ns 
2- (2) x (3) (15,5) x (15,0) ns   (11,5) x (10,1) ns 
4- (1+2+3) x (6) (15,3) x (15,7) ns  (11,1) x (18,1) * 
5- (1+2+3) x (7) (15,3) x (15,6) ns                  (11,1) x (5,4) * 
6- (1+2+3) x (8)                      (15,3) x (11,9) *                  (11,1) x (3,8) * 
7- (1+2+3) x (9)                      (15,3) x (9,5) *                  (11,1) x (5,7) * 
8- (4) x (9)                        (6,0) x (9,5) *    (4,3) x (5,7) ns 

CV (%)                            10,4 31,2 
1* ou ns contrastes significativos e não significativos (p≤0,05) 

 

Os dados de germinação e comprimento da parte aérea de capim-arroz 

ajustaram-se ao modelo sigmoidal logístico de quatro parâmetros (Figuras 3.A e 

3.B). Para o vigor, não foi realizada análise de regressão, visto que o DMSO afetou 

negativamente a variável (Figura 3.C). Os dados de germinação de capim-arroz em 

diferentes concentrações do extrato, demonstraram que houve um aumento da 
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germinação em relação ao controle quando utilizou-se as concentrações do extrato 

de 0,001 e 0,01 mg mL-1 (Figura 3.A). A germinação do capim-arroz na concentração 

de 1 mg mL-1, foi reduzida em relação as demais concentrações, sendo esta redução 

de cerca de 17% quando comparada ao tratamento controle.   
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Figura 3- Germinação (A), comprimento da parte aérea (B) e da raiz (C) de sementes de capim-arroz 
em diferentes concentrações do extrato acetato de etila de H. reniformis. Barras verticais 
representam os intervalos de confiança das médias (p≤0,05). FAEM/UFPel, Capão do Leão, 
RS, 2017 

 

No comprimento da parte aérea de capim-arroz, não se verificou diferença 

entre as concentrações de 0,001, 0,01 mg mL-1 e o tratamento controle (Figura 3.B). 

Houve redução do crescimento da parte aérea a partir de 0,1 mg mL-1, com maior 

efeito na concentração de 1 mg mL-1.  

Para o comprimento da raiz, não houve ajuste dos dados a modelos que 

explicassem o comportamento biologicamente (Figura 3.C). Todas as concentrações 

apresentaram comprimento da raiz inferior ao tratamento controle com exceção da 

concentração de 0,001 mg mL-1. De acordo com os parâmetros gerados nas curvas 
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de regressão não foi possível calcular a concentração necessária para reduzir 50% 

as variáveis do capim-arroz. 

O crescimento de plântulas é variável de acordo com a espécie e o grau de 

inibição é dependente da concentração do extrato foliar (BARI; KATO-NOGUCHI, 

2017). O crescimento de plântulas pode ser estimulado por aleloquímicos em baixa 

concentração e, ao contrário, pode ser reduzido ou inibido em altas concentrações, 

fato observado nessa pesquisa para as duas cultivares de alface e capim-arroz 

(SUWITCHAYANON, 2013; ISLAM; KATO-NOGUCHI, 2012; KATO-NOGUCHI et al., 

2016). As respostas dependendentes da concentração, onde baixas concentrações 

são estimulantes e altas concentrações são inibitórias, são denominadas de 

hormese (DUKE et al., 2006; BELZ et al., 2011). 

 No experimento 5, os dados de germinação e IVG da sagitária apresentaram 

significância estatística (Tabela 10). A variável vigor não foi avaliada, pois não há 

informação para a espécie nas regras de análise de sementes, e, as contagens de 

germinação e IVG foram realizadas até o momento que elas estabilizaram (BRASIL, 

2009). Os dados de comprimento da parte aérea e da raiz não apresentaram 

significância estatística (dados não apresentados). 

 Para a variável germinação de sagitária, verificou-se que a porcentagem dos 

tratamentos controles foi baixa (1x2 e 2x3), não ultrapassando os 43% (Tabela 10). 

Da mesma forma que para as espécies alface (experimentos 2 e 3) e capim-arroz 

(experimento 4), a adição de MES (contraste 1) e DMSO (contraste 2) não afetou a 

germinação e IVG das sementes de sagitária. Todas as concentrações do extrato 

reduziram a germinação e IVG de sementes de sagitária comparativamente aos 

controles, com exceção da dose 0,01 mg mL-1 (contraste 5) para a variável IVG. O 

contraste entre o herbicida oxifluorfen (contraste 8) e a maior concentração do 

extrato (contraste 7), demonstrou que o herbicida foi mais eficiente na redução da 

germinação. Neste experimento, utilizou-se o herbicida oxifluorfen o qual ocasiona a 

inibição da enzima protoporfirinogênio oxidase, levando ao acúmulo de substâncias 

tóxicas denominada de protoporfirina IX, que reage com oxigênio na presença de luz 

formando compostos oxidantes e promovem peroxidação lipídica, destruição das 

membranas e morte rápida das plântulas (OLIVEIRA et al., 2011). 
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Tabela 10- Germinação e índice de velocidade de germinação (IVG) de sementes de sagitária e 
significância dos contrastes testados. FAEM/UFPel, Capão do Leão, RS, 2017  

Contraste Germinação (%) IVG 

1- (1) x (2)  (39) x (43)ns (1,9) x (1,8) ns 
2- (2) x (3)  (43) x (34)ns  (1,8) x (1,6) ns 
3- (1+2+3) x (5) (39) x (27)* (1,8) x (1,2) * 
4- (1+2+3) x (6) (39) x (27)* (1,8) x (1,2) * 
5- (1+2+3) x (7) (39) x (27)*  (1,8) x (1,4) ns 
6- (1+2+3) x (8) (39) x (27)* (1,8) x (1,2) * 
7- (1+2+3) x (9) (39) x (17)*                        (1,8) x (0,7) * 
8- (4) x (9) (14) x (17)*    (0,6) x (0,7) ns 

CV (%) 27,5 30,6 
1* ou ns contrastes significativos e não significativos (p≤0,05) 

 
 Na análise de regressão da variável germinação de sementes de sagitária, 

verificou-se que a maioria das concentrações diferiram do controle com exceção da 

concentração de 0,001 mg mL-1 do extrato acetato de etila (Figura 4). As 

concentrações de 0,0001, 0,001, 0,01 e 0,1 mg mL-1 diferiram apenas da maior 

concentração do extrato acetato de etila (1 mg mL-1), sendo esta reduzida em torno 

de 56% comparativamente ao controle. Para a germinação de sagitária, também não 

foi possível determinar a concentração necessária para reduzir a germinação em 

50% (GER50).  
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Figura 4- Germinação de sementes de sagitária em diferentes concentrações do extrato acetato de 

etila de H. reniformis. Barras verticais representam os intervalos de confiança das médias 
(p≤0,05). FAEM/UFPel, Capão do Leão, RS, 2017 

 

A germinação das sementes é menos sensível à ação dos aleloquímicos do 

que o crescimento das plântulas, no entanto, reduções significativas na germinação 

ou no IVG indicam que os aleloquímicos presentes no extrato vegetal atuam 

negativamente sobre a espécie alvo (BORGHETTI; FERREIRA, 2004), conforme 

visualizado nesta pesquisa.  
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No experimento 6, de avaliação da fitotoxicidade dos extratos sobre o arroz, 

verificou-se significância estatística para os dados de germinação, comprimento da 

parte aérea e da raiz de plântulas de arroz (Tabela 11). A germinação, comprimento 

da parte aérea e raiz das sementes foi afetada negativamente pelos controles 

DMSO e solução tamponada MES, o que impossibilitou a avaliação de possível 

fitotoxicidade proveniente dos extratos. 

 

Tabela 11- Germinação, comprimento da parte aérea e raiz de arroz cultivar IRGA 424 após a 
aplicação de diferentes extratos de H. reniformis. FAEM/UFPel, Capão do Leão, RS, 
2016 

Tratamento Germinação (%) Parte aérea (mm) Raiz (mm)  

Água destilada 95 a1 32,2 a 37,9 a 
MES 85 ab 31,3 a 36,9 a 
MES+DMSO 89 ab 13,3 b 22,2 b 
Hexano 89 a 15,9 b 23,8 b 
Acetato de Etila 84 b 16,4 b 15,0 b 
Metanol 95 a 17,0 b 16,2 b 
Herbicida 8 c   1,3 c   1,3 c 

CV (%)      8,9           31,7     34,7  
1Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Duncan. 

 

O extrato acetato de etila de H. reniformis apresentou atividade inibitória 

sobre as sementes de agrião, alface, sagitária e capim-arroz, porém esta atividade 

foi dependente da concentração do extrato e da espécie estudada. Evidências 

sugerem que diversos aleloquímicos provenientes de plantas apresentam atividade 

biológica similares as verificadas nesta pesquisa, incluindo inibição da germinação 

de sementes (ESCUDERO et al., 2000), reduções no crescimento radicular e da 

parte aérea (MÜLLER; MÜLLER, 1964; DAYAN et al., 1999; TOPAL et al., 2007), 

crescimento anormal de plântulas (LEE et al., 1997) e necrose de raízes (BAIS et al., 

2003). 

Considerando que o extrato acetato de etila de folhas de H. reniformis pode 

conter milhares de metabólitos, é fundamental a realização do fracionamento do 

extrato e teste das respectivas frações na tentativa de isolar os compostos com 

atividade herbicida e, assim, caracterizar corretamente o mecanismo de ação, para 

que no futuro estes possam ser utilizados como modelos para desenvolvimento de 

herbicidas. 

 
2.4 Conclusões  

 O extrato foliar de H. reniformis, fração acetato de etila, afeta a germinação de 

sementes e comprimento da parte aérea e raiz de plântulas de agrião. 
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 Os controles MES e DMSO, em geral, não interferem nas variáveis analisada 

para as espécies alface, capim-arroz e sagitária.  

 A concentração de 1 mg mL-1 do extrato acetato de etila de H. reniformis foi a 

mais efetiva na redução das variáveis para todas as espécies. 

 Os controles MES e DMSO afetam o desenvolvimento do arroz cultivar IRGA 

424, impedindo a avaliação da fitotoxicidade do extrato sobre a espécie. 
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3 CAPÍTULO II – Interferência de Bipolaris oryzae em Heteranthera reniformis e 

atividade fungicida de seus extratos foliares 

 

3.1 Introdução 

O cultivo do arroz-irrigado na safra 2018/2019 ocupou uma área total de 

1.350 mil ha onde nestes foram produzidas 9.744,5 mil toneladas de grão resultando 

em uma produtividade média de 7.248 Kg ha-1 (CONAB, 2019). O potencial 

produtivo das cultivares de arroz mais recentemente desenvolvidas pode ser 

superior a 10 toneladas ha-1, que pode não ser alcançado se o manejo das doenças 

não for efetivamente conduzido (OGOSHI et al., 2018). 

Entre as principais doenças fúngicas do arroz, destaca-se a mancha parda 

ocasionada pelo agente etiológico Bipolaris oryzae (Breda de Haan) Shoem., nome 

da fase assexual de Cochliobolus miyabeanus (S. Ito & Kurib.), classificado como 

ascomiceto da ordem Pleosporales e família Pleosporaceae (ROSSMAN et al., 

2013). Essa doença apresenta importância econômica visto que afeta a germinação 

e a emergência de plântulas de arroz, reduz a taxa fotossintética em função das 

lesões foliares, ocasiona esterilidade das espiguetas e grãos manchados, causando 

perdas na produtividade e no beneficiamento de grãos (BEDENDO; PRABHU, 

2016).  

Apenas a fase assexual, conhecida como B. oryzae, é detectada em 

condições naturais no Brasil. Os conídios de B. oryzae são multicelulares, germinam 

bilateralmente e da mesma forma que outros patógenos foliares necrotróficos, seu 

período de incubação é considerado curto, em torno de 18 a 24 horas (BA; 

SANGCHOTE, 2006; DALLAGNOL et al., 2009). Os períodos de infecção iniciam 

rapidamente, de três a quatro dias e o pico de esporulação ocorre em torno de seis 

dias após a infecção (SARKAR; SEN, 1977). Após penetrar na célula vegetal através 

dos estômatos ou diretamente na superfície foliar, B. oryzae libera toxinas que 
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ocasionam diversas alterações bioquímicas e fisiológicas que levam ao 

escurecimento e a morte das células parenquimatosas (TULLIS, 1935). As lesões 

vão expandindo conforme o crescimento do micélio no interior das células, levando a 

formação de manchas de coloração marrom e halos cloróticos que coalescem e 

destroem a lâmina foliar do arroz (DALLAGNOL et al., 2009). 

O controle químico, através do uso dos fungicidas, corresponde a uma das 

estratégias de manejo de B. oryzae, porém há escassez de lançamentos de novos 

mecanismos de ação, associada ao aumento do surgimento de casos resistência de 

fitopatógenos aos fungicidas. Assim, ressalta-se a importância dos estudos 

envolvendo a descoberta e lançamento de novas moléculas com ação em 

fitopatógenos (KUCK et al., 2012). 

A pesquisa de novos agrotóxicos tem sido por muito tempo baseada em 

produtos naturais provenientes de microrganismos ou plantas (SPARKS et al., 

2017). A descoberta através da abordagem de produtos naturais inicia com a 

seleção do organismo produtor do composto, seguida pela extração dos compostos 

com solventes de diferentes polaridades e realização do bioensaios de atividade 

biológica (DAS, 2016). Após a obtenção da fração ativa, busca-se a purificação, 

determinação da massa e estrutura química dos compostos através de técnicas 

espectroscópicas de identificação de compostos orgânicos (WEDGE; DUKE, 2006; 

QUEIROZ et al., 2012; IMATOMI et al., 2013). Após sua descoberta, muitos 

compostos podem servir como modelos para o desenvolvimento de novos fungicidas 

sintéticos, tais como os do grupo das estrobilurinas, que são exemplos de fungicidas 

sintéticos baseados em produtos naturais produzidos por fungos (CANTRELL et al., 

2012). 

As plantas sintetizam diversos compostos, os quais tem a função de 

comunicação na tentativa de alertar plantas vizinhas sobre ataque de patógenos, ou 

até mesmo, de autodefesa com a finalidade de evitar a infecção ou proliferação de 

fungos em seus tecidos (KARBAN; HEIL, 2009). A maioria destes compostos é 

conhecida como produtos do metabolismo especializado vegetal, fazendo parte dos 

grupos dos fenóis, alcaloides, terpenoides e glicosídeos cianogênicos, e constituem 

fontes importantes de compostos que podem ser utilizados como fungicidas 

(BUCHANAN et al., 2015). Apenas 4% dos fungicidas baseados em produtos 

naturais ou equivalentes sintéticos de produtos naturais são provenientes de plantas, 
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sendo a maioria baseada em compostos produzidos por microrganismos, 

principalmente fungos (SPARKS et al., 2017). 

H. reniformis, também conhecida por aguapé-mirim, é uma planta aquática 

presente nas áreas de arroz-irrigado que apresenta as folhas novas protegidas e 

envoltas por lígula preenchida por substância de consistência semelhante a 

mucilagem (FARIA; AMARAL, 2005). Esta proteção, de composição desconhecida, 

garante que as folhas não sejam alvos de patógenos e pode constituir em fonte de 

compostos com potencial fungicida. 

Diante do exposto, este trabalho teve como hipóteses que a mucilagem 

exerce proteção sobre a folha de H. reniformis contra o desenvolvimento do fungo B. 

oryzae; e, que os extratos de H. reniformis apresentam atividade fungicida, sendo 

esta dependente da concentração do extrato. Os objetivos do trabalho foram 

conhecer os fungos associados a H. reniformis observados após a perda da camada 

de mucilagem; conhecer o efeito da mucilagem presente na lígula da folha e dos 

extratos obtidos a partir das folhas sobre o desenvolvimento do fungo B. oryzae. 

 

3.2 Material e métodos 

Dez experimentos foram realizados no laboratório de Patologia de Sementes 

(LPSFF) e do Centro de Herbologia pertencentes à Faculdade de Agronomia Eliseu 

Maciel/UFPel localizada no município de Capão do Leão/RS. 

 

3.2.1 Levantamento dos fungos associados a H. reniformis  

Para o levantamento de gêneros fúngicos presentes em H. reniformis 

(experimento 1), foram coletadas 60 folhas de H. reniformis em área orizícola 

pertencente à Embrapa Clima Temperado. As folhas de H. reniformis foram 

desinfestadas com hipoclorito (1%) durante um minuto, lavadas com água destilada 

autoclavada e depositadas em caixas Gerbox contendo lâminas de vidro também 

desinfestadas com hipoclorito (1%) e álcool (70%). Adicionalmente, colocou-se papel 

mata-borrão previamente umedecido com água destilada autoclavada, com objetivo 

de fornecer umidade para o desenvolvimento apropriado dos fungos presentes nas 

folhas.  

As caixas Gerbox foram mantidas em câmara de crescimento a 25 oC com 

fotoperíodo de 12 horas/luz/dia durante sete dias, até o momento da avaliação. As 
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folhas foram analisadas em lupas, e quando constatada a presença de esporos, foi 

realizada a confecção de lâminas para identificação de gênero através de 

microscópio óptico, observando-se as características dos esporóforos e esporos 

comparando-os com as descritas na chave de identificação de fungos anamórficos 

(BARNETT; HUNTER, 1998).  

 

3.2.2 Efeito da mucilagem de H. reniformis sobre B. oryzae 

No experimento 2, para verificar o efeito da mucilagem presente nas folhas de 

H. reniformis na proteção contra fungos, optou-se por utilizar B. oryzae devido a sua 

importância na cultura do arroz. Para isso, multiplicou-se 30 segmentos de H. 

reniformis in vitro em potes contendo 20 mL de meio de cultura estéril Murashige e 

Skoog 50%, para posteriormente escolher os potes com as plantas bem 

desenvolvidas sem contaminações e realizar a inoculação do fungo B. oryzae na 

porção da planta contendo lígula e mucilagem (MURASHIGE; SKOOG, 1962).  

O delineamento foi inteiramente casualizado com cinco repetições, e os 

tratamentos consistiram em segmentos inoculados e não inoculados. O isolado de B. 

oryzae com agressividade intermediária (classificado por MOREIRA-NUNEZ, 2017), 

obtido da coleção do LPSFF, foi multiplicado em quatro placas de Petri em meio de 

cultura batata-dextrose-ágar (BDA), sendo as placas depositadas em câmara de 

crescimento com temperatura e fotoperíodo semelhantes ao experimento 1, durante 

dez dias, e, posteriormente, a placa que apresentou melhor esporulação foi utilizada 

para o preparo do inóculo. Após o crescimento e esporulação do fungo, adicionou-se 

10 mL de água destilada esterilizada na placa de Petri e com auxílio de um pincel 

esterilizado, a massa de esporo e micélio foi homogeneizada. A suspensão foi 

filtrada em funil com gaze e coletada em tubo de ensaio. Em seguida, a 

concentração do inóculo foi padronizada com auxílio de câmara de Neubauer, 

utilizando-se 104 esporos mL-1. Adicionou-se uma gota de Tween 80 à suspensão de 

esporos e procedeu-se a inoculação em cinco plantas, através da adição de 10 µL 

da suspensão de esporos sobre a lígula de H. reniformis. As plantas controle foram 

inoculadas com 10 µL de água destilada autoclavada. Foram feitas avaliações da 

presença de sintomas e sinais (micélio e esporo) aos 6, 12 e 15 dias após 

inoculação (DAI).  

Para verificar a presença de carboidratos na mucilagem, realizou-se o teste 

de Molish’s, onde adicionou-se 2 gotas de solução de α-naftol em 2 mL de 
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mucilagem. Posteriormente adicionou-se gotas de H2SO4 à mucilagem e observou-

se alterações da coloração da mucilagem (transparente) para violeta (indicando a 

presença de carboidratos).  

O experimento 3, de quantificações dos danos citológicos em H. reniformis 

após a inoculação do fungo B. oryzae, também foi conduzido em câmara de 

crescimento com temperatura e fotoperíodo semelhante ao descrito no experimento 

1. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com quatro repetições. 

Os tratamentos foram arranjados em esquema fatorial, onde o fator A consistiu em: 

inoculações de B. oryzae sobre a lígula de H. reniformis contendo mucilagem, na 

lígula sem mucilagem e na folha sem lígula e sem mucilagem, e, o fator B testou 

diferentes épocas de coletas dos tecidos (8, 18, 26, 42, 52, 66, 94 e 144 horas após 

a inoculação - HAI).  

Segmentos de H. reniformis foram esterilizados, preparados e colocados em 

caixas Gerbox, semelhante ao descrito no experimento 1. Para a remoção da 

mucilagem, a lígula foi cuidadosamente cortada mantendo-a fixa sobre a planta, e a 

mucilagem lavada com água destilada autoclavada. A multiplicação do fungo, 

preparo do inóculo e a inoculação foi semelhante ao descrito no experimento 2. 

Após a inoculação, realizou-se a coleta de cinco segmentos de 0,5 cm2 por repetição 

de lígula ou folha nos tratamentos onde a inoculação foi na lígula ou folhas, 

respectivamente. Para facilitar a visualização do esporo sobre o tecido vegetal, os 

tecidos foram descoloridos utilizando etanol fervente 90% durante 15 minutos, e 

posteriormente armazenados em etanol 70%.  

Foram confeccionadas 20 lâminas por tratamento colocando-se o corante azul 

de Amann, as quais foram analisadas em microscópio estereoscópio. As avaliações 

consistiram em número total de células afetadas e classificação destas segundo 

graus de coloração: C1= parede das células epidérmicas demonstrando coloração 

azulada leve nas bordas; C2= células epidérmicas levemente azuladas; C3= célula 

com coloração azul escuro (Figura 6.E). Calculou-se a porcentagem de cada grau de 

coloração em relação ao número total de células afetadas de cada tratamento. 

 

3.2.3 Extratos de folhas de H. reniformis sobre o desenvolvimento de B. oryzae 

Para os experimentos de atividade dos extratos de H. reniformis sobre o 

desenvolvimento de B. oryzae, plantas de H. reniformis foram multiplicadas em 

caixas com capacidade de 25 L contendo solo classificado como planossolo de 
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textura arenosa proveniente de lavoura orizícola, com a finalidade de coletar material 

vegetal para a realização da extração (experimentos 4 ao 7). As folhas de H. 

reniformis ausente de injúrias foram coletadas, lavadas e desidratadas durante sete 

dias em estufa de circulação de ar forçado a 40 ºC. O material seco foi moído com 

auxílio de moinho do tipo bolas, adicionando-se nitrogênio líquido durante o 

processo de moagem e, posteriormente, armazenado em freezer a -20 ºC até o 

momento da extração.  

A extração do material vegetal seco moído foi realizada com os solventes 

hexano, acetato de etila e metanol na proporção 1:10 (m/v). Foram adicionados 40 

mL de cada solvente em Erlenmeyers contendo quatro gramas de material vegetal e 

a extração realizada com auxílio de banho de ultrassom durante 30 minutos. Após a 

extração, realizou-se a centrifugação do extrato em rotação de 4000 x g durante dez 

minutos. O sobrenadante foi removido, adicionado em balão volumétrico para 

posteriormente realizar a evaporação do solvente em rotaevaporador até secagem 

completa do solvente. O resíduo remanescente após a evaporação do solvente foi 

pesado e ressuspendido com dimetilsufóxido (DMSO) na proporção de 5 µL por mL 

de água destilada autoclavada buscando-se a concentração de 0,8 mg mL-1 (800 

ppm), 2 mg mL-1 (2000 ppm) ou 4 mg mL-1 (4000 ppm), dependendo do experimento.  

No experimento 4, utilizado para determinar a fração mais ativa do extrato no 

controle de B. oryzae, os tratamentos consistiram de extratos hexano, acetato de 

etila e metanol na concentração de 0,4 mg mL-1 (400 ppm), e, os controles: BDA, 

BDA+DMSO e fungicida Vitavax na concentração de 140 µL mL-1 de meio. O 

delineamento experimental foi o inteiramente casualizado contendo seis repetições. 

As unidades experimentais consistiram de placas de Petri contendo 10 mL de meio 

de crescimento. Para a obtenção da concentração desejada, a solução contendo o 

extrato foi misturada com meio BDA fundente, previamente autoclavado, e a mistura 

vertida em placas de Petri. 

No centro de cada placa de Petri contendo meio BDA+tratamento solidificado, 

adicionou-se um disco de 5 mm de B. oryzae (isolado de agressividade 

intermediária). As placas de Petri foram seladas com Parafilm e levadas à câmara de 

crescimento com temperatura e fotoperíodo semelhante ao experimento 1.  

Realizou-se medições do crescimento da colônia diariamente, com auxílio de 

uma régua milimétrica, até uma das colônias atingir as bordas da placa, levando-se 

em consideração a média de dois diâmetros ortogonais das colônias em 
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desenvolvimento e cálculo do índice de crescimento micelial (ICM). O ICM foi 

calculado a partir da fórmula: ICM = C1 + C2 +...C7/ N1+ N2+...N7, onde: ICM= 

crescimento micelial; C1, C2, C7= crescimento das colônias na primeira, segunda e 

última avaliação; N1, N2 e N7= número de dias (REY et al., 2005). 

A determinação do número de esporos mL-1 foi realizada quando as colônias 

fúngicas atingiram as bordas das placas. Para a determinação do número de 

esporos mL-1, quatro discos de cada placa de Petri foram removidos e colocados em 

tubo de ensaio contendo 10 mL de água destilada autoclavada e uma gota de 

Tween 80. Os tubos de ensaio contendo os discos de crescimento foram agitados 

em agitador tipo vortex e alíquotas foram pipetadas sobre os dois quadrantes da 

câmara de Neubauer para a realização de duas contagens de esporos por repetição. 

As colônias de B. oryzae isolado intermediário foram avaliadas conforme formato, 

elevação, margem e coloração baseando-se na escala microbiológica de Pelczar, 

(1994) e carta de cores de solo de acordo com Munsell, (1954). 

Após a determinação da fração mais ativa, realizou-se os experimentos de 

concentrações (experimentos 5, 6 e 7), onde foram testadas concentrações de 0 mg 

mL-1 (0 ppm), 0,0001 mg mL-1 (0,1 ppm), 0,001 mg mL-1 (1 ppm), 0,01 mg mL-1 (10 

ppm), 0,1 mg mL-1 (100 ppm), 1 mg mL-1 (1000 ppm) e 2 mg mL-1 (2000 ppm) do 

extrato metanol de H. reniformis sobre o crescimento de B. oryzae isolado 

intermediário (experimento 5), alta agressividade (experimento 6) e baixa 

agressividade (experimento 7) classificados quanto a agressividade por MOREIRA-

NUNEZ, (2017). Para a obtenção destas concentrações, foram realizadas diluições a 

partir de uma solução do extrato de 2 mg mL-1 ou 4 mg mL-1 para os experimentos 

com até 1 mg mL-1 e 2 mg mL-1, respectivamente.  

O delineamento experimental, o número de repetições, as unidades 

experimentais, as medições do crescimento da colônia e o número de esporo mL-1 

foram iguais ao descrito no experimento 4. 

Para avaliar o tamanho dos esporos em meio contendo o extrato metanol 

(experimento 8), preparou-se lâminas de microcultivo. O delineamento utilizado foi o 

inteiramente casualizado, com 11 repetições. Os tratamentos consistiram em extrato 

metanol (0,4 mg mL-1) e os controles BDA e BDA+DMSO, preparados conforme 

descrito no experimento 4. O meio contendo o extrato e os controles foram vertidos 

em placas de Petri, e após solidificação estes foram cortados no formato de cubos. 

Os cubos foram colocados sobre lâminas de vidro, sendo as oito pontas inoculadas 
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com o fungo B. oryzae isolado intermediário e o cubo coberto com uma lamínula. O 

conjunto lâmina+cubo+lamínula foi colocado dentro de uma placa de Petri de vidro 

esterilizada contendo um papel mata borrão umedecido com água destilada 

autoclavada.  

Após o crescimento do fungo, a partir de uma lâmina de microcultivo foram 

confeccionadas duas lâminas através da remoção do cubo e adição do corante azul 

de Amann e lactofenol: uma com a lâmina e outra com a lamínula do microcutivo, 

ambas contendo o crescimento do fungo sobre a superfície. As avaliações 

consistiram na medição da largura e comprimento de dez esporos por repetição 

através da régua presente na lente do microscópio estereoscópio e multiplicação 

pelo fator de correção de acordo com o tamanho da lente utilizada. 

Nos experimentos de germinação de esporos em extrato metanol de H. 

renifomis, o delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado com 12 repetições, 

sendo avaliados dez esporos por repetição escolhidos aleatoriamente (experimentos 

9 e 10). Os tratamentos consistiram de solução de água destilada; água 

destilada+DMSO; água destilada+DMSO+resíduo do solvente metanol após a 

evaporação; e, água destilada+DMSO+resíduo do solvente metanol+resíduo do 

extrato metanol de H. reniformis (0,4 mg mL-1). O preparo da suspensão com 

esporos, das soluções controles e extrato foram semelhantes aos experimentos 2 e 

4. Em cada unidade experimental representada por células da placa de titulação, 

adicionou-se 100 µL de solução do extrato metanol de H. reniformis mais 100 µL da 

solução de esporos de B. oryzae isolado intermediário, totalizando as concentrações 

de 0,4 e 0,8 mg mL-1 (experimentos 9 e 10, respectivamente). Realizou-se a 

contagem de esporos não germinados as 24 horas após tratamento, e determinou-

se a porcentagem de inibição da germinação. 

Os dados dos experimentos 3 ao 10 foram submetidos aos testes de Shapiro-

Wilk e Hartley, para avaliação da normalidade e homocedasticidade 

respectivamente, e posteriormente à análise da variância (p≤0,05). Em caso de 

significância estatística realizou-se a comparação entre os tratamentos dos 

experimentos 3, 4 e 8 pelo teste de Duncan, e, as épocas de coletas do experimento 

3 por intervalo de confiança (95%). Para os experimentos 5, 6, 9 e 10 procedeu-se a 

comparação dos tratamentos com os controles através de contrastes de médias 

(Tabelas 12 e 13), sendo as concentrações dos experimentos 5 e 6, submetidas a 
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análise de regressões não-lineares utilizando o programa Sigma Plot (SIGMAPLOT, 

2012). 

 

Tabela 12- Tratamentos e contrastes utilizados nos experimentos de crescimento de B. oryzae 
isolados mais agressivo, intermediário e menos agressivo. FAEM/UFPel, Capão do 
Leão, RS, 2017 

Tratamentos 
Contrastes 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

1-BDA     +      +     +     +     +     +     + 
2- BDA+DMSO     -     +     +     +     +     +     +     + 
3- BDA+DMSO+Resíduo do Solvente 0 mg mL-1  -  +  +  + +  +  + 
4- BDA+DMSO+Resíduo do Solvente+Extrato 0,0001    -      
5- BDA+DMSO+Resíduo do Solvente+Extrato 0,001    -     
6- BDA+DMSO+Resíduo do Solvente+Extrato 0,01      -    
7- BDA+DMSO+Resíduo do Solvente+Extrato 0,1       -   
8- BDA+DMSO+Resíduo do Solvente+Extrato 11       -  
9- BDA+DMSO+Resíduo do Solvente+Extrato 2             - 

1Contraste 9 com concentração de 2 mg mL-1 utilizado somente para o isolado intermediário. 
 
Tabela 13- Tratamentos e contrastes utilizados nos experimentos de germinação de B. oryzae isolado 

intermediário. FAEM/UFPel, Capão do Leão, RS, 2017 

Tratamentos C1 C2 C3 

1- Água destilada  +  + 
2- Água destilada+DMSO      -     +     + 
3- Água destilada+DMSO+ Resíduo Solvente  - + 
4- Água destilada+DMSO+Resíduo Solvente+Extrato1   - 

1Concentração do extrato metanol de 0,4 e 0,8 mg mL-1 utilizadas nos experimentos 9 e 10, 
respectivamente. 

 
 
3.3 Resultados e Discussão 

 

3.3.1 Levantamento dos fungos associados a H. reniformis  

 No experimento 1, verificou-se que H. reniformis é hospedeira de diferentes 

gêneros fúngicos, tais como Alternaria sp., Cercospora sp., Bipolaris oryzae, 

Curvularia sp., Fusarium sp. e Pyricularia sp. (Figura 5). Considerando que esses 

gêneros são patógenos da cultura do arroz e que as folhas de H. reniformis foram 

coletadas em áreas de cultivo de arroz-irrigado no período entressafra, esta espécie 

caracteriza-se como uma fonte de inóculo contribuindo para futuras infestações 

durante o ciclo da cultura. 

As plantas daninhas podem ser consideradas hospedeiras alternativas de 

fungos, mantendo-se assintomáticas e servir como fonte de inóculo primário ou 

secundário para culturas (FRARE et al., 2016). O nível de ocorrência de doenças 

nessas plantas não se compara às culturas, principalmente pela longa seleção 

natural exercida sobre as plantas daninhas, o que possibilita que apenas os biótipos 
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resistentes ou tolerantes a determinados patógenos sobrevivam, dando continuidade 

a espécie (WISLER; NORRIS, 2005). 

Entre as espécies fúngicas consideradas patogênicas da cultura do arroz no 

Rio Grande do Sul, destacam-se: brusone (Pyricularia grisea), mancha parda 

(Bipolaris oryzae), mancha estreita (Cercospora janseana), e mancha dos grãos 

(Trichoconiela padwickii e Curvularia luneta) (FRANCO et al., 2001; NUNES, 2013). 

A mancha parda ocasionada pelo fungo B. oryzae ocupa o segundo lugar em 

importância dentre as doenças do arroz-irrigado e constitui-se como a principal 

causa das manchas de grãos (PRAABHU; FILIPPI, 1997). B. oryzae é patógeno que 

pode estar presente nas sementes de arroz, comprometendo o estabelecimento 

inicial das plântulas na lavoura, bem como, ocasionar manchas foliares entre o início 

da floração e final do ciclo, os quais comprometem a produtividade e a qualidade 

dos grãos de arroz (BALARDIN; BORIN, 2001; FARIAS et al., 2007). 

  

 

Figura 5- Folhas de H. reniformis (%) infectadas com diferentes gêneros fúngicos. FAEM/UFPel, 
Capão do Leão, RS, 2016. 

 

 Entre os três gêneros fúngicos de maior ocorrência nas folhas de H. 

reniformis, optou-se pela escolha do Bipolaris oryzae para a realização dos 

experimentos, devido a sua relevância na cultura do arroz-irrigado, e também pela 

facilidade de multiplicação in vitro. 

 

3.3.2 Efeito da mucilagem de H. reniformis sobre B. oryzae 

No experimento de inoculação sobre a lígula contendo mucilagem 

(experimento 2) aos 6 DAI, observou-se que todas as plantas apresentaram 

sintomas de mancha foliar (lesões pequenas de coloração marrom de formato 
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circular) e três apresentaram crescimento micelial externamente ao tecido. Aos 12 

DAI, todas as repetições apresentaram sintomas de mancha foliar e crescimento 

micelial externamente ao tecido, com exceção de uma repetição.  

Aos 15 DAI, o experimento foi encerrado devido à presença de três plantas 

mortas, sendo as plantas removidas da unidade experimental estéril para 

visualização das estruturas do fungo previamente inoculado, confirmando a 

presença de B. oryzae associados aos tecidos necrosados. Em três repetições, foi 

visualizada grande quantidade de micélio de textura cotonosa de coloração branca e 

ausência de esporos na região inoculada. Todas as repetições não apresentaram 

esporos na região inoculada, no entanto, esporos foram visualizados apenas quando 

o micélio se estendeu da região de inoculação para a folha de H. reniformis. As 

plantas controle, inoculadas com água destilada, apresentaram-se saudáveis sem a 

presença de microrganismos contaminantes. 

 De maneira geral, B. oryzae apresenta massa micelial de aspecto aveludado 

escuro, conídios de coloração castanha quando maduros e levemente curvos com 6 

a 14 septos (PADWICK, 1950; OU, 1985). Ressalta-se que dependendo do isolado 

de B. oryzae, existem variações quanto ao crescimento micelial, esporulação, 

germinação, coloração das colônias e agressividade, devido à sua alta variedade 

fenotípica (KAMAL; MIA, 2009; KUMAR et al., 2010).  

Isolados de B. oryzae que produzem colônias de coloração escura são 

considerados mais agressivos comparativamente aos isolados que produzem 

colônias com micélio branco cotonoso (KUMAR et al., 2010). O isolado utilizado 

neste experimento de inoculação apresenta agressividade intermediária de acordo 

com a classificação de Moreira-Nuñez (2017), e colônia de coloração escura com 

micélio aveludado quando crescido em meio BDA.  

Os resultados obtidos no experimento de inoculação de B. oryzae em H. 

reniformis sugerem que houve alterações na agressividade do fungo, visto que 

houve modificações nas colorações do micélio e ausência de esporulação. De 

acordo com Van der Plank (1968), agressividade é definida como habilidade 

quantitativa de um isolado ocasionar doença em hospedeiro suscetível. Desta forma, 

hipotetiza-se que as plantas de H. reniformis possuem determinado mecanismo de 

defesa, o qual afeta negativamente a esporulação do fungo B. oryzae.  

No experimento de avaliações citológicas (experimento 3), verificou-se 

interação entre os tratamentos inoculações e épocas de coleta para todas as 
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variáveis analisadas (Figuras 6.A a 6.D e Tabela 14). O número de células afetadas 

aumentou em todos os tratamentos ao longo das épocas de coleta (Figura 6.A). Nas 

épocas de coleta 1, 2 e 3, correspondentes às 8, 18 e 26 HAI, os três tratamentos 

não apresentaram danos nas células próximas aos esporos, com exceção da 

inoculação na folha na época de coleta 3. Nestas épocas de coletas iniciais foram 

observados esporos não germinados sobre a epiderme, esporos germinados ou 

germinados formando tubo germinativo, dando início do processo infeccioso. 

Quando a inoculação foi realizada na lígula com mucilagem, o número de 

células afetadas nas épocas de coleta 5, 6, 7 e 8 não diferiram entre si, no entanto, 

foram superiores à coleta 4, com exceção da coleta 5 (Figura 6.A). No tratamento 

inoculação na lígula sem mucilagem, o número de células afetadas da época de 

coleta 4 foi menor e diferiu das épocas de coletas posteriores. As épocas de coleta 5 

e 6 demonstraram aumento no número de células afetadas comparativamente a 

coleta 4 e não diferiram entre si. As coletas 7 e 8 apresentaram o maior número de 

células afetadas e diferiram apenas da época de coleta 5.  

No tratamento em que a inoculação foi realizada sobre a folha de H. 

reniformis sem lígula e sem mucilagem, verificou-se que as coletas 4 e 5 

apresentaram número de células afetadas superior a 20 e não diferiram entre si 

(Figura 6.A). As duas últimas épocas de coletas, representadas pelos números 7 e 

8, apresentaram os maiores números de células afetadas comparativamente às 

demais épocas de coletas. Quando a inoculação foi realizada diretamente sobre a 

folha, o número de células afetadas alcançou o valor máximo de contagem de 50 

células por esporo. 

Todas as partes das plantas estão sujeitas a infecção por B. oryzae, e o 

processo infeccioso inicia com o depósito do conídio sobre a superfície do tecido 

vegetal, seguida da formação do tubo germinativo, apressório, e posterior formação 

de hifas que colonizam as células epidérmicas (OU, 1985). As hifas de B. oryzae 

crescem sobre as células epidérmicas, espaços intercelulares ou intracelulares do 

mesófilo e feixes vasculares e consequentemente há formações de lesões de 

coloração castanha e paredes celulares desintegradas (TULLIS, 1935).  

Durante a germinação dos esporos e crescimento das hifas de B. oryzae 

ocorre a síntese do metabólito secundário do grupo dos sesterterpenos denominado 

de ophiobolin, o qual induz a morte celular vegetal ou apoptose celular (BURY et al., 

2013). Para fungos necrotróficos, como é o caso de B. oryzae, a síntese e liberação 
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dos metabólitos secundários consiste na primeira tentativa de colonização, e através 

disso danificam e matam as células do hospedeiro para nutrirem-se dos compostos 

orgânicos vegetais (HORBACH et al., 2011). Juntamente com a produção de 

toxinas, fungos necrotróficos também secretam diversas enzimas que degradam os 

polímeros da parede celular vegetal, facilitando a penetração e liberação de 

carboidratos para a nutrição do fungo (HORBACH et al., 2011). Desta forma, nos 

tratamentos que houve menos danos celulares em H. reniformis, hipotetiza-se que 

ocorreram alterações no fungo B. oryzae que podem ter afetado a síntese dos 

compostos e enzimas responsáveis pela morte celular vegetal. 

Em relação ao número de células afetadas com grau de coloração 1, 

verificou-se aumento para os tratamentos de inoculação na lígula com e sem 

mucilagem ao longo dos períodos de coletas (Figura 6.B). Para o tratamento 

inoculação na lígula com mucilagem, a época de coleta 4 apresentou menor valor e 

diferiu apenas das épocas de coleta 7 e 8. A coleta 5 apresentou número de células 

com coloração 1 semelhante à todas as épocas, exceto a última coleta. No 

tratamento inoculação na lígula sem mucilagem, a época de coleta 4 apresentou 

menor número de células com grau de coloração 1 comparativamente as épocas de 

coleta posteriores. 

No tratamento inoculação sobre a folha sem lígula e sem mucilagem, a época 

de coleta 3 apresentou o menor número de células com coloração 1 e diferiu das 

demais épocas de coleta (Figura 6.B). O número de células com coloração 1 foi 

similar entre as épocas de coletas 4, 5 e 6, no entanto, este reduziu a partir da 

época de coleta 7, possivelmente em função das mudanças de coloração das 

células para tons mais escuros conforme as figuras seguintes (Figuras 6.C e 6.D). 

Para o número de células afetadas com grau de coloração 2 no tratamento 

inoculação na lígula com mucilagem, observou-se que as coletas 5, 6, 7 e 8 

apresentaram maior número e diferiram da época de coleta 4 (Figura 6.C). Tratando-

se do tratamento lígula sem mucilagem, o número de células com coloração 2 

aumentou consideravelmente a partir da coleta 6 não diferindo da coleta 7. Neste 

mesmo tratamento, a última coleta apresentou o maior número de células com 

coloração grau 2 e diferiu de todas as épocas de coleta com exceção da coleta 7. No 

tratamento inoculação na folha sem lígula e mucilagem, o número de células 

afetadas foi consideravelmente alto a partir da época de coleta 4 até a última época 

de coleta, e estas diferiram apenas da coleta 3. As mudanças para tons mais 
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escuros iniciaram antecipadamente para o tratamento inoculação na folha sem lígula 

e sem mucilagem, comparativamente aos demais tratamentos.   
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Figura 6 - Número total de células afetadas (A), grau de coloração 1 (B), 2 (C) e 3 (D) e escala dos 
graus de coloração (E), após a inoculação de B. oryzae sobre lígula com e sem mucilagem 
e folha sem lígula e mucilagem de H. reniformis em 8 épocas de coleta (8, 18, 26, 42, 52, 
66, 94, 144 HAI). Barras representam o intervalo de confiança em relação à média e 
comparam o tipo de tecido inoculado nas épocas de coleta. FAEM/UFPel/Capão do Leão, 
RS, 2017  
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 Em relação ao número de células com grau de coloração 3, verificou-se que 

o tratamento inoculação na lígula com mucilagem demonstrou valores baixos em 

todas as épocas de coleta, e estas não diferiram entre si (Figura 6.D). No tratamento 

inoculação sobre a lígula sem mucilagem, houve aumento do número de células 

com coloração 3 a partir da coleta 7, no entanto, este não foi tão expressivo quanto 

ao tratamento de inoculação na folha sem lígula e mucilagem de H. reniformis. Na 

inoculação na folha, verificou-se um aumento ao longo das épocas de coleta com 

maior número de células de coloração azul escura nas duas últimas coletas, as 

quais não diferiram entre si.  

 Com relação à comparação entre os tratamentos dentro de cada época de 

coleta para a variável número de células afetadas, verificou-se que o maior número 

foi quando se inoculou B. oryzae na folha sem lígula e sem mucilagem nas épocas 

iguais ou maiores que 26 HAI (Tabela 14). Nestas mesmas épocas, os tratamentos 

de inoculação na lígula com e sem mucilagem não diferiram entre si, com exceção 

da época 144 HAI, onde o tratamento inoculação na lígula com mucilagem 

apresentou o menor número de células afetadas. As épocas 8h e 18h não 

demonstraram danos celulares em todos os tratamentos e consequentemente não 

houve a classificação destas quanto aos graus de coloração. 

 

Tabela 14- Número total de células afetadas, número de células com grau de coloração 1, 2 e 3 após 
a inoculação com B. oryzae na lígula com mucilagem, lígula sem mucilagem e folha sem 
lígula e mucilagem de H. reniformis em diferentes épocas de coleta. FAEM/UFPel, Capão 
do Leão, RS, 2017  

Número de células afetadas 

 8h 18h 26h 42h 52h 66h 94h 144h 

T11 0 A2 0 a 0 b 7 b 10 b 15 b 21 b 20 c 
T2 0 a 0 a 0 b 5 b 12 b 19 b 27 b 34 b 
T3 0 a 0 a 2 a 27 a 23 a 35 a 45 a 46 a 

Número de células coloração 13 

T1 0 a 0 a 0 b 6 b 6 a 12 a 16 a 15 a 
T2 0 a 0 a 0 b 4 b 11 a 14 a 12 ab 18 a 
T3 0 a 0 a 1 a 13 a 10 a 13 a 7 b 6 b 

Número de células coloração 23 

T1 0 a 0 a 0 a 1 b 4 b 3 b 4 c 4 b 
T2 0 a 0 a 0 a 0 b 0 b 4 b 9 b 13 a 
T3 0 a 0 a 1 a 7 a 10 a 15 a 18 a 14 a 

Número de células coloração 33 

T1 0 a 0 a 0 a 0 b 0 b 0 b 1 b 1 b 
T2 0 a 0 a 0 a 1 b 1 ab 1 b 6 b 3 b 
T3 0 a 0 a 0 a 7 a 3 a 7 a 20 a 26 a 

1T1= inoculação na lígula com mucilagem; T2= inoculação na lígula sem mucilagem; T3= inoculação 
na folha sem lígula e sem mucilagem. 2Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem 
entre si pelo teste de Duncan (p<0,05). 3C1= Parede das células epidérmicas demonstrando 
coloração azulada leve nas bordas; C2=Células epidérmicas levemente azuladas; C3=Célula com 
coloração azul escuro. 
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Quanto ao grau de coloração 1, a inoculação na folha apresentou maior 

número e diferiu dos demais tratamentos nas épocas 26 e 42 HAI (Tabela 14). No 

entanto, para este mesmo tratamento nas duas últimas épocas verificou-se uma 

diminuição do número de células com o grau de coloração 1 em relação aos demais 

tratamentos. Não houve diferença entre os tratamentos nas épocas 52 e 66 HAI. 

Para a variável células com grau de coloração 2, o tratamento inoculação na 

folha apresentou os maiores valores nas épocas 42, 52, 66 e 94 HAI, 

comparativamente aos demais (Tabela 14). Já, na última época de coleta, os 

tratamentos inoculação na folha sem lígula e sem mucilagem e na lígula sem 

mucilagem apresentaram maiores números de células de coloração 2 em relação ao 

tratamento inoculação na lígula com mucilagem. 

Com relação às células com grau de coloração 3, ou seja, as mais danificadas 

pela ação do fungo, verificou-se maiores danos no tratamento de inoculação na folha 

sem lígula e sem mucilagem (Tabela 14). Neste tratamento a maioria das épocas de 

coleta demonstraram maiores números de células afetadas comparativamente aos 

tratamentos de inoculação na lígula com e sem mucilagem. De modo geral, os 

danos celulares ocasionados por B. oryzae são proeminentes quando a inoculação é 

realizada sobre a folha comparativamente a inoculação na lígula de H. reniformis.  

A presença da mucilagem reduz o número de células da lígula de H. 

reniformis afetadas por B. oryzae; e, também o número de células com grau de 

coloração 2 (Tabela 14). Após alteração da coloração para violeta no teste 

fitoquímico de Molish’s, determinou-se que a mucilagem de H. reniformis é composta 

por carboidratos, e estes possivelmente são cadeia longa. Gomas e mucilagens são 

compostas de polissacarídeos tais como arabinam, acetylated mannan, 

arabinorhamnogalactan, galactan, galactogalacturan, glucogalactomannan, 

galactoglucoarabinomannan, os quais contribuem para a viscosidade e 

hidrofobicidade deste tipo de substância (AVACHAT et al., 2011). Estas substâncias 

formam polímeros complexos e são utilizados pelas plantas como mecanismos de 

proteção contra microorganismos ou danos mecânicos (RANA et al., 2011).  

As plantas defendem-se contra o ataque de patógenos através de 

mecanismos de defesa constitutivos, nos quais incluem estruturas morfológicas ou 

metabólitos secundários formados anteriormente ao ataque do patógeno; e, os 

mecanismos induzidos que se referem a modificações na planta após o ataque do 

patógenos, tais como a produção de etileno, de espécies reativas ao oxigênio e 
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modificações na parede celular (PANDEY et al., 2016). As plantas podem produzir 

inúmeros compostos que são ativos contra plantas, fungos ou insetos, e muitas 

vezes são misturas complexas de toxinas que quando combinadas apresentam 

efeito sinérgico sobre a inibição do alvo (SEGURA et al., 1999). Essas toxinas 

constituem em fonte de moléculas com atividade fungicida, e podem ser exploradas 

como modelos para desenvolvimento de produtos químicos.  

A primeira etapa do isolamento de compostos com atividade biológica 

consiste na extração de compostos das partes das plantas com solventes de 

diferentes polaridades, tais como hexano, acetato de etila e metanol (QUEIROZ et 

al., 2012). Após a extração, os extratos brutos devem ser submetidos a bioensaios 

com fungos fitopatogênicos, na tentativa de identificar qual fração apresenta efeito 

inibitório como indicativa da presença de compostos bioativos (QUEIROZ et al., 

2012). Desta forma, os experimentos realizados na sequência partem do 

pressuposto que há compostos presentes na planta H. reniformis com potencial de 

suprimir o desenvolvimento de patógenos. 

 

3.3.3 Extratos de folhas de H. reniformis sobre o desenvolvimento de B. oryzae 

No experimento 4, o índice de crescimento micelial (ICM) foi maior quando o 

fungo cresceu em meio contendo extratos de H. reniformis, e foi totalmente inibido 

pelo fungicida (Tabela 15). Entre os extratos de H. reniformis, o maior crescimento 

micelial foi no tratamento acetato de etila, o qual diferiu dos demais. Os controles 

apresentaram ICM inferior aos tratamentos contendo os extratos, sendo o menor 

crescimento verificado no tratamento controle com o adjuvante DMSO.  

 
Tabela 15-  Índice de crescimento micelial (ICM) e esporos mL-1 de B. oryzae em diferentes extratos 

foliares de H. reniformis. FAEM/UFPel, Capão do Leão, RS, 2017  

Tratamento   ICM Esporos mL-1 

Controle BDA 8,13      c1 6354      a 
Controle DMSO 4,92      d 6771      a 
Extrato hexano 11,38      b 1979      bc 
Extrato acetato de etila 11,88      a 2813      abc 
Extrato metanol 11,41      b 625      c 
Fungicida 0      e 0      d 

CV (%)                      2,9 114,9 
1Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Duncan (p≤0,05). 

 
As respostas de esporulação foram contrárias às de crescimento micelial, 

onde o tratamento com menor ICM, denominado de controle DMSO, demonstrou 

maior esporulação e não diferiu do tratamento controle BDA (Tabela 15). Da mesma 
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forma, a menor esporulação foi verificada quando se utilizou o extrato metanol, 

seguido do extrato hexano e acetato de etila.  

O estímulo ao crescimento micelial e inibição da esporulação nos tratamentos 

contendo extratos vegetais de H. reniformis foram acompanhadas pela alteração da 

coloração das colônias (Tabela 16). De modo geral, não houve alterações no 

formato, elevação e margem da colônia de B. oryzae em todos os tratamentos, com 

exceção do tratamento BDA que apresentou margem filamentosa. Quanto a 

coloração, os tratamentos contendo os extratos vegetais apresentaram colônias 

mais claras comparativamente aos controles, indicando a presença de setores, com 

colorações variando de cinza azulado à cinza esverdeado e presença de micélio 

cotonoso branco acima das colônias. A formação de setores na colônia pode ser 

uma fonte de variabilidade que revela mutações somáticas (CAMARGO, 1995), 

podendo ser uma possível causa de geração de novas variantes genéticas dos 

patógenos. 

 

Tabela 16- Formato, elevação, margem e coloração da colônia de B. oryzae em meio de crescimento 
contendo diferentes extratos foliares de H. reniformis. FAEM/UFPel, Capão do Leão, RS, 
2017  

Tratamento Formato Elevação Margem Coloração1 

BDA irregular elevada filamentosa 
cinza azulado escuro ou cinza 
esverdeado escuro (gley 2-4,1) 

DMSO irregular elevada ondulada 
cinza esverdeado muito escuro (gley 

2-3,1) 

Metanol irregular elevada ondulada 
cinza azulado  
(gley 2-6,1)  

Acetato de  etila irregular elevada ondulada 
cinza esverdeado  

(gley 2-5,1)  

Hexano irregular elevada ondulada 
cinza esverdeado  

(gley 2-6,1)  
1Coloração baseada na carta de cores de solo Munsell (1954). 

 
Em trabalhos de pesquisa que testam extratos vegetais sobre o 

desenvolvimento de patógenos é comum resultados que demonstram inibição do 

crescimento micelial, diferente do que foi observado nesta pesquisa (HARISH et al., 

2008; KHAN; NASREEN, 2010; MINZ et al., 2012). No entanto, a presença dos 

extratos vegetais de H. reniformis ocasionou modificação das colônias, 

comprometeu a esporulação e a agressividade de B. oryzae. Em outra pesquisa, 

máxima esporulação foi observada em isolados que apresentaram crescimento das 

colônias suprimido e de coloração escurecida, e, mínima esporulação foi verificada 

em isolados com colônias contendo micélio cotonoso de coloração cinza ou branca 

(KUMAR et al., 2016). 
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De modo similar ao observado nesta pesquisa, Bhutia et al. (2016) também 

determinaram o extrato metanol como o de melhor desempenho comparativamente 

aos demais solventes, devido à alta capacidade do solvente na extração de 

compostos ativos das espécies Pongamia pinnata, Allium sativum e Annona 

squamosa; e, também pela maior supressão do crescimento micelial e esporulação 

de Colletotrichum musae. Evidências sugerem que metanol é considerado o melhor 

solvente para a extração de compostos antimicrobianos provenientes de plantas, 

comparativamente aos outros solventes (TATA et al., 2018; TALIBI et al., 2013; 

GURJAR et al., 2012). No entanto, ressalta-se que as espécies vegetais diferem 

quanto à constituição de compostos antimicrobianos, mesmo que estes sejam 

extraídos por solventes similares (TATA et al., 2018).  

O tratamento metanol, por proporcionar menores valores de esporulação, foi 

escolhido como o extrato mais ativo para o teste de concentrações sobre o 

desenvolvimento de três isolados de B. oryzae denominados de intermediário 

(experimento 5), alta (experimento 6) e baixa agressividade (experimento 7). Os 

dados de crescimento micelial do isolado de baixa agressividade apresentaram 

comportamento semelhante aos dos isolados intermediário e mais agressivo (dados 

não apresentados). No entanto, a esporulação do isolado menos agressivo não foi 

determinada, por ocorrência de formação intensa de setores nas colônias em todos 

tratamentos, indicando presença de mutações.  

Nos experimentos 5 e 6, os dados de ICM e esporulação de B. oryzae 

apresentaram significância estatística e foram submetidos a análise de contrastes 

(Tabela 17). No contraste entre BDA+DMSO vs BDA+DMSO+resíduo do solvente 

após evaporação verificou-se efeito negativo do resíduo do solvente apenas sobre o 

ICM, no entanto, este resultado não foi considerado interferente visto que o extrato 

estimulou o crescimento micelial. No produto final da extração, é possível que 

vestígios do solvente estejam presentes, sendo importante a verificação de possível 

fitotoxicidade e interferência nos bioensaios (NCUBE et al., 2008).  
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Tabela 17- Índice de crescimento micelial (ICM) e esporulação de B. oryzae isolado de agressividade 
intermediária e alta e significância dos contrastes testados. FAEM/UFPel, Capão do Leão, 
RS, 2017  

Isolado de agressividade intermediária 

Contraste ICM Esporos mL-1  

1- (1)x(2)  (6,23)ns1 x (6,01) (650)*x (1417) 
2- (2)x(3) (6,01)* x (4,99) (1417)ns x (1292) 
3- (1+2+3)x(4) (5,75)ns x (6,15) (1120) ns x (541) 
4- (1+2+3)x(5) (5,75)ns x (6,06) (1120)ns x (550) 
5- (1+2+3)x(6) (5,75)* x (6,88) (1120)* x (458) 
6- (1+2+3)x(7) (5,75)* x (7,34) (1120)* x (250) 
7- (1+2+3)x(8) (5,75)* x (7,91) (1120)* x (50) 
8- (1+2+3)x(9) (5,75)* x (7,64) (1120)* x (125) 

CV (%) 10,1 101,6 

Isolado de agressividade alta 

1- (1)x(2) (5,25)ns1 x (5,11) (3799)ns x (2000) 
2- (2)x(3) (5,11)ns x (5,03) (2000)ns x (2688) 
3- (1+2+3)x(4) (5,13)ns x (5,48) (2829)ns x (1300) 
4- (1+2+3)x(5) (5,13)ns x (5,30) (2829)ns x (3375) 
5- (1+2+3)x(6) (5,13)ns x (5,55) (2829)ns x (1350) 
6- (1+2+3)x(7) (5,13)* x (7,72) (2829)* x (650) 
7- (1+2+3)x(8) (5,13)* x (9,85) (2829)* x (150) 

CV (%) 16,4 106,6 
1* ou ns contrastes significativos e não significativos (p≤0,05). 

 

Todas as concentrações estimularam o crescimento micelial 

comparativamente aos controles com exceção das concentrações de 0,0001 

(contraste 3) e 0,001 mg mL-1 (contraste 4) (Tabela 17). Na variável esporos mL-1 

verificou-se esporulação reduzida quando se utilizou apenas o meio BDA (contraste 

1), no entanto, os demais controles que são considerados os mais completos, por 

conterem a mesma composição que os tratamentos com os extratos, apresentaram 

esporulação significativa.  

No comparativo concentrações vs controles para a variável esporulação, 

observou-se resposta contrária ao crescimento micelial, em que as concentrações 

do extrato metanólico de folhas de H. reniformis a partir de 0,01 mg mL-1 (contraste 

5) demonstraram reduções em relação aos controles (Tabela 17). Na concentração 

de 1 e 2 mg mL-1 (contrastes 7 e 8), a esporulação foi reduzida 22,4 e 8,9 vezes 

respectivamente, em relação aos tratamentos controle. A redução da esporulação 

proporcionada pelos extratos foliares de H. reniformis, constitui em resultado 

relevante para o manejo de doenças, visto que o estímulo à esporulação aumentaria 

a incidência e agressividade da doença, e, também a quantidade de esporos 

dispersada para novas áreas e culturas (TATA et al., 2018). Os esporos são a 

principal unidade dispersora de fungos fitopatogênicos, possibilitando o alcance de 
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hospedeiros a longas distâncias, e assim dando continuidade ao seu ciclo de vida 

(AGRIOS, 2005). 

Para o isolado de agressividade alta, também se verificou aumento do 

crescimento micelial e redução da esporulação conforme o aumento da 

concentração do extrato metanol de H. reniformis (Tabela 17, Figuras 7.2.A e 7.2.B). 

A adição do adjuvante DMSO e o resíduo do solvente não afetaram as variáveis ICM 

e esporos mL-1 (Tabela 17). Para ambas as variáveis, não houve diferença entre os 

controles e as concentrações de 0,0001 (contraste 3) e 0,01 mg mL-1 (contraste 5). 

Nas concentrações de 0,1 (contraste 6) e 1 mg mL-1 (contraste 7), observou-se 

aumento do ICM e supressão da esporulação de B. oryzae. 

Para as concentrações de 0 a 1 mg mL-1, utilizou-se análise de regressão com 

ajuste dos dados ao modelo sigmoidal logístico de quatro parâmetros para ICM e de 

três parâmetros para a variável esporos mL-1 (Figura 7). O controle apresentou 

menor ICM de B. oryzae isolado intermediário e não diferiu das concentrações de 

0,0001 e 0,001 mg mL-1 do extrato metanol de H. reniformis (Figura 7.1.A). A 

concentração de 0,01mg mL-1 apresentou maior ICM comparativamente ao controle, 

porém não diferiu das concentrações de 0,0001, 0,001 e 0,1 mg mL-1. O maior ICM 

foi observado na concentração de 1 mg mL-1 e esta diferiu de todas as 

concentrações, incluindo o controle.  

Fungos necrotróficos, como B. oryzae, possuem estratégias de sobrevivência 

e aceleram seu crescimento para protegerem-se das espécies reativas ao oxigênio 

produzidas pelos hospedeiros durante respostas de hipersensibilidade (MAYER et 

al., 2001). Hipotetiza-se que este aumento do crescimento micelial também seja uma 

estratégia para evitar algum composto presente no meio de crescimento contendo 

extrato de H. reniformis. 
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Figura 7- Índice de crescimento micelial (ICM) (A) e esporulação (B) de B. oryzae isolado 

intermediário (1) e de alta agressividade (2) em diferentes concentrações do extrato 
metanol de H. reniformis. FAEM/UFPel, Capão do Leão, RS, 2017 *Os pontos 
representam os valores médios das repetições e as barras os respectivos intervalos de 
confiança da média. 

 
A maior esporulação de B. oryzae isolado de agressividade intermediária foi 

observada no tratamento controle e este diferiu de todas as concentrações (Figura 

7.1.B). As concentrações entre 0,0001 e 0,1 mg mL-1 não diferiram entre si, porém 

proporcionaram supressão da esporulação. A maior supressão foi observada na 

maior concentração do extrato, no entanto, este não diferiu de 0,1 mg mL-1.  

Para a produção de esporos, é necessário que as hifas se nutram e 

desenvolvam-se adequadamente para que estas diferenciem-se, formem os corpos 

de frutificação e consequentemente as estruturas reprodutivas (BEDENDO et al., 

2016). Quando as hifas crescem em meio contendo compostos estressores ou 

inibidores, podem ocorrer alterações morfológicas nas hifas, tais como danos nas 

membranas e parede celular que alteram a funcionalidade das células e 

1A 
 

1B 
 

2A 
 

2B 
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comprometem o crescimento dos fungos e a esporulação (PONTIN et al., 2015; SHI 

et al., 2008). 

Ao comparar as concentrações do extrato metanol de H. reniformis sobre o 

isolado de B. oryzae de alta agressividade, verificou-se que o ICM do controle não 

diferiu das concentrações de 0,0001, 0,001 e 0,01 mg mL-1, e estes apresentaram 

menores valores comparativamente as demais concentrações (Figura 7.2.A). Na 

concentração de 0,1 mg mL-1 observou-se aumento do ICM em relação ao 

tratamento controle, porém nesta concentração o ICM foi inferior ao verificado no 

tratamento de 1 mg mL-1. 

Na esporulação, o tratamento controle apresentou o maior valor e não diferiu 

da maioria das concentrações com exceção de 1 mg mL-1 (Figura 7.2.B). A 

concentração de 1 mg mL-1 demonstrou menor número de esporos mL-1 e diferiu de 

todas as concentrações com exceção do tratamento 0,1 mg mL-1.  

Em contato com o material vegetal, os solventes se difundem e solubilizam 

compostos com polaridades similares (GURJAR et al., 2012). Conforme o aumento 

da concentração do extrato bruto também há o aumento da quantidade dos 

compostos tóxicos, mas também existe a possibilidade de que a inibição seja 

ocasionada por outros fatores, tais como alterações no pH do meio que prejudicam o 

desenvolvimento do fungo. Nesta pesquisa, realizou-se medições do pH e 

constatou-se que não houve alterações quando se adicionou o extrato de H. 

reniformis ao meio BDA.  

Extratos de Curcuma longa inibiram o crescimento micelial e a esporulação de 

B. oryzae, no entanto, as concentrações que demonstraram inibições foram de 40 e 

80 mg mL-1, ou seja, 40 e 80 vezes superiores à concentração de 1 mg mL-1 utilizada 

nesta pesquisa (DORNELES et al., 2018). 

As características das colônias do isolado intermediário de B. oryzae também 

foram modificadas pelas concentrações de 1 e 2 mg mL-1 do extrato metanol de H. 

reniformis comparativamente aos controles (Tabela 18). Para ambas as 

concentrações se verificou formato da colônia circular, elevação plana, margem 

filamentosa e coloração da colônia mais clara com a presença de micélio cotonoso. 

Os controles apresentaram características morfológicas e de coloração similares 

com exceção do BDA que apresentou elevação plana e coloração cinza azulado. 
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Tabela 18- Formato, elevação, margem e coloração da colônia de B. oryzae isolado intermediário em 
diferentes concentrações do extrato metanol de H. reniformis. FAEM/UFPel, Capão do 
Leão, RS, 2017  

Tratamento Formato Elevação Margem Coloração1 

BDA irregular plana filamentosa 
cinza azulado muito escuro (gley 2 

3/10BG)  

DMSO irregular papilada filamentosa 
cinza esverdeado escuro (gley 1 

4/5GY)  

0 irregular papilada filamentosa 
cinza esverdeado escuro (gley 1 

4/5GY)  

1 mg mL-1 circular plana inteira cinza azulado claro (gley 2 7/5PB) 

2 mg mL-1 circular plana inteira cinza claro (gley 1/7N) 

1Coloração baseada na carta de cores de solo Munsell (1954). 

  

No experimento que avaliou o comprimento e tamanho dos esporos do fungo 

B. oryzae crescendo em meio contendo o extrato metanol, (experimento 8), 

verificou-se significância estatística apenas para a variável comprimento de esporos 

(Tabela 19). O comprimento do esporo foi afetado pela adição do adjuvante DMSO 

ao meio. No entanto, quando se adicionou o extrato metanol de H. renifomis ao meio 

BDA, verificou-se que a redução foi significativamente maior em relação aos 

controles.  

 

Tabela 19- Comprimento de esporos de B. oryzae em meio contendo extrato de H. reniformis. 
FAEM/UFPel, Capão do Leão, RS, 2017 

Tratamento Comprimento (µ) 

BDA 73,78    a1 
BDA+DMSO 65,15    b 
Metanol 59,66    c 

CV (%) 8,1 
1Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Duncan (p≤0,05). 

  

As dimensões dos esporos de B. oryzae são variáveis de acordo com o 

isolado, conforme verificado em pesquisas conduzidas por Kumar et al. (2016) e 

Valarmathi; Ladhalakshmi (2018), que observaram comprimentos de esporos 

variando entre 56,89 a 137,48 micras. Em fungos do gênero Botrytis, o aumento do 

volume do esporo demonstra que o esporo contém mais nutrientes disponíveis 

endogenamente, e além disso há maior número de núcleos, os quais podem 

proporcionar mudanças na agressividade do patógeno (PHILLIPS et al., 1987). 

 Os experimentos 9 e 10, que testaram o efeito do extrato metanol sobre a 

germinação de esporo, apresentaram significância estatística e a análise de 

contraste demonstrou que os tratamentos controle com DMSO ou resíduo do 

solvente não interferiram na germinação de esporos de B. oryzae (Tabela 20). Ao 
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contrário disso, a adição do extrato metanol de H. reniformis nas concentrações de 

0,4 e 0,8 mg mL-1 (contraste 3) resultaram em inibição significativa da esporulação 

comparativamente aos controles.  

A inibição da germinação de fungos de B. oryzae por compostos provenientes 

de plantas também foi constatada em outros trabalhos de pesquisas. Inibições 

significativas da germinação de esporos de três isolados de Bipolaris sp. ocorreram 

após 24 horas de incubação em solução contendo óleos essenciais de Ocimum 

basilicus nas concentrações de 40 e 80 mg mL-1 (ELSHERBINY et al., 2016). O óleo 

essencial de Acacia farnesiana na concentração de 2% (v/v) inibe totalmente o 

crescimento micelial e a germinação de esporos de B. oryzae e também de outros 

fungos (UDOMSILP et al., 2009). 

 

Tabela 20- Inibição da germinação de esporos de B. oryzae em solução contendo extrato metanol de 
H. reniformis nas concentrações de 0,4 e 0,8 mg mL-1. FAEM/UFPel, Capão do Leão, RS, 
2017 

Tratamento Inibição da germinação (%) Inibição da germinação (%) 

1- (1)x(2) (17,50) ns1 x (19,16) (33,33)ns x (42,91)  
2- (2)x(3)  (19,16) ns x (20,00) (42,91)ns x (43,40) 
3- (1+2+3)x(4)    (18,88) * x (61,81)  (39,88)* x (68,44) 

CV(%) 45,2 32,9 
1* ou ns contrastes significativos e não significativos (p≤0,05) 

 
Inúmeros compostos com atividade fungicida foram isolados a partir de 

plantas tais como osthol, uma cumarina presente em algumas espécies vegetais que 

inibe o crescimento de hifas e a germinação de esporos de espécies de Rhizoctonia, 

Colletotrichum, Fusarium, Phytophthora capsici, Botrytis cinerea, Sclerotinia 

sclerotiorum e Macrophoma kawatsukai (SHI et al., 2004). Compostos fungitóxicos 

do grupo químico dos alcaloides quinolinicos isolados a partir de folhas de Ruta 

graveolens apresentaram atividade contra espécies de Colletotrichum, Fusarium 

oxysporum, Phomopsis viticola e Botrytis cinerea (OLIVA et al., 2003). Outro 

exemplo é o gênero Allium, muito conhecido pela produção de compostos 

antimicrobianos, como os compostos terpenoides nerolidol e terpinolene, os quais 

apresentam capacidade de reduzir e alterar do crescimento morfológico das hifas de 

Sclerotinia cepivorum e inibir a produção de esclerócios (PONTIN et al., 2015). 

O extrato metanol de H. reniformis apresenta diversos metabólitos em sua 

composição e é necessário utilizar técnicas de isolamento baseadas em bioensaios 

de atividade para identificação do composto responsável pela atividade fungicida 

visualizada nesta pesquisa.  
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3.4 Conclusões  

As folhas mais desenvolvidas de H. reniformis apresentam gêneros fúngicos 

patogênicos da cultura do arroz. A esporulação de B. oryzae é suprimida quando a 

inoculação é realizada na porção da planta de H. reniformis contendo mucilagem.  

O número de células de H. reniformis afetadas por B. oryzae aumenta ao 

longo das coletas em todos os tratamentos. O fungo inoculado na superfície foliar 

de H. reniformis causa maiores danos celulares do que quando inoculado sobre a 

lígula. A presença de mucilagem reduz o número de células afetadas e o grau de 

coloração 2 das células da lígula de H. reniformis. O escurecimento celular é maior 

quando o fungo cresce sobre a superfície das folhas de H. reniformis.  

O crescimento micelial é estimulado e a esporulação é suprimida pelos 

extratos hexano, acetato de etila e metanol de H. reniformis, sendo o extrato 

metanol o mais ativo. A morfologia das colônias é alterada quando o fungo cresce 

em meio contendo os extratos hexano, acetato de etila e metanol. A maior 

concentração do extrato metanol de folhas de H. reniformis estimula o crescimento 

micelial e suprime a esporulação de B. oryzae. Os isolados com diferentes graus 

de agressividade apresentam o mesmo comportamento quando crescem em meio 

contendo extrato metanol de H. reniformis. 

O comprimento e a germinação de esporos de B. oryzae isolado intermediário 

é reduzido pelo extrato metanol de H. reniformis. 
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4 CAPÍTULO III – Crescimento e efeito das substâncias liberadas pelas raízes 

de Heteranthera reniformis sobre Bipolaris oryzae e 

sementes de alface e capim-arroz 

 

4.1 Introdução 

Heteranthera reniformis, cujos nomes populares são agrião-do-brejo, aguapé-

do-arroz e aguapé-mirim, é uma espécie hidrófita de água doce pertencente à 

família Pontederiaceae que se comporta como perene em ambientes alagados 

(FARIA; AMARAL, 2005). Seu habitat compreende ambientes úmidos tais como 

valas em beira de estrada; margens e córregos de lagoas; lodaçais de água doce; e, 

locais com lenta movimentação de água tais como áreas de cultivo de arroz-irrigado 

(HILL, 2006). O crescimento da espécie é favorecido em locais com luminosidade e 

alto conteúdo de nutrientes, sendo que áreas com baixa competição favorecem a 

germinação das sementes pequenas, que se encontram submersas (HILL, 2006).  

A multiplicação de H. reniformis pode ser tanto vegetativa como por sementes 

e seu desenvolvimento depende de contínuo fornecimento de água. A espécie 

apresenta hastes com internódios alongados que podem estar submersos, emersos 

ou procumbentes e de folhas sésseis ou pecioladas reniformes geralmente 

submersas ou emersas, respectivamente (HILL, 2006). Após estabelecidas, as 

plantas de H. reniformis crescem rapidamente formando extensos tapetes flutuantes, 

o que caracteriza a espécie com potencial elevado de infestação (VASCONCELOS 

et al., 1999). O potencial de invasão das espécies é resultado dos efeitos 

fitoquímicos sobre a comunidades de microrganismos do solo, bem como, da 

interferência química direta sobre as plantas “vizinhas” (WARDLE et al., 1998).  

Ao longo do crescimento e desenvolvimento, as plantas utilizam estratégias 

para sobressaírem-se, as quais incluem a liberação de compostos no meio ambiente 

com a finalidade de inibir o crescimento de outras plantas ou até mesmo para se 
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protegerem de patógenos (CHENG; CHENG, 2015). A dinâmica de liberação de 

compostos por plantas e ação destes em outros organismos é denominada de 

alelopatia (EINHELLIG, 1996). Em ambientes aquáticos, como é o caso do habitat 

de Heterantera reniformis, as interações alelopáticas são diferentes dos ambientes 

terrestres, principalmente pelo ecossistema estar rodeado de água. Nestes 

ambientes para os compostos alcançarem o alvo é necessário que estes sejam 

altamente hidrofílicos (ABBAS et al., 2016). 

 A exsudação radicular é considerada a principal forma de liberação de 

aleloquímicos para o ambiente (BAIS et al., 2006). A composição de exsudatos 

radiculares liberados é dependente do estádio de desenvolvimento, da espécie e 

também das condições ambientais (CHAPARRO et al., 2013). Muitas plantas 

conseguem sobreviver em solos contaminados por patógenos através da liberação 

de aleloquímicos na rizosfera (DIXON, 2001). Aleloquímicos do grupo das flavonas e 

das ciclohexanonas sintetizados em plantas de arroz, são liberados no meio 

ambiente e apresentam ação inibitória sobre o desenvolvimento de plantas daninhas 

e fungos (KONG et al., 2004). 

 Diante disso, as hipóteses desta pesquisa foram de que as substâncias 

liberadas por raízes de H. reniformis apresentam efeitos negativos sobre o 

desenvolvimento de patógenos e plantas daninhas; e, que o efeito negativo sobre o 

desenvolvimento das plantas daninhas aumenta conforme o maior tempo de 

permanência das plantas de H. reniformis no meio de crescimento. Os objetivos 

foram avaliar o crescimento, desenvolvimento e o número de pontos com mucilagem 

de plantas de H. reniformis ao longo do tempo; o efeito das substâncias liberadas 

pelas raízes de H. reniformis sobre o desenvolvimento de B. oryzae e de sementes 

de alface e capim-arroz; e, se a maior permanência de H. reniformis no meio de 

crescimento implica em maior inibição da germinação de capim-arroz. 

 

4.2 Material e métodos 

 Foram realizados seis experimentos no laboratório de Patologia de sementes, 

na casa de vegetação e laboratório do Centro de Herbologia pertencentes à 

Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel/UFPel localizada no município do Capão do 

Leão/RS.  
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4.2.1 Crescimento e desenvolvimento de H. reniformis ao longo do tempo 

 Para o experimento 1, referente a avaliações de crescimento de H. reniformis 

ao longo do tempo, utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado, com 4 

repetições. As unidades experimentais consistiram de vasos com capacidade de oito 

litros preenchidos com solo classificado como planossolo de textura arenosa 

proveniente de área orizícola, adubado conforme as recomendações para a cultura 

do arroz irrigado. As plantas de H. reniformis contendo uma folha verdadeira (com 

formato reniforme) foram transplantadas no dia 28/11/2017 e imediatamente 

mantidas com 10 cm de lâmina de água até o final do experimento.  

Os tratamentos consistiram de oito coletas sendo essas realizadas a cada 30 

dias, iniciando em 29/12/2017 e finalizando em 28/07/2018. Em cada época de 

coleta foi realizada a contagem de pontos contendo mucilagem (PM), e 

posteriormente as plantas foram removidas dos vasos para separação da parte 

aérea da raiz, lavagem da raiz e mensuração da área foliar. A área foliar (AF) foi 

mensurada com o auxílio do medidor de área foliar (modelo LI 3100C). A parte aérea 

e a raiz foram secas em estufa com circulação de ar forçado a 60 °C, e após 

alcançarem peso constante, foram pesadas para a obtenção da matéria seca da 

parte aérea (MSPA) e das raízes (MSR). Os detalhes da temperatura média e da 

radiação solar durante os meses de crescimento de H. reniformis foram descritos na 

Figura 8. 

 

Figura 8- Temperatura média (ºC) e radiação solar (cal.cm-2 dia-1) aos 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 
e 240 dias após o transplante de H. reniformis. FAEM/UFPel, Capão do Leão, RS, 2018 

 
Os resultados de matéria seca total (MST = MSPA + MSR) e AF foram 

utilizados para determinar a taxa de crescimento relativa (TCR) e a razão de área 
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foliar (RAF). A TCR (g g-1 dia-1) que expressa o crescimento em gramas de matéria 

seca por unidade de material em determinado período de observação foi calculada 

pela fórmula: TC = (ln MST1-ln MST2) / (t2-t1), na qual: MST1 e MST2 são as MST 

de duas amostragens sucessivas; e, t2 e t1 são os dias transcorridos entre as duas 

observações. Já, a RAF (cm2 g-1) que expressa a área útil disponível para a 

fotossíntese foi calculada pela fórmula: RAF = AF/MST. 

 

4.2.2 Efeito das substâncias liberadas pelas raízes de H. reniformis sobre B. 

oryzae e germinação de sementes de alface e capim-arroz 

 No experimento 2, as substâncias liberadas por raízes de H. reniformis foram 

testadas no desenvolvimento de B. oryzae. Para isso, 20 hastes com uma folha 

foram coletadas, desinfestadas com hipoclorito 1% durante 1min, lavadas com água 

destilada autoclavada e inoculadas em potes de vidro contendo meio Murashige e 

Skoog 50%, previamente autoclavado (MURASHIGE; SKOOG, 1962). Após 21 dias 

de crescimento, as plantas foram removidas e o meio de crescimento foi utilizado 

para a extração dos compostos com o solvente acetato de etila na proporção 1:10 

de material: solvente (m/v). A extração foi realizada com auxílio do banho de 

ultrassom durante 30 min e, posteriormente, foi realizada a filtragem com papel filtro 

qualitativo Whatman Nº 1. O solvente foi evaporado em rotaevaporador modelo 

Buchi, e o resíduo remanescente, após a evaporação do solvente, foi pesado e 

ressuspendido com dimetilsufóxido (DMSO), na proporção de 5 µL por mL-1 de água 

destilada autoclavada buscando-se a concentração de 0,8 mg mL-1 (800 ppm).  

O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, contendo 6 

repetições. As unidades experimentais consistiram de placas de Petri contendo 10 

mL de meio de crescimento. Os tratamentos consistiram de extratos acetato de etila 

na concentração de 0,4 mg mL-1 (400 ppm), e, os controles: BDA, BDA+DMSO. No 

centro de cada placa de Petri contendo meio BDA+tratamento solidificado, 

adicionou-se disco de 5 mm de B. oryzae isolado de agressividade intermediária. 

Para a obtenção da concentração desejada, a solução contendo o resíduo da 

extração foi misturada com meio BDA fundente, previamente autoclavado, e a 

mistura vertida em placas de Petri. As placas de Petri foram seladas com Parafilm e 

levadas à câmara de crescimento com temperatura de 25 oC e 12 horas/luz/dia com 

luz fluorescente. As avaliações consistiram de medições do crescimento da colônia 

diariamente, com auxílio de régua milimétrica, até uma das colônias atingir as 
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bordas da placa, levando-se em consideração a média de dois diâmetros ortogonais 

das colônias em desenvolvimento e do cálculo do índice de crescimento micelial 

(ICM). O ICM foi calculado a partir da fórmula: ICM = C1 + C2 +...C7/ N1+ N2+...N7, 

onde: ICM= crescimento micelial; C1, C2, C7= crescimento das colônias na primeira, 

segunda e última avaliação; N1, N2 e N7= número de dias (REY et al., 2005).  

A determinação do número de esporos mL-1 foi realizada quando as colônias 

fúngicas atingiram as bordas das placas. Para a determinação do número de 

esporos mL-1, quatro discos de cada placa de Petri foram removidos e colocados em 

tubo de ensaio contendo 10mL de água destilada autoclavada e uma gota de Tween 

80. Os tubos de ensaio contendo os discos de crescimento foram agitados em 

agitador tipo vortex e alíquotas foram pipetadas sobre os dois quadrantes da câmara 

de Neubauer para a realização de duas contagens de esporos por repetição.  

Para os experimentos relativos a germinação de sementes de alface cultivar 

Grandes Lagos (experimento 3) e capim-arroz (experimentos 4 e 5) em meio 

contendo substâncias liberadas pelas raízes de H. reniformis, hastes da espécie 

foram crescidas conforme experimento 2 e após 21 dias, a parte aérea foi removida 

com auxílio de bisturi esterilizado em câmara de fluxo. Anteriormente à inoculação 

das sementes de alface e capim-arroz no meio, estas foram previamente 

esterilizadas com hipoclorito 1% durante dois minutos, lavadas com água destilada 

autoclavada e mantidas sobre papel filtro esterilizado até a secagem das mesmas.  

O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, contendo 5 

repetições. Os tratamentos consistiram em meio sem (controle) e contendo 

substância liberada por raízes de H. reniformis. Foram depositadas 20 sementes de 

alface ou capim-arroz de forma equidistante em potes de vidro, sobre o meio de 

crescimento de H. reniformis, e as unidades experimentais tampadas com papel 

alumínio para evitar contaminações por microrganismos. 

As variáveis analisadas foram primeira e segunda contagem de germinação 

(%), crescimento da raiz e da parte aérea (mm). A germinação foi determinada pela 

contagem de sementes germinadas e calculada pela fórmula G%= N/A x 100; na 

qual N= total das sementes germinadas e A= número total das sementes (BRASIL, 

2009). Para avaliação da germinação foi considerado o conceito de fisiologia, que 

define germinação como a protrusão da radícula (BEWLEY; BLACK, 1994). Os 

comprimentos da raiz e da parte área foram medidos na última contagem da 

germinação (aos 7 dias para alface e 10 dias para capim-arroz), através da medição 
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da base até o ápice com auxílio de régua milimétrica. Nos experimentos 3 e 5 foi 

realizada a contagem do número de raízes necrosadas e os valores expressos em 

porcentagem. 

No experimento 6, 15 hastes de H. reniformis foram multiplicadas 

semanalmente, da mesma forma que descrito no experimento 2, durante seis 

semanas para obtenção de diferentes concentrações de substâncias liberadas pelas 

raízes de H. reniformis no meio de crescimento. As hastes da espécie foram 

crescidas em meio durante 7, 14, 21, 28, 35 e 42 dias, e após isso, as partes aéreas 

das plantas foram cortadas para realizar a inoculação das sementes de capim-arroz 

sobre o meio contendo as substâncias liberadas pelas raízes H. reniformis. O 

tratamento controle consistiu apenas do meio MS 50% sem o crescimento da planta 

e foi denominado de 0 dias. Os detalhes do experimento bem como as variáveis 

analisadas foram as mesmas do experimento 3.  

Os dados foram submetidos aos testes de Shapiro-Wilk e Hartley, para 

avaliação da normalidade e homocedasticidade, respectivamente, e posteriormente 

à análise da variância (p≤0,05). Havendo significância estatística, as médias dos 

tratamentos do experimento 1 e 6 foram submetidas a regressões não-lineares 

utilizando o programa Sigma Plot (SIGMAPLOT, 2012); a média do tratamento do 

experimento 2 foi comparada com os controles através de contrastes de médias 

(Tabela 21); e, para os demais experimentos procedeu-se a comparação do controle 

com o tratamento através do teste de Dunett (p≤0,05). O ponto de mínima e de 

máximo (PM) foi calculado a partir da equação PM= b+2*c 

 

Tabela 21- Tratamentos e contrastes utilizados nos experimentos de crescimento de B. oryzae. 
FAEM/UFPel, Capão do Leão, RS, 2017 

Tratamentos C1 C2 C3 

1- BDA  +  + 
2- BDA+DMSO   -   +   + 
3- BDA+DMSO+ Resíduo Solvente   - + 
4- BDA+DMSO+Resíduo Solvente+Extrato 0,4 mg mL-1   - 

 

4.3 Resultados e Discussão 

4.3.1 Crescimento e desenvolvimento de H. reniformis ao longo do tempo 

 No experimento 1, verificou-se significância estatística para todas as variáveis 

analisadas, sendo que os dados de MSPA, MSR, TCR e RAF foram ajustados ao 

modelo polinomial quadrático (Figuras 9 e 11). A MSPA de H. reniformis aumentou a 

partir da primeira época de coleta, alcançando o máximo acúmulo aos 128 dias após 
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o transplante (DAT) (Figura 9.A). A partir dos 128 DAT, momento em que a 

temperatura e a radiação solar apresentaram redução considerável (Figura 8), 

iniciou-se processo de senescência que culminou em decomposição das folhas mais 

velhas e redução da MSPA. Na última época de coleta, verificou-se redução de 81% 

da MSPA em relação a época de maior acúmulo de massa.  

 Os dados de MSR apresentaram comportamento semelhante a MSPA, 

havendo aumento da variável ao longo das quatro coletas, com acúmulo máximo 

aos 145 dias (Figura 9.B). A partir deste momento houve redução da MSR, visto que 

neste período iniciou-se o processo de senescência, paralização do crescimento, e, 

consequentemente do fornecimento de fotoassimilados para a manutenção e 

crescimento das raízes. Além disso, a redução da MSR também foi reflexo da 

decomposição das raízes em função da condição de saturação do solo. 

Durante o processo da senescência, há redução dos níveis de clorofila 

juntamente com a proteólise, peroxidação lipídica, aumento dos níveis de etileno e 

redução da atividade das enzimas carboxilativas, processos esses que contribuem 

para o colapso das membranas, perda dos constituintes celulares e 

consequentemente decomposição do material vegetal (LIM et al., 2007; ROBERTS 

et al., 2012). 
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Figura 9- Matéria seca da parte aérea (A) e da raiz (B) de H. reniformis aos 30, 60, 90, 120, 150, 180, 
210 e 240 dias após o transplante. Barras verticais representam os intervalos de confiança 
das médias (p≤0,05). FAEM/UFPel, Capão do Leão, RS, 2018 

 

Não houve ajuste dos dados de AF e PM à modelos que explicassem o 

comportamento biológico (Figura 10.A). Os dados de AF de H. reniformis 

assemelharam-se aos de MSPA, observando-se acréscimo a partir dos 30 DAT. Nas 

quatro épocas seguintes, a AF manteve-se constante e decresceu 

B A 
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consideravelmente a partir dos 150 dias. As três últimas épocas de coleta, 

apresentaram valores de AF similares à primeira época de coleta. Em relação aos 

PM houve aumento a partir dos 60 dias, com máximo de pontos de mucilagem aos 

150 DAT (Figura 10.B). Nas três últimas épocas de coleta houve redução dos 

números de pontos com mucilagem e estes não diferiram entre si.  
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Figura 10- Área foliar (A) e número de pontos com mucilagem (B) de H. reniformis aos 30, 60, 90, 
120, 150, 180, 210 e 240 dias após o transplante. Barras verticais representam os 
intervalos de confiança das médias (p≤0,05). FAEM/UFPel, Capão do Leão, RS, 2018 

 
  

Referente à TCR (g g-1 dia-1), houve aumento considerável a partir dos 30 

dias, alcançando valores máximos nas épocas de coletas posteriores (Figura 11.A). 

A partir dos 60 DAT, a TCR manteve-se praticamente constante até os 150 DAT. A 

partir dos 150 DAT, houve redução gradativa do acúmulo de matéria seca total das 

plantas de H. reniformis. De modo geral, a TCR alcança valores máximos logo após 

a emergência das plantas, estabiliza-se no início da maturação e reduz 

gradativamente em função da senescência das plantas (AGUIAR-NETO et al., 

2000). Com o aumento do crescimento das plantas e maior acúmulo de massa seca, 

há aumento da necessidade de fotoassimilados para manutenção das estruturas 

formadas, e desta forma, a quantidade de produtos da fotossíntese tende a ser 

menor, e, consequentemente, a TCR decresce com o tempo (BENICASA, 2003). 

A maioria das plantas aquáticas crescem perenemente com reposição 

constante das partes das plantas que estão senescendo, à medida que novas partes 

estão crescendo (WETZEL, 2001). No caso de H. reniformis, estas comportam-se 

como perenes em condições ambientais de alta luminosidade, temperaturas amenas 

e fornecimento adequado de água (HILL, 2006). Nesta pesquisa, o fornecimento de 

água foi controlado rigorosamente, porém a partir da época de coleta quatro, 

A B 
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correspondente aos 120 DAT, houve decréscimo da radiação solar e das 

temperaturas médias, fato que contribuiu para que as plantas paralisassem seu 

crescimento (Figura 8).  

  

Dias após transplante

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270

T
a

xa
 d

e
 C

re
s
c
im

e
n
to

 R
e

la
ti
vo

-2

-1

0

1

2

3

4

5

y= -1,02 + 0,06x - 0,0002x²

R²= 0,90

 Dias após transplante

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270

R
a

z
ã

o
 d

e
 á

re
a

 f
o

li
a

r
0

50

100

150

200

250

300

y= 298,17 - 3,33x + 0,0098x²

R²= 0,93

 
Figura 11- Taxa de crescimento relativo em g g-1 dia-1 (A) e razão de área foliar em cm2 g-1 (B) de H. 

reniformis aos 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 e 240 dias após o transplante. FAEM/UFPel, 
Capão do Leão, RS, 2018 

 

A área útil disponível para a fotossíntese (RAF) foi reduzida 

consideravelmente a partir da primeira época de coleta (30 DAT) até os 169 DAT, o 

qual representa o ponto de mínima (Figura 11.B). A partir dos 169 DAT, a RAF 

manteve-se constante com valores entre 27 e 45 cm2 g-1. A partir dos valores de 

RAF, foi possível inferir que a dimensão do aparato fotossintético foi reduzida 

conforme o avanço do desenvolvimento, similarmente ao observado em pesquisa 

com a planta Crambe abyssinica (CONCENÇO et al., 2015). 

 

4.3.2 Efeito das substâncias liberadas pelas raízes de H. reniformis sobre B. 

oryzae e germinação de sementes de alface e capim-arroz 

No experimento 2, houve significância estatística apenas para a variável 

número de esporos mL-1 (Tabela 22). De acordo com a análise de contrastes, a 

adição de DMSO e o resíduo do solvente após a evaporação não interferiu no 

número de esporos mL-1 (contrastes 1 e 2). As substâncias liberadas por raízes de 

H. reniformis ao meio de crescimento reduziram o número de esporos produzidos 

por B. oryzae (contraste 3).  

As respostas dos patógenos à liberação de aleloquímicos podem ser 

estimulátorias ou inibitórias (DIXON, 2001; HAO et al., 2010), e nesta pesquisa 

A B 
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verificou-se efeito inibitório somente sobre a esporulação. Compostos naturais 

podem ocasionar anomalias morfológicas nas hifas, tais como, flacidez da parede 

celular e consequentemente o extravasamento do citoplasma (ALAM et al., 2011), e 

assim, comprometer o desenvolvimento dos esporos. 

Os efeitos em microrganismos não-alvos podem ser reduzidos pela triagem 

de compostos que não inibem o crescimento das hifas, e, sim naqueles que 

interferem especificamente nos eventos envolvidos na patogênese, tais como, a 

germinação, formação de estruturas de penetração e esporulação (THINES et al., 

2004). Em outra pesquisa, foi verificado que exsudatos radiculares de plantas de 

arroz também demonstraram propriedades antifúngicas no desenvolvimento de 

Fusarium oxysporum (HAO et al., 2010). 

 
Tabela 22- Esporulação de B. oryzae em meio contendo substâncias liberadas por H. reniformis. 

FAEM/UFPel, Capão do Leão, RS, 2018 

Tratamento Esporos mL-1 

(1)x(2)  (1800)ns1 x (1750)  
(2)x(3)  (1750)ns x (2250) 
(1+2+3)x(4) (1933)* x (562) 

CV(%) 43,4 
1* ou ns contrastes significativos e não significativos (p≤0,05) 

  
Nos experimentos 3, 4 e 5 não foi observada significância estatística para as 

variáveis primeira e segunda contagem de germinação, indicando que as 

substâncias liberadas por H. reniformis não alteram o processo germinativo das 

sementes de alface e capim-arroz (dados não apresentados). Ainda, para o 

experimento 5 não houve significância estatística para a variável comprimento da 

raiz de capim-arroz (dados não apresentados).  

No experimento 3, quando as sementes de alface cresceram em meio 

contendo substâncias liberadas por raízes de H. reniformis, observou-se 

porcentagem elevada de raízes necrosadas, sendo que isto pode ter influenciado o 

crescimento das raízes e da parte aérea das plantas analisadas (Tabela 23). De 

acordo com os dados de comprimento da raiz e da parte aérea observou-se que no 

tratamento com substâncias houve redução de 43% e 45% em relação ao controle, 

respectivamente. 
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Tabela 23- Raízes necrosadas, comprimento da raiz e parte aérea de alface em meio contendo 
substâncias liberadas por raízes de H. reniformis. FAEM/UFPel, Capão do Leão, RS, 
2018 

Tratamento Raiz necrosada (%) Raiz (mm) Parte aérea (mm) 

Sem substâncias     0,0   *1  13,9   * 11,6   * 
Com substâncias 77,5       7,8      6,4    

CV(%)                      5,5       19,2                   15,5 
1 * ou ns médias significativas ou não significativas através do teste de Dunett (p≤0,05). 

  

Estes experimentos foram realizados através da cultura de tecidos 

possibilitando melhor controle das condições experimentais e, principalmente 

evitando contaminações e ação dos microrganismos sobre as possíveis substâncias 

ativas em ordem de avaliar o efeito dessas no crescimento das plantas. A 

germinação é um dos processos mais importantes afetados pelos aleloquímicos 

(BOGATEK et al., 2006), porém nesta pesquisa esta variável não foi afetada, 

sugerindo que as substâncias exsudadas pelas raízes de H. reniformis atuam em 

outros processos fisiológicos. Mecanismos de ação de compostos inibitórios incluem 

a inibição da elongação e divisão celular, efeitos na absorção de minerais, redução 

da fotossíntese e respiração, interferência no DNA, inibições enzimáticas, alterações 

na biossíntese de proteínas e danos à integridade das membranas (EINHELLIG, 

1995; WEIR et al., 2004). Em pesquisa avaliando o efeito dos restos de folhas de 

Eremochloa ofiuroides incorporados em solo sobre a germinação de rabanete, não 

houve efeito sobre a germinação das sementes, porém o crescimento da parte aérea 

e da raiz foi reduzido (GANNON et al., 2006), similarmente ao verificado nesta 

pesquisa. 

No experimento 4, verificou-se que o comprimento da raiz e da parte aérea de 

capim-arroz foram reduzidos no tratamento contendo as substâncias liberadas por 

raízes de H. reniformis (Tabela 24). As reduções da raiz e parte aérea de capim-

arroz alcançaram 28% e 40% em relação aos comprimentos no tratamento sem 

substâncias, respectivamente.  

 
Tabela 24- Comprimento da raiz e parte aérea de capim-arroz em meio contendo substâncias 

liberadas por raízes de H. reniformis. FAEM/UFPel, Capão do Leão, RS, 2017 

Tratamento Raiz (mm) Parte aérea (mm) 

Sem substâncias 50,4   *1 60,4   * 
Com substâncias 36,0    36,0    

CV(%)                           23,4                         10,8 
1 * ou ns médias significativas ou não significativas através do teste de Dunett (p≤0,05). 

 
 No experimento 5, incluiu-se a contagem de raízes necrosadas para a 

espécie capim-arroz e verificou-se que 53% das plantas apresentaram as raízes 
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necrosadas (Tabela 25). Da mesma forma que no experimento anterior, verificou-se 

efeito do meio de crescimento sobre a parte aérea de H. reniformis, no entanto a 

redução foi apenas de 18% em relação ao controle. 

 As raízes liberam compostos através de dois mecanismos potenciais (BAIS et 

al., 2006). O primeiro está relacionado ao transporte dos aleloquímicos através das 

membranas celulares e liberação na rizosfera, e, o segundo inclui a liberação dos 

compostos a partir das células da borda das raízes ou juntamente com as células 

que se desprendem da raiz à medida que as plantas crescem (BAIS et al., 2006). 

 

Tabela 25- Raízes necrosadas, comprimento da raiz e parte aérea de capim-arroz em meio contendo 
substâncias liberadas por raízes de H. reniformis. FAEM/UFPel, Capão do Leão, RS, 2018 

Tratamento Raiz necrosada (%) Parte aérea (mm) 

Sem substâncias 0,00   *1 40,37   * 
Com substâncias 53,00    33,08    

CV(%)                                                          41,76                          5,24 
1 * ou ns médias significativas ou não significativas através do teste de Dunett (p≤0,05). 

 
 Considerando que o meio de crescimento de H. reniformis pode conter 

substâncias que afetam o crescimento e desenvolvimento de alface e capim-arroz, 

realizou-se experimento na tentativa de simular diferentes concentrações de 

substâncias no meio (experimento 6), baseando-se no pressuposto de que conforme 

as plantas de H. reniformis permanecem no meio de crescimento por maior tempo, 

maior é a quantidade de substâncias liberadas pelas raízes (Figuras 12.A e 12.B). 

Novamente não se verificou significância do meio de crescimento sobre as 

contagens de germinação das sementes de capim-arroz (dados não apresentados). 

Os dados de comprimento de parte aérea e da raiz de capim-arroz foram 

ajustados ao modelo exponencial decrescente de 3 parâmetros e ao polinomial 

quadrático, respectivamente. Tratando-se do comprimento da parte aérea de capim-

arroz, observou-se redução da variável no tratamento em que as plantas H. 

reniformis permaneceram no meio entre 7 a 14 dias (Figura 12.A). Nas demais 

épocas de crescimento de H. reniformis, o comprimento da parte aérea de capim-

arroz manteve-se constante. Para o comprimento da raiz, também foram observadas 

reduções a partir dos 14 dias (Figura 12.B). Os três períodos de crescimentos 

seguintes, entre 21 e 35 dias, apresentaram os menores valores de comprimento da 

raiz de capim-arroz, sendo o ponto de mínima em 29 dias.  
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Figura 12- Comprimento da parte aérea (A) e raiz (B) de capim-arroz em meio contendo substâncias 

liberadas por raízes de H. reniformis. Barras verticais representam os intervalos de 
confiança das médias (p≤0,05). FAEM/UFPel, Capão do Leão, RS, 2018 

 
No tratamento onde as plantas de H. reniformis permaneceram por maior 

período liberando substâncias para o meio de crescimento (42 dias), houve aumento 

do crescimento da raiz de capim-arroz comparativamente aos três períodos 

anteriores (Figura 12.B). Esperava-se que neste tratamento, com maior 

concentração dos compostos inibitórios, houvesse reduções do crescimento da parte 

aérea de capim-arroz. No entanto, hipotetiza-se que o resultado de maior 

comprimento da raiz deve-se a possível degradação dos compostos ativos.  

Aleloquímicos estão propensos a degradação, principalmente microbiológica, 

e dificilmente acumulam-se no ecossistema (WU et al., 2013). Neste caso, descarta-

se a hipótese de degradação microbiológica, visto que o experimento foi conduzido 

em unidades experimentais esterilizadas. Raios ultravioletas constituem processo de 

degradação física que pode inativar alguns compostos fenólicos (VIDAL; BAUMAN, 

1997). Outro exemplo são as reações químicas oxidativas que tornam as moléculas 

inativas (VIDAL; BAUMAN, 1997). 

 Diante do exposto, é necessário um período mínimo de crescimento entre 7 e 

14 dias para que as plantas de H. reniformis comecem a liberar ou ocorra acúmulo 

suficiente de substâncias inibitórias no meio de crescimento. As hastes de H. 

reniformis não apresentavam raiz quando foram repicadas para o meio de 

crescimento, porém estas demonstraram capacidade de desenvolver raízes 

rapidamente em cada nó que encontrava-se em contato com o meio de crescimento. 

Os exsudatos radiculares contêm íons, ácidos inorgânicos, água, oxigênio e 

principalmente compostos baseados em carbono (BAIS et al., 2006). Os compostos 

A B 



86 
 

orgânicos liberados pelas raízes estão agrupados em duas classes: compostos de 

baixo peso molecular, os quais incluem aminoácidos, ácidos orgânicos, açúcares, 

compostos fenólicos e uma gama de metabólitos secundários; e, compostos de alto 

peso molecular como mucilagem e proteínas (BADRI; VIVANCO, 2009). A 

composição dos exsudatos radiculares é variável conforme os diferentes estádios de 

crescimento das plantas, e isto foi verificado em Arabidopsis, onde em estádios 

iniciais há a liberação de açúcares e álcoois, sendo que a secreção de aminoácidos 

e compostos fenólicos aumentam ao longo do tempo (CHAPARRO et al., 2013). 

Inúmeros compostos fitotóxicos foram identificados a partir de exsudatos 

radiculares incluindo 7,8 benzoflavona (Acroptilon repens) (STERMITZ et al., 2003), 

catequina (Centaurea maculosa) (BAIS et al., 2002); DIMBOA e BOA (Triticum 

aestivum) (WU et al., 2000), juglona (Juglans nigra) (JOSE; GILLESPIE, 1998); 

hidroxiquinonas (Centaurea difusa) (VIVANCO et al., 2004) sorgoleona (Sorghum 

spp.) (NIMBAL et al., 1996); e, 5,7,4 trihidroxi-3,5-dimetotoxiflavona (Oryza sativa) 

(KONG et al., 2004). Da mesma forma que os capítulos anteriores, para a 

identificação das moléculas que exercem os efeitos inibitórios, é necessário realizar 

o fracionamento dos extratos ativos para purificação e isolamento dos compostos, 

bem como, confirmação estrutural das mesmas. 

 
4.4 Conclusões  

 As plantas de H. reniformis entram em processo de senescência a partir do 

decréscimo da luminosidade e da temperatura, e isto implica na redução de todas as 

variáveis de crescimento e no número de pontos com mucilagem a partir dos 145 

DAT. 

 As substâncias exsudadas por raízes de H. reniformis no meio de crescimento 

apresentam efeitos negativos sobre a esporulação de B. oryzae. 

 As substâncias exsudadas por raízes de H. reniformis em meio de 

crescimento reduzem as variáveis comprimento da parte aérea e da raiz de alface e 

capim-arroz. 

 Para a liberação ou acúmulo das substâncias inibitórias do crescimento de 

plantas de alface e capim-arroz provenientes de H. reniformis, é necessário um 

período entre 7 e 14 dias. 
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5 CAPÍTULO IV– Perfil metabólico de folhas e de substâncias liberadas pelas 

raízes de Heteranthera reniformis 

 

 

5.1 Introdução 

As plantas são constituídas de metabólitos de estruturas diversas, distribuídos 

nas raízes, caules, folhas, flores e frutos (HONG et al., 2016). Estes metabólitos são 

agrupados em: metabólitos considerados essenciais nos processos bioquímicos e 

fisiológicos, os quais influenciam diretamente no crescimento e desenvolvimento das 

plantas; e, metabólitos especializados, que participam nos processos de sinalização, 

comunicação e defesa vegetal (BUCHANAN et al., 2015). A presença, quantidade e 

estrutura dos metabólitos vegetais pode ser avaliada através da análise 

metabolômica não-direcionada (COMMISSO et al., 2013). 

 Os metabólitos diferem quanto a solubilidade, complexidade e abundância, 

sendo necessária a adoção de diferentes métodos de extração, separação e 

detecção para que a máxima quantidade de compostos seja identificada (YULLIANA 

et al., 2013). A cromatografia gasosa (CG) ou líquida (CL) acoplada a espectrometria 

de massas (EM) são as ferramentas analíticas mais empregadas na análise de 

fitoquímicos (BADJAKOV et al., 2008). 

A técnica de CG-EM requer que os metabólitos sejam voláteis e 

termoestáveis, o que exclui importantes metabólitos especializados como por 

exemplo os compostos fenólicos, embora com a derivatização, seja possível a 

detecção de compostos pouco voláteis (CANUTO et al., 2018). Ácidos orgânicos, 

aminoácidos, açúcares, intermediários fosforilados e compostos lipofílicos são 

exemplos de compostos que podem ser avaliados através de CG-EM após 

derivatização (LISEC et al., 2006). A metabolômica por CG-EM apresenta vantagem, 
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em decorrência da ionização por impacto de elétrons padronizada (em 70 eV) que 

resultou na existência de bibliotecas de espectros que permitem a identificação de 

compostos por comparação do seu perfil de fragmentação conferindo alta 

credibilidade na identificação dos metabólitos (CANUTO et al., 2018).  

A cromatografia líquida é a mais adequada para cobrir ampla variedade de 

compostos, na sua maioria polares ou semi-polares, tais como alcaloides, 

saponinas, ácidos fenólicos, ácidos graxos, fenilpropanoideis, flavonoides 

glucosinolatos e poliaminas (MOCO et al., 2006). O uso de equipamentos de alta 

resolução de massas permite a identificação da massa e fórmula molecular do 

composto, as quais auxiliam na identificação de compostos conhecidos, embora 

existam diversos compostos com a mesma massa e fórmula molecular (YULLIANA 

et al, 2013). Para o caso de mais de um composto com mesma massa e fórmula 

molecular, a determinação de massas de forma exata juntamente com o padrão de 

fragmentação obtido pela espectrometria de massas em tandem (EM/EM) auxiliam 

na diferenciação destes compostos (COMMISSO et al., 2013). A identificação de 

compostos isóbaros depende de separação cromatográfica ou separação por 

espectrometria de massas por mobilidade de íons (ion-mobility-mass spectrometry) 

(ZHANG et al., 2018) 

Inúmeras espécies vegetais ainda não foram exploradas quanto a sua 

composição de metabólitos, incluindo a espécie aquática conhecida como aguapé-

mirim (Heteranthera reniformis). Esta espécie é considerada uma planta daninha em 

áreas de arroz irrigado que cresce rapidamente em locais onde há acúmulo de água 

e em condições de temperatura e luminosidade elevadas (FARIA; AMARAL, 2005). 

Desta forma, os objetivos desta pesquisa foram avaliar os metabólitos presentes nos 

extratos hexano, acetato de etila e metanol das folhas, bem como, as substâncias 

liberadas pelas raízes de H. reniformis. 

 

5.2 Material e Métodos 

 
5.2.1 Extração das folhas e do meio de crescimento 

Os experimentos foram realizados no laboratório do CEHERB e no 

Laboratório de Cromatografia e Espectrometria de Massas (LaCEM) pertencentes a 

Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel/UFPel localizada no município do Capão do 

Leão-RS. Plantas de Heteranthera reniformis foram multiplicadas em caixas 



89 
 

plásticas com capacidade de 25L contendo solo classificado como planossolo de 

textura arenosa proveniente de lavoura orizícola, com a finalidade de coletar material 

vegetal para a realização da extração. As folhas de diversas plantas de H. reniformis 

ausente de injúrias foram coletadas, lavadas e desidratadas durante sete dias em 

estufa de circulação de ar forçado a 40 ºC. O material seco foi moído com auxílio de 

moinho do tipo bolas, adicionando-se nitrogênio líquido durante o processo de 

moagem, e, posteriormente armazenado a -20 ºC até o momento da extração.  

Para a extração das substâncias liberadas por raízes de H. reniformis, 20 

hastes contendo uma folha foram coletadas, desinfestadas com hipoclorito a 1% 

durante 1 min, lavadas com água destilada autoclavada e inoculadas em potes de 

vidro contendo meio Murashige e Skoog 50%, previamente autoclavado 

(MURASHIGE; SKOOG, 1962). Os potes contendo as plantas inoculadas foram 

mantidos durante 21 dias em câmara de crescimento a 25 ºC e fotoperíodo de 

12h/12h luz/escuro. O tratamento controle consistiu apenas do meio MS 50% e este 

foi mantido na sala de crescimento com os potes inoculados. Após 21 dias de 

crescimento, as plantas foram removidas e o meio foi utilizado para a extração dos 

compostos. 

A extração do material vegetal seco e moído foi realizada com os solventes 

hexano, acetato de etila e metanol na proporção 1:10 (m/v). Para isto, foram 

adicionados 20 mL de cada solvente em tubos tipo falcon (50 mL) contendo dois 

gramas de material vegetal e a extração realizada com auxílio de banho de 

ultrassom durante 30 minutos. Após a extração, realizou-se a centrifugação do 

extrato em centrífuga a rotação de 4000 x g, durante 10 minutos. O sobrenadante foi 

removido, depositado em micro tubos de centrífuga (2 mL) e posteriormente 

armazenado a -20 ºC até o momento das análises. O meio contendo as substâncias 

liberadas por H. reniformis e o tratamento controle foram extraídos com acetato de 

etila utilizando a mesma metodologia descrita para a extração das folhas. 

 

5.2.2 Compostos identificados por CG-EM 

As análises em CG-EM foram realizadas com os extratos hexano sem 

derivatização e hexano, acetato de etila e metanol derivatizados de folhas de H. 

reniformis. Durante a extração com hexano adicionou-se 100 µL do padrão interno 

antrona (1 mg mL-1). No processo de derivatização, após concentrar 200 µL dos 

extratos hexano, acetato de etila e metanol, adicionou-se 100 μL de MSTFA [N-
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metil-N-(trimetilsilil) trifluoroacetamida], e agitou-se durante 60 minutos a 65 ºC. A 

reação foi transferida para inserts de 100 μL em vials, e injetadas imediatamente no 

CG-EM. 

As amostras não derivatizadas e derivatizadas foram analisadas em 

equipamento Shimadzu GCMS QP2010 Ultra, com auto injetor AOC-20i e biblioteca 

de espectro de massas NIST 2011. Os parâmetros de injeção, cromatografia e 

espectrometria de massas seguiram método descrito por Kamthan et al. (2012). 

Injetou-se 1 μL de amostra com temperatura do injetor a 300 ºC, com razão de split 

para injeção de 1:25. O gás hélio foi utilizado como gás carreador com fluxo de 2 mL 

min-1 e velocidade linear como modo de controle de fluxo. A coluna capilar utilizada 

para as amostras derivatizadas do extrato metanol e acetato de etila foi a Rti-1MS 

(30 m x 0,25 m x 0,25 μm), e, para as amostras hexano e hexano derivatizada foi a 

Rtx-5MS (30 m x 0,25 mm x 0,25 μm), com programação isotérmica por dois minutos 

à 80 °C, rampa de temperatura de 15 °C por minuto até 320 °C na qual permaneceu 

por seis minutos. Para os parâmetros de espectrometria de massas, as temperaturas 

da fonte de íons e interface foram de 250 °C, faixa de varredura de massas de m/z 

70-600 e 0,2 escaneamentos por segundo. O tempo de corte do solvente foi de dois 

minutos. Após a integração dos picos, os dados foram normalizados de acordo com 

o padrão interno de cada amostra antes de serem combinados e listados. 

 

5.2.3 Compostos identificados por CL-EM 

Para as análises em CL-EM, 500 µL da amostra dos extratos metanol e 

acetato de etila foram diluídas com 500 µL do respectivo solvente. Desta diluição, 

alíquota de 990 µL dos extratos foi misturada a 10 µL de reserpina (100 μg mL-1; 

padrão interno) e na sequência filtrados em filtro seringa de nylon de 0,2 µm, e 

adicionadas nos vials. As amostras contendo as substâncias liberadas pelas raízes 

de H. reniformis foram injetadas sem diluição (1 mg mL-1) e o volume de reserpina 

adicionado foi de 5 µL em 995 µL de amostra. 

Para as análises, dez microlitros dos extratos metanólico e acetato de etila 

foram injetados em cromatógrafo a líquido de ultra-alta eficiência (Shimadzu, 

Prominence) acoplado a espectrômetro de massas de alta resolução (tipo 

quadrupolo-tempo de vôo) (Impact HD). Os compostos provenientes das folhas 

foram separados em uma coluna Bidentate C18 (100 x 2,1 mm) (MicroSolv 

Technology Corporation, Leland, NC, EUA); e, os compostos provenientes do meio 
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de crescimento foram separados em uma coluna Luna C18 (150 x 2,0 mm), 

utilizando solução de ácido fórmico em água (0,1% v/v, eluente A) e de acetonitrila 

acidificada com 0,1% de ácido fórmico (eluente B) como fase móvel. O fluxo utilizado 

foi de 0,2 mL min-1 e a temperatura da coluna de 40 ºC. Para a análise dos 

compostos presentes nas folhas foi utilizado um gradiente: 0,00 min – 10% B, 0,01 – 

2,00 min, 90%B, 15,00 – 18,00 min, 90% B, 18,01 – 20,00 min, 5% B, 

permanecendo por 6 minutos nessa condição. Para a análise das substâncias 

liberadas pela raiz, foi utilizado um gradiente: 0,00 min – 5% B, 0,01 – 10,01 min, 10-

80%B, 10,00 – 15,00 min, 80% B, 15,01 – 18,00 min, 80-90% B, 18,01-21,00 min, 

90%, 21,01-23,00, 90%-10% permanecendo por 7 minutos nessa condição. O 

espectrômetro de massas foi operado nos modos positivo e negativo, com espectros 

adquiridos ao longo de uma faixa de massa de m/z 50 a 1200.  

O equipamento foi calibrado com formiato de sódio 10 mM, cobrindo toda a 

faixa de aquisição (de m/z 50 até 1200). Os dados de EM e EM/EM foram 

processados por meio do software Data analysis 4.0 (Bruker Daltonics, Bremen, 

Alemanha), que forneceu uma lista de possíveis fórmulas moleculares utilizando o 

editor Smart Formula (Bruker Daltonics). 

 A identificação putativa dos compostos obtidos por LC-MS, foi realizada 

comparando os valores m/z, espectro de massas e o perfil de fragmentação (MSn) 

com informações contidas em diferentes bases de dados livres disponíveis: Metlin 

(https://metlin.scripps.edu/index.php), Kegg compounds 

(http://www.genome.jp/kegg/compound/), PubChem 

(http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/), Cfm-id (http://cfmid.wishartlab.com/identify)  e 

Mass bank (http://www.massbank.jp/QuickSearch.html) com uma precisão de massa 

de 10 ppm.  

Para a identificação de alguns compostos fenólicos, foram utilizados padrões 

comerciais. Além disso, os compostos foram caracterizados pelo espectro no UV/VIS 

(220-800 nm), tempo de retenção relativo ao padrão externo, espectro de massas e 

perfil de fragmentação (MSn). 

 

5.3 Resultados e Discussão 

Os resultados e a discussão seguirão a ordem dos experimentos descrita na 

metodologia.  
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5.3.1 Compostos identificados por CG-EM 

 As análises dos compostos em extratos hexano, hexano derivatizado, acetato 

de etila e metanol derivatizado de folhas de H. reniformis demonstraram diferenças 

quanto a composição (Tabela 26). Nestas frações foram identificados compostos de 

diferentes classes, tais como: aminoácidos, ácidos orgânicos, açúcares, ácido 

graxos, hidrocarbonetos, terpenoides e esteróis, dentre outros.  

A identificação de aminoácidos nas frações hexano e metanol foi possível 

através da etapa de sililação, que consistiu na substituição de prótons ativos por 

grupos trimetilsilil (TMS). No extrato hexano derivatizado verificou-se os 

aminoácidos isoleucina [ácido (2S, 3S)-2-amino-3-metilpentanoico], serina [ácido 

(2S)-2-amino-3-hidroxipropanoico], treonina [ácido (2S,3R)-2-amino-3-

hidroxibutanoico], fenilalanina [ácido (2S)-2-amino-3-fenilpropanoico] e asparagina 

[ácido (2S)-2,4-diamino-4-oxobutanoico] (Tabela 26). Já, no extrato metanol 

derivatizado, identificou-se maior número de aminoácidos, tais como: alanina [ácido 

2-aminopropanoico], valina [ácido (2S)-2-amino-3-metilbutanoico], norvalina [ácido 

(2S)-2-aminopentanoico] leucina [ácido (2S)-2-amino-4-metilpentanoico], isoleucina 

[ácido (2S, 3S)-2-amino-3-metilpentanoico], ácido pipecólico [ácido piperidina-2-

carboxílico], serina [Ácido (2S)-2-amino-3-hidroxipropanoico], treonina [ácido 

(2S,3R)-2-amino-3-hidroxibutanoico], homoserina [ácido (2S)-2amino-4-

hidroxibutanoico], 5-oxoprolina [ácido 5-oxopirrolidina-2-carboxílico], fenilalanina 

[ácido (2S)-2-amino-3-fenilpropanoico], lisina [ácido (2S)-diaminohexanoico] e 

asparagina [ácido (2S)-2,4-diamino-4-oxobutanoico]. Alanina [ácido 2-

aminopropanoico] também esteve presente no extrato acetato de etila derivatizado. 

Além do seu papel na formação de proteínas, os aminoácidos apresentam 

funções importantes no metabolismo primário e secundário, participando em rotas 

de assimilação e transporte do nitrogênio, e também como precursores de 

hormônios e diversos compostos de defesa das plantas (BUCHANAN et al., 2015). 

O aminoácido aromático fenilalanina [ácido (2S)-2-amino-3-fenilpropanoico], 

sintetizado na rota do chiquimato, atua como precursor na síntese de alcaloides, 

flavonoides, ligninas e ácido hidroxicinâmico (TZIN; GALILI, 2010). Valina [ácido 

(2S)-2-amino-3-metilbutanoico], leucina [ácido (2S)-2-amino-4-metilpentanoico] e 

isoleucina [ácido (2S,3S)-2-amino-3-metilpentanoico] são considerados aminoácidos 

de cadeia ramificada e são precursores dos metabólitos secundários, conhecidos 

como glicosídeos cianogênicos e glucosinolatos (BINDER, 2010). Alguns 
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aminoácidos também atuam como sinalizadores, como é o caso da serina [ácido 

(2S)-2-amino-3-hidroxipropanoico] e da treonina [ácido (2S,3R)-2-amino-3-

hidroxibutanoico], que ao serem fosforiladas, participam intracelularmente e 

extracelularmente no controle da atividade de diversas proteínas (AFZAL et al., 

2008).  

Nos extratos hexânico não derivatizado e derivatizado, bem como acetato de 

etila e metanólico derivatizado observou-se a presença de ácidos orgânicos, sendo 

que a maior diversidade foi verificada no extrato metanol derivatizado (Tabela 26). 

No extrato hexano, identificou-se apenas o ácido fumárico [ácido (E)-but-2-

enedioico]; no hexano derivatizado, verificou-se a presença do ácido 2-

hidroxibutanedioico, ácido chiquímico [ácido (3R,4S,5R)-3,4,5-trihidroxiciclohexeno-

1-carboxílico] e ácido 2-amino-3-hidroxibenzoico; enquanto, na amostra acetato de 

etila derivatizada, estiveram presentes os ácidos butanodioico e chiquímico [ácido 

(3R,4S,5R)-3,4,5-trihidroxiciclohexeno-1-carboxílico]. Na fração com maior número 

de ácidos orgânicos foram identificados o ácido 2-hidroxietanoico, ácido 2-

hidroxipropanoico, ácido fumárico [ácido (E)-but-2-enedioico], ácido 2,4-

dihidroxibutanoico, ácido málico [ácido 2-hidroxibutanedioico], ácido treônico [ácido 

(2S,3R)-2,3,4-trihidroxibutanoico] e ácido ciclohexenocarboxílico.  

Os ácidos orgânicos participam em diversas rotas bioquímicas, incluindo a 

produção de energia, a formação de precursores para a síntese de aminoácidos e 

também na modulação da adaptação das plantas ao ambiente (BUCIO et al., 2000). 

A maior parte da produção dos ácidos orgânicos ocorre na mitocôndria, através do 

ciclo de Krebs, e estes servem como intermediários que são carboxilados nas rotas 

da fotossíntese (IGAMBERDIEV; EPRINTSEV, 2016). Ácidos orgânicos representam 

formas fixas ou transitórias de CO2, que também podem ser utilizadas em reações 

de descarboxilação, com produção de energia, denominadas de catabolismo 

(IGAMBERDIEV; EPRINTSEV, 2016). 

Na fotossíntese, após a fixação do CO2, são sintetizadas moléculas de alto 

grau energético, denominadas de açúcares. Açúcares solúveis, como sacarose, 

frutose e glicose, tem papel importante na manutenção de todas as estruturas 

vegetais e também no crescimento das plantas (ROSA et al., 2009). A partir de 

açúcares simples são formados os polímeros, também conhecidos como 

polissacarídeos, os quais são considerados componentes da parede celular (SAMI 

et al., 2016). Os açúcares de três, cinco e seis carbonos são denominados de 
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trioses, pentoses e hexoses, respectivamente, sendo que as moléculas de mais de 

quatro carbonos podem rearranjar-se formando anéis heterocíclicos (furanoses e 

piranoses) (BUCHANAN et al., 2015). Além de participarem nutricionalmente nos 

processos vegetais, os açúcares também atuam como reguladores da síntese 

proteica, homeostase osmótica, metabolismo de carboidratos e lipídeos e na 

expressão de genes durante vários estresses abióticos (ROSA et al., 2009). 

Os açúcares, da mesma forma que os aminoácidos, foram detectados apenas 

nos extratos hexânico, acetato de etila e metanólico derivatizado (Tabela 26). No 

extrato hexano derivatizado foram identificados os monossacarídeos glicose 

[(3R,4S,5S,6R)-6-(hidroximetil)oxano-2,3,4,5-tetrol], glicofuranose [(2S,3R,4R,5R)-5-

[(1R)-1,2-dihidroxietil]oxolano-2,3,4-triol] e N-[(2S,3S,4S,5R)-2,4,5-trihidroxi-6-

(hidroximetil)oxan-3-il]acetamida, e o polissacarídeo (2R,3R,4S,5S,6R)-2-

[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihidroxi-2,5-bis(hidroximetil)oxolan-2-il]-6-(hidroximetil)oxano-

2,3,4,5-tetrol. No extrato acetato de etila verificou-se apenas os açúcares 

deoxiribose [(3S,4R)-3,4,5-trihidroxipentanal] e frutopiranose [(2R,3S,4R,5R)-2-

(hidroximetil)oxano-2,3,4,5-tetrol].  

No extrato metanol derivatizado foram constatados arabinose (3R,4S,5S)-

oxano-2,3,4,5-tetrol), xilitol [(2S,4R)-pentano-1,2,3,4,5-pentol], psicofuranose 

[(3R,4S,5R)-2,5-bis(hidroximetil)oxolano-2,3,4-triol], frutopiranose [(2R,3S,4R, 5R)-2-

(hidroximetil)oxano-2,3,4,5-tetrol], psicopiranose [(3R,4R,5S)-5-[(1R)-1,2-

dihidroxietil]oxolano-2,3,4-triol], manopiranose [(3S,4R,5R,6S)-6-(hidroximetil) oxano-

2,3,4,5-tetrol], (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hidroximetil)-6-(4-hidroxifenoxi) oxano-3,4,5-triol, 

glícopiranosídeo [(3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)tetrahidro-2H-piran-2-

olato], gentiobiose [(2R,3R,4S,5S,6R)-6-[[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-

(hidroximetil)oxan-2-il]oximetil]oxano-2,3, 4,5-tetrol], 4-O-β-galactopiranosil-D-

manopiranose [(2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hidroximetil)-6-[(2R,3S,4R,5S,6S)-4,5,6-

trihidroxi-2- (hidroximetil)oxan-3-il] oxioxane-3,4,5-triol] e sacarose 

[(2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihidroxi-2,5-bis (hidroximetil)oxolan-2-

il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol]. 

Os ácidos graxos, formados por hidrocarbonetos de cadeia curta, são 

importantes constituintes das membranas vegetais, formando barreira hidrofóbica 

essencial para os processos vitais, e também servem como fonte de energia para 

uso das plantas (LI et al., 2015). Além disso, também participam da formação das 

cutinas, ceras, na síntese de reguladores de crescimento como ácido jasmônico e na 



95 
 

regulação dos processos de acilação de proteínas (WEBER, 2002; KUNST; 

SAMUELS, 2009). As cutinas apresentam ácidos graxos epóxi ou hidroxi de cadeia 

intermediária contendo de 16 a 18 carbonos; e, as ceras são compostas de longas 

cadeias alifáticas de ácidos graxos (NAWRATH, 2006).  

Os compostos pertencentes a classe dos ésteres de ácidos graxos, foram 

identificados em todos os extratos (Tabela 26). No extrato hexânico, verificou-se o 

tridecil ciclohexanocarboxilato; etil tetradecanoato; etil hexadecanoato; etil (9E,12E)-

octadeca-9,12-dienoato; etil (9E,12E,15E)-octadeca-9,12,15-trienoato; metil 17-

metiloctadecanoato; metil (5Z,13Z)-docosa-5,13-dienoato; e, 1-O-octil 2-O-(2-

feniletil) oxalato. No extrato hexano derivatizado foram detectados os compostos: etil 

hexadecanoato; metil octadeca-2,4-dienoato; etil (9E,12E,15E)-octadeca-9,12,15-

trienoato; 2,3-dihidroxipropil (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoato; e, 2,3-dihidroxipropil 

hexadecanoato. No extrato acetato de etila derivatizado foi verificado os compostos 

etil hexadecanoato; e, 1,3-diacetiloxipropan-2-il (Z)-octadec-9-enoato. Etil 

hexadecanoato também foi identificado no extrato metanol derivarizado (Tabela 26). 

Os ácidos graxos conjugados denominados de ácido 3-hidroxi-3-metilbutanoato; 

ácido 2-metilbutanedioco; e, ácido nonanedioico foram identificados nos extratos 

metanólico e acetato de etila derivatizados. 

Hicrocarbonetos foram verificados em todos os extratos de folhas de H. 

reniformis, exceto no extrato metanol derivatizado (Tabela 26). O extrato hexânico 

continha os hidrocarbonetos: 4-metiltetradecano; hexadecano; pentacosano; 2-

metilhexacosano; e, pentatriacontano. Já o extrato hexânico derivatizado, continha 

os compostos: 4,6-dimetildodecano; heptadecano; 2-metiltetracosano; pentacosano; 

heneicosano; 2-metilhexacosano; e pentatriacontano. Ainda, no extrato acetato de 

etila foi verificado apenas o hidrocarboneto heneicosano. Os hidrocarbonetos 

identificados nesta pesquisa apresentaram número de carbonos variando entre 14 e 

35.  

Toda a superfície foliar é coberta por ceras cutilares que tem como principais 

constituintes os compostos alifáticos de cadeia muito longa, denominados de 

hidrocarbonetos (SZAFRANEK; SYNAK, 2005). Os hidrocarbonetos tetracosano, 

heneicosano, pentacosano, hexadecano, pentatiacontano e heptadecano foram 

identificados nas ceras cuticulares de folhas de Ludwigia adscendens (BARIK et al., 

2006). Ressalta-se que os álcoois: octacosan-1-ol, n-tetracosanol, e 1-hexacosanol, 
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provenientes dos extratos hexano, hexano derivatizado e acetato de etila também 

podem ser considerados constituintes de ceras cuticulares. 

Os fitoesterois também são considerados importantes constituintes estruturais 

das membranas celulares, sendo os esteróis campesterol, colesterol, estigmasterol e 

sitoesterol, os mais representativos em plantas (LAGARDA et al., 2006; PIIRONEN 

et al., 2000). Esta classe de compostos apresenta estrutura em formato de anéis 

fenantreno ciclopenta tetracíclico com cadeias laterais longas de carbono, e são 

encontrados em formas livres, conjugadas com esteril-éster, esteril-glicosídeos e 

esteril glicosídeos acilados (AI et al., 1997).  

Os fitoesteróis campesterol [(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(2R,5R)-5,6-

dimetilheptan-2-il]-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-

ciclopenta[a]fenantren-3-ol]; tocoferol [2,7,8-trimetil-2-(4,8,12-trimetiltridecil) -3,4-

dihidrocromen-6-ol]; estigmasterol [(8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(E,2R,5R)-5-etil-6-

metilhept-3-en-2-il]-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16, 17-dodecahidro-1H-

ciclopenta[a]fenantren-3-ol]; sitoesterol [(3S,8S,9S,10R, 13R,14S,17R)-17-[(2R,5R)-

5-etil-6-metilheptan-2-il]-10,13-dimetil- 2,3,4,7,8,9, 11,12,14,15,16,17-dodecahidro-

1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ol] e 7,7,12,16-tetrametil-15-(6-metil-5-metilideneheptan-

2-il)pentaciclo [[9.7.0.01,3.03,8.012,16]] octadecan-6-ol foram identificados em todos os 

extratos (Tabela 26).  

Colesterol [(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R) -10,13-dimetil-17- [(2R)-6-

metilheptan-2-il]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta [a] 

fenantren-3-ol] foi visualizado apenas no extrato acetato de etila derivatizado. Ainda, 

o extrato hexano demonstrou os esteróis 15-(5,6-dimetilhept-5-en-2-il)-7,7,12,16-

tetrametilpentaciclo [9.7.0.01,3.03,8.012,16] octadecan-6-ol e 15-(6-hidroxi-6-

metilheptan-2-il)-7,7,12,16-tetrametilpentaciclo [9.7.0.01,3.03,8.012,16] octadecan-6-ol, 

e, no extrato hexano derivatizado verificou-se o composto (6S)-7,7,12,16-tetrametil-

15- (6-metilhept-5-en-2-il)pentaciclo [9.7.0.01,3.03,8.012,16] octadecan-6-ol. Os 

fitoesteróis como sitoesterol, campesterol e colesterol são precursores de compostos 

da classe dos brassinosteroides, os quais estão envolvidos no crescimento e 

desenvolvimento das plantas, bem como na tolerância a estresses (VRIET et al., 

2013).   

O terpenoide fitol [(E,7R,11R) -3,7,11,15-tetrametilhexadec-2-en-1-ol] foi 

identificado em todos os extratos das folhas de H. reniformis, enquanto, o esqualeno 

(2,6,10,15,19,23-hexametiltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexano) foi verificado apenas 
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nos extratos hexano e acetato de etila derivatizado (Tabela 26). O diterpeno fitol faz 

parte da constituição de moléculas vegetais importantes, como é o caso da clorofila, 

e também participa na síntese de tocoferol e filoquinol (GUTBROD et al., 2019). 

Referente a importância do esqualeno no metabolismo vegetal, todos os fitoesteróis 

são sintetizados a partir do cicloartenol que é derivado do composto esqualeno 

(VRIET et al., 2013). 

Na fração acetato de etila derivatizada foram identificados os fenóis: ácido 4-

hidroxibenzoico, ácido vanílico (ácido 4-hidroxi-3-metoxibenzoico) e ácido ferúlico 

(ácido (E)-3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)prop-2-enoico) (Tabela 26). Os compostos 

fenólicos, sintetizados nas plantas através da rota do ácido chiquímico, atuam como 

polímeros estruturais, antioxidantes, na atração de polinizadores, protetores UV, 

compostos de sinalização, e como compostos importantes de defesa (RANDHIR et 

al., 2004; FENG; ZHENG, 2007; LI et al., 2010). As estruturas químicas de alguns 

compostos pertencentes a diferentes classes estão descritas na Figura 13. 
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Tabela 26- Descrição dos metabólitos presentes no extrato hexano com e sem derivatização, acetato de etila do e metanol derivatizados de folhas de H. 
reniformis analisados por CG-EM. FAEM/UFPel, Capão do Leão, RS, 2018 

Compostos agrupados por classe IS (%)1 
Tr  

(min)² 
MM³ Íons de referência4 15 2 3 4 

Aminoácidos     
    

Ácido 2-aminopropanoico (2TMS)6 97 4,5 233 
45 (4); 73 (47); 116 (100); 117 (12); 147 

(16) 
 x x x 

Ácido (2S)-2-amino-3-metilbutanoico (TMS) 96 5,1 117 
73 (100); 144 (100); 145 (11); 147 (11); 217 

(17) 
   x 

Ácido (2S)-2-aminopentanoico (2TMS) 83 5,7 261 
73 (90); 75 (19); 144 (100); 147 (44); 217 

(15) 
   x 

Ácido (2S, 3S)-2-amino-3-metilpentanoico (2TMS) 84 5,8 275 
73 (59); 102 (39); 147 (21); 159 (14); 218 

(100) 
 x  x 

Ácido (2S)-2-amino-4-metilpentanoico (2TMS) 92 6,2 275 
73 (44); 102 (11); 147 (6); 158 (100); 159 

(14) 
   x 

Ácido (2S)-2-amino-3-hidroxipropanoico (2TMS) 91 6,8 321 
73 (75); 100 (31); 156 (23); 204 (100); 218 

(57) 
 x  x 

Ácido (2S,3R)-2-amino-3-hidroxibutanoico (2TMS) 81 7,0 335 
57 (87); 73 (100); 117 (71); 218 (66); 219 

(60) 
 x  x 

Ácido piperidina-2-carboxílico (2TMS) 95 7,0 273 
73 (19); 128 (4); 156 (100); 157 (14); 158 

(4) 
   x 

Ácido (2S)-2amino-4-hidroxibutanoico (2TMS) 88 7,9 335 
73 (68); 103 (38); 128 (58); 218 (100); 219 

(23) 
   x 

Ácido 5-oxopirrolidina-2-carboxílico (2TMS) 90 8,2 273 
73 (57); 147 (24); 156 (100); 157 (13); 170 

(18) 
   x 

Ácido (2S)-2-amino-3-fenilpropanoico (2TMS) 94 9,9 309 
73 (93); 100 (28); 147 (17); 192 (92); 219 

(20) 
 x  x 

Ácido (2S)-diaminohexanoico (2TMS) 87 9,9 362 
73 (55); 84 (100); 102 (16); 147 (14); 156 

(43) 
   x 

Ácido (2S)-2,4-diamino-4-oxobutanoico (2TMS) 83 10,0 348 
73 (100); 147 (21); 188 (82); 189 (15); 216 

(27) 
 x  x 
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Ácido orgânico         

Ácido 2-hidroxietanoico (2TMS) 92 4,2 220 
66 (15); 73 (73); 147 (100); 148 (16); 176 

(13) 
   x 

Ácido butanodioico (TMS) 94 6,4 262 
73 (43); 75 (12); 147 (100); 148 (15); 149 

(8) 
  x  

Ácido 2-hidroxipropanoico (2TMS) 95 6,8 234 
73 (100); 103 (26); 147 (66); 188 (36); 292 

(26) 
   x 

Ácido 2,4-dihidroxibutanoico (3TMS) 89 7,5 336 
73 (48); 103 (100); 129 (18); 147 (29); 219 

(28) 
   x 

Ácido 2-hidroxibutanedioico (2TMS) 96 8,2 350 73 (100); 74 (8); 147 (44); 189 (8); 232 (15)  x  x 

Ácido (2S,3R)-2,3,4-trihidroxibutanoico (2TMS) 96 8,9 424 
73 (100); 147 (68); 205 (24); 219 (19); 291 

(41) 
   x 

Ácido (E)-but-2-enedioico 90 9,2 198 43 (10); 55 (10); 99 (25); 127 (100); 128 (7) x    

Ácido (E)-but-2-enedioico (2TMS) 92 6,8 260 
73 (57); 75 (17); 147 (54); 244 (100); 245 

(20) 
   x 

Ácido ciclohexenocarboxílico (2TMS) 93 10,7 462 
73 (100); 147 (22); 204 (99); 204 (19); 206 

(8) 
   x 

Ácido (3R,4S,5R)-3,4,5-trihidroxiciclohexeno-1-carboxílico 
(2TMS) 

89 12,0 462 
73 (57); 147 (17); 204 (100); 205 (19); 205 

(9) 
 x x  

Ácido 2-amino-3-hidroxibenzoico 80 18,7 369 
45 (9); 73 (72); 353 (100); 355 (32); 356 

(13) 
 x   

Açúcar         

Ácido 2,3-dihidroxipropanoico (2TMS) 92 6,3 322 
73 (100); 103 (33); 147 (60); 188 (51); 292 

(34) 
 x   

(3S,4R)-3,4,5-trihidroxipentanal (TMS) 80 7,2 350 
73 (100); 101 (59,20); 116 (63); 145 (31); 

147 (87) 
  x  



100 
 

(3R,4S,5S)-oxano-2,3,4,5-tetrol (TMS) 88 9,5 438 
73 (100); 147 (44); 191 (50); 203 (63); 216 

(85) 
   x 

(2S,4R)-pentano-1,2,3,4,5-pentol (5TMS) 87 10,1 513 
73 (100); 103 (99); 147 (65); 216 (63); 306 

(52) 
   x 

(3R,4S,5R)-2,5-bis(hidroximetil)oxolano-2,3,4-triol (5TMS) 93 10,8 541 
73 (100); 147 (16); 216 (51); 217 ( 11); 436 

(9) 
   x 

(2R,3S,4R,5R)-2-(hidroximetil)oxano-2,3,4,5-tetrol (TMS) 94 10,9 541 
73 (100); 147 (36); 204 (81); 205 (23); 217 

(28) 
  x x 

(3R,4R,5S)-5-[(1R)-1,2-dihidroxietil]oxolano-2,3,4-triol 
(5TMS) 

93 11,1 541 
73 (96); 147 (31); 190 (21); 216 (100); 217 

(21) 
   x 

(3S,4R,5R,6S)-6-(hidroximetil)oxano-2,3,4,5-tetrol (5TMS) 97 11,4 541 
73 (99); 147 (22); 190 (38); 203 (100); 204 

(21) 
   x 

(2R,3S,4S,5R,6R)-6-(hidroximetil)oxano-2,3,4,5-tetrol 
(5TMS) 

94 11,5 541 
73 (74); 147 (30); 191 (38); 204 (100); 216 

(29) 
   x 

(2S,3R,4R,5R)-5-[(1R)-1,2-dihidroxietil]oxolano-2,3,4-triol 
(TMS) 

85 14,1 541 
73 (54); 129 (19);147 (19); 217 (100); 218 

(22) 
 x   

(3R,4S,5S,6R)-6-(hidroximetil)oxano-2,3,4,5-tetrol (TMS) 94 14,3 541 
73 (68); 147 (19); 191 (51); 204 (100); 205 

(20)  
 x   

(2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hidroximetil)-6-(4-hidroxifenoxi)oxano-
3,4,5-triol (3TMS) 

83 15,3 633 
73 (94); 103 (38); 216 (100); 253 (67); 360 

(63) 
   x 

(3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)tetrahidro-2H-
piran-2-olato (3TMS) 

93 15,9 919 
73 (89); 146 (19); 216 (33); 360 (100); 361 

(33) 
   x 

(2R,3R,4S,5S,6R)-6-[[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-
(hidroximetil)oxan-2-yl]oximetil]oxano-2,3,4,5-tetrol (8TMS) 

93 16,9 919 
73 (26); 191 (19); 204 (100); 204 (20); 216 

(16) 
   x 

N-[(2S,3S,4S,5R)-2,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-3-
il]acetamida 

95 16,0 509 
73 (42); 131 (19); 173 (100); 73 (100); 174 

(16) 
 x   
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(2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hidroximetil)-6-[(2R,3S,4R,5S,6S)-
4,5,6-trihidroxi-2-(hidroximetil)oxan-3-il]oxioxane-3,4,5-triol 
(8TMS) 

92 18,9 919 
73 (32); 129 (17); 204 (100); 204 (20); 216 

(21) 
   x 

(2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihidroxi-2,5-
bis(hidroximetil)oxolan-2-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-
triol (8TMS) 

92 22,5 919 
73 (33); 203 (36); 216 (34); 360 (100); 361 

(32) 
   x 

(2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihidroxi-2,5-
bis(hidroximetil)oxolan-2-il]-6-(hidroximetil)oxano-2,3,4,5-
tetrol (2TMS) 

95 24,1 919 
73 (56); 103 (18); 217 (28); 361 (100); 362 

(33) 
 x   

Ésteres de ácido graxo         

Tridecil ciclohexanocarboxilato 80 8,6 310 44 (40); 55 (51); 57 (32); 83 (100); 111 (47) x    

Etil tetradecanoato 92 11,6 256 43 (21); 55 (20); 70 (21); 88 (100); 101 (69) x    

Etil hexadecanoato  92 14,1 284 43 (21); 55 (17); 70 (18); 88 (100); 101 (71) x    

Etil hexadecanoato (TMS) 91 14,8 328 
73 (68); 75 (43); 117 (100); 132 (31); 313 

(55) 
 x x x 

1,3-diacetiloxipropan-2-il (Z)-octadec-9-enoato (2TMS) 82 15,7 500 
73 (94); 75 (31); 103 (94); 129 (100); 147 

(36);  
  x  

Metil octadeca-2,4-dienoato (TMS) 91 16,4 294 55 (59); 67 (100); 81 (97); 95 (89); 96 (55)  x   

Etil (9E,12E)-octadeca-9,12-dienoato 91 16,4 308 55 (61); 67 (100); 81 (98); 95 (95); 96 (59) x    

Etil (9E,12E,15E)-octadeca-9,12,15-trienoato 93 16,5 306 
67 (61); 79 (100); 93 (75); 95, (81); 108 

(56) 
x x   

Metil 17-metiloctadecanoato 93 16,6 312 
73 (27); 75 (21); 123 (14); 143 (100); 144 

(13) 
x    

Metil (5Z,13Z)-docosa-5,13-dienoato 81 19,2 350 
67 (61); 81 (69,06); 95 (81); 96 (43); 99 

(100) 
x    
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2,3-dihidroxipropil (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoato 87 19,2 356 41 (61); 67 (100); 81 (90); 95 (97); 96 (64)  x   

2,3-dihidroxipropil hexadecanoato 97 22,7 474 
57 (24); 73 (37); 147 (29); 371 (100); 372 

(29) 
 x   

1-O-octil 2-O-(2-feniletil) oxalato 83 23,8 306 
43 (14); 55 (12); 97 (14); 104 (100); 105 

(31) 
x    

Ácidos graxos conjugados         

Ácido 3-hidroxi-3-metilbutanoato (2TMS) 95 5,6 118 
73 (90); 75 (24); 131 (100); 147 (98); 148 

(16) 
   x 

Ácido 2-metilbutanedioco (2TMS) 93 6,6 276 
55 (15); 73 (62); 75 (13); 147 (100); 148 

(15) 
   x 

Ácido nonanedioico (2TMS) 89 10,3 332 
55 (66); 73 (100); 75 (66); 117 (33); 149 

(33) 
  x  

Glicerolipideos         

1,3-dihidroxipropan-2-il (Z)-octadec-9-enoato (2TMS) 78 25,0 500 
57 (47); 73 (87); 103 (71); 129 (100); 147 

(50) 
 x   

(2S,3R,4S,5R,6R)-2-(1,3-dihidroxipropan-2-iloxi)-6-
(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol (TMS) 

94 14,0 687 
73 (57); 147 (21); 203 (100); 204 (21); 217 

(24) 
   x 

Hidrocarbonetos         

4,6-dimetildodecano 89 6,2 198 41 (22); 43 (80); 57 (100); 71 (95); 85 (72)  x   

Heptadecano 87 8,1 240 43 (69); 57 (100); 71 (97); 73 (22); 85 (78)  x   

4-metiltetradecano 89 9,7 212 43 (96); 57 (92); 70 (49); 71 (100); 85 (63) x    

Hexadecano 81 11,7 226 43 (51); 57 (100); 71 (71); 85 (36); 99 (27) x    
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2-metiltetracosano 79 15,5 352 43 (57); 57 (100); 71 (71); 73 (44); 85 (70)   x   

Pentacosano 95 18,3 352 43 (49); 57 (100); 71 (72); 85 (62); 99 (35) x x   

Heneicosano 95 18,3 296 
43 (52); 57 (100,0); 71 (73); 85 (59); 99 

(31) 
 x x  

2-metilhexacosano 83 19,8 380 43 (56); 57 (100); 71 (77); 85 (66); 99 (48) x x   

Pentatriacontano 93 24,1 492 43 (49); 57 (100); 71 (73); 85 (64); 99 (37) x    

Fenóis         

Ácido 4-hidroxibenzoico (2TMS) 93 9,1 282 
73 (65); 192 (60); 222 (89); 266 (100); 267 

(23) 
  x  

Ácido 4-hidroxi-3-metoxibenzoico (2TMS) 92 10,1 312 
73 (51); 222 (58); 252 (55); 266 (78); 296 

(100) 
  x  

Ácido (E)-3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)prop-2-enoico (2TMS) 84 12,2 338 
73 (74); 248 (78); 307 (78); 322 (88); 337 

(100) 
  x  

Terpenoide         

(E,7R,11R)-3,7,11,15-tetrametilhexadec-2-en-1-ol 96 15,7 296 43 (31); 57 (36); 69 (28); 71 (100); 81 (29) x    

E,7R,11R)-3,7,11,15-tetrametilhexadec-2-en-1-ol (TMS) 96 16,6 368 67 (64); 79 (100); 93 (68); 95 (80); 108 (59)  x x x 

2,6,10,15,19,23-hexametiltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaeno 94 25,9 410 41 (21); 69 (100); 81 (69); 95 (30); 93 (16) x  x  

Esterois         

(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimetil-17-[(2R)-6-
metilheptan-2-il]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-
1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ol (TMS) 

89 18,2 458 
81 (100); 95 (40); 129 (95); 133 (42); 329 

(50) 
  x  
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2,7,8-trimetil-2-(4,8,12-trimetiltridecil)-3,4-dihidrocromen-6-ol 94 29,8 430 
164 (41); 165 (100); 166 (12); 430 (51); 431 

(16) 
x  x  

2,7,8-trimetil-2-(4,8,12-trimetiltridecil)-3,4-dihidrocromen-6-ol 
(TMS) 

95 30,0 502 
73 (49); 236 (45); 237 (75); 502 (100); 503 

(40) 
 x  x 

(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(2R,5R)-5,6-dimetilheptan-
2-il]-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-
1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ol 

82 31,0 400 
43 (74); 91 (64); 95 (100); 105 (86); 107 

(99) 
x    

(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(2R,5R)-5,6-dimetilheptan-
2-il]-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-
1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ol (TMS) 

92 31,4 472 
95 (56); 107 (47); 129 (100); 343 (63); 382 

(63) 
 x x x 

(8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(E,2R,5R)-5-etil-6-metilhept-
3-en-2-il]-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-
dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ol 

89 31,8 414 
55 (100); 81 (70,41); 83 (89); 95 (67); 97 

(67) 
x    

(8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(E,2R,5R)-5-etil-6-metilhept-
3-en-2-il]-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-
dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ol (TMS) 

92 31,7 484 55 (38); 69 (35); 81 (33); 83 (100); 129 (46)  x x x 

(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(2R,5R)-5-etil-6-
metilheptan-2-il]-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-
dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ol 

83 32,1 486 
43 (77); 81 (67); 95 (98); 105 (90); 107 

(100) 
x    

(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(2R,5R)-5-etil-6-
metilheptan-2-il]-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-
dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ol (TMS) 

90 32,4 486 
95 (55); 107 (46); 129 (100); 357 (65); 396 

(68) 
 x x x 
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15-(6-hidroxi-6-metilheptan-2-il)-7,7,12,16-
tetrametilpentaciclo[9.7.0.01,3.03,8.012,16]octadecan-6-ol 

82 33,0 444 
69 (85); 95 (100); 105 (57); 107 (64); 109 

(73) 
x    

15-(5,6-dimetilhept-5-en-2-il)-7,7,12,16-
tetrametilpentaciclo[9.7.0.01,3.03,8.012,16]octadecan-6-ol 

80 33,0 440 
55 (84); 69 (88); 95 (100); 107 (70); 109 

(69) 
x    

(6S)-7,7,12,16-tetrametil-15-(6-metilhept-5-en-2-
il)pentaciclo[9.7.0.01,3.03,8.012,16]octadecan-6-ol 

76 33,2 426 
69 (86); 95 (100); 107 (83); 109 (87); 393 

(92) 
 x   

7,7,12,16-tetrametil-15-(6-metil-5-metilideneheptan-2-
yl)pentaciclo[[9.7.0.01,3.03,8.012,16]]octadecan-6-ol 

88 33,7 440 
55 (60); 93 (64); 95 (100); 107 (82); 109 

(69) 
x x x x 

Álcoois         

Ácido 3-[[(2R)-2,4-dihidroxi-3,3-
dimetilbutanoil]amino]propanoico (TMS) 

85 11,8 435 
73 (100); 103 (74); 117 (58); 157 (41); 291 

(36) 
  x  

Docosan-1-ol  (TMS) 89 14,9 383 
75 (68); 83 (37); 97 (35); 383 (100) 103 

(28) 
  x  

Octacosan-1-ol 92 24,0 410 55 (59); 57 (68); 83 (63); 97 (100); 11 (50) x    

1,3-dihidroxipropan-2-il hexadecanoato (TMS) 90 22,3 474 
73 (63); 103 (60); 129 (100); 147 (52); 218 

(64) 
 x x  

n-tetracosanol 1 (TMS) 92 24,7 426 
75 (37); 97 (32); 103 (28); 411 (100); 412 

(34) 
 x x  

1-hexacosanol  (TMS) 88 27,3 454 
57 (29); 75 (43); 97 (35); 439 (100); 440 

(35) 
 x x  

Pirimidina 
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2,4-dihidroxipirimidina (2TMS) 92 6,6 256 
73 (45); 99 (82); 147 (66); 240 (50); 254 

(50) 
  x  

Glicerolfosfato 

[(2R)-2,3-dihidroxipropil] dihidrogenio fosfato (2TMS) 93 11,5 460 
73 (100); 147 (29); 298 (100); 299 (25); 357 

(24) 
 x   

¹IS- índice de similaridade; ²Tr- tempo de retenção; ³MM- Massa molecular; 4Valores entre parênteses representam abundância relativa ao pico base; 5 1- 
Extrato hexano; 2- Extrato hexano derivatizado; 3- Extrato acetato de etila derivatizado; 4- Extrato metanol derivatizado; 6TMS-  trimetilsilício  

 

Figura 13- Exemplos de estruturas de compostos identificados em extratos de folhas de H. reniformis por CG-EM: alanine (2TMS); ácido fumárico (2TMS); 

xylitol 5TMS; etil tetradecanoato; 4,6 dimetildodecano; ácido 4-hidroxibenzoico (2TMS); fitol; cholesterol TMS; e, docosan-1-ol (TMS). 

FAEM/UFPel, Capão do Leão, RS, 2018 
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5.3.2 Compostos identificados por CL-EM 

Nesta seção serão descritos os compostos presentes nos extratos metanólico 

e acetato de etila de folhas de H. reniformis, bem como, das substâncias liberadas 

pela raiz desta espécie, analisados por CL (Tabelas 27, 28 e 29).  

 

5.3.2.1 Compostos identificados em folhas 

Conforme mencionado no item anterior, os aminoácidos participam de 

diversos processos fisiológicos das plantas, e estes também foram identificados em 

extratos analisados por CL (Tabela 27). Triptofano [ácido (2S)-2-amino-3-(1H-indol-

3-il)propanoico] esteve presente no extrato metanol analisado em modo negativo e 

positivo, e leucina [ácido (2S)-2-amino-4-metilpentanoico] no extrato metanol em 

modo positivo. 

O açúcar arabinose [(2S,3R,4R)-2,3,4,5-tetrahidroxipentanal] e o 

polissacarídeo 3-[4,5-dihidroxi-6-metil-3-[3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-

il]oxioxan-2-il]oxi-5,7-dihidroxi-2-(4-hidroxi-3-metoxifenil) cromen-4-ona estiveram 

presentes no extrato metanol no modo negativo (Tabela 27).  

Referente aos ácidos orgânicos, o composto ácido málico (ácido 2-

hidroxibutanedioico) foi detectado no extrato metanol no modo negativo (Tabela 27). 

No extrato metanol analisado em modo positivo foi verificado o ácido orgânico 

denominado de ácido indoleacrílico [(E)-3-(1H-indol-3-il)prop-2-enoato], o qual é 

produto do metabolismo do aminoácido triptofano (DING et al., 2017). 

Alguns derivados do ácido linolênico foram identificados nos extratos foliares 

de H. reniformis (Tabela 27). No extrato acetato de etila analisado em modo negativo 

foram identificados o ácido (10E,12Z)-9-hidroxioctadeca-10,12-dienoico; 

(9S,10E,12Z,15Z)-9-hidroperoxioctadeca-10,12,15-trienoato; ácido 

(9S,10E,12Z,15Z)-9-hidroxioctadeca-10,12,15-trienoico; e, ácido (9E,11E)-octadeca-

9,11-dienoico. Já, no extrato acetato de etila analisado em modo positivo verificou-se 

a presença do ácido pinolênico [ácido (5Z,9Z,12Z)-octadeca-5,9,12-trienoico]. 

No extrato metanol analisado em modo negativo, foram identificados os 

derivados do ácido linolênico denominados de ácido (10E,15Z) -9,12,13-

trihidroxioctadeca-10,15-dienoico; ácido 13S-hidroperoxi-9Z,11E-octadecadienoico e 

ácido (9S,10E,12Z,15Z) -9-hidroxi-10,12,15-octadecatrienoico (Tabela 27). A fração 

metanol analisada no modo positivo demonstrou a presença de ácido 

(10Z,14E,16E)-10,14,16-octadecatrien-12-inoico; ácido 9S,12S,13S-trihidroxi-10E-
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octadecenoico; ácido 9-oxo-10E,12Z-octadecadienoico; ácido 9,12-octadecadiinoico; 

ácido 8-[3-[(2Z,5Z)-octa-2,5-dienil]oxiran-2-il]octanoico; ácido (10E,12Z)-9-

hidroxioctadeca-10,12-dienoico; e ácido pinolênico (ácido (5Z,9Z,12Z)-octadeca-

5,9,12-trienoico) (Tabela 27). 

As oxilipinas sintetizadas pelas plantas incluem ácidos graxos hidroxiperoxi, 

hidroxi, oxo e epóxi, bem como aldeídos voláteis e o hormônio, ácido jasmônico, 

(GRECHKIN, 1998), e estas estiveram presentes nos extratos foliares de H. 

reniformis. Os compostos conhecidos como oxilipinas constituem em ampla 

diversidade de metabólitos secundários de plantas, derivados a partir de oxidações e 

conversões dos ácidos graxos poli-insaturados: ácido linoleico (18:2) e ácido 

linolênico (18:3) (MOSBLECH et al., 2009). Em função da sua diversidade estrutural, 

oxilipinas apresentam vários papeis biológicos como mensageiros secundários, 

compostos antifúngicos, antimicrobianos e até mesmo como inseticidas (BLÉE, 

2002; HOWE; JANDER, 2008).  

Os ácidos graxos hidroxiperóxidos: ácido 13(S)-hidroperoxi-6(Z),9(Z),11(E)-

octadecatrienoico; ácido 9(S)-hidroperoxi-10(E),12(Z),15(Z)-octadecatrienoico; 9(S)-

hidroperoxi-10(E),12(Z)-octadecadienoico; e ácido 13(S)-hidroperoxi-9(Z),11(E)-

octadecadienoico), bem como, suas formas reduzidas: ácido 13(S)-hidroxi-

9(Z),11(E),15(Z)-octadecatrienoico, ácido 9(S)-hidroxi-10(E),12(Z),15(Z)-

octadecatrienoico; ácido 13(S)-hidroxi-9(Z),11(E)-octadecadienoico; e ácido 9(S)-

hidroxi-10(E),12(Z)-octadecadienoico); e as ketotrionas: (ácido 13-keto-

9(Z),11(E),15(Z)-octadecatrienoico e ácido 9-keto-10(E),12(Z),15(Z)-

octadecatrienoico) estiveram entre as oxilipinas com maior atividade antimicrobiana, 

em pesquisa que avaliou a atividade biológica de 46 oxilipinas (PROST et al., 2005). 

Neste mesmo trabalho, os autores relataram que a maioria das 46 oxilipinas 

testadas apresentam algum efeito antimicrobiano, e, que 26 reduziram o 

crescimento de no mínimo três microrganismos diferentes. 

Nos extratos acetato de etila e metanol analisados em modo positivo, 

verificaram-se a presença dos alcaloides mahanimbinol {1-[(2Z)-3,7-dimetilocta-2,6-

dienil]-3-metil-9H-carbazol-2-ol} e trigonelina (1-metilpiridin-1-ium-3-carboxilato), 

respectivamente, e também de diferentes possibilidades de alcaloides para a massa 

[M+NH4]+ 317,2047: (1) rinderina {[(7S,8R)-7-hidroxi-5,6,7,8-tetrahidro-3H-pirrolizin-

1-il]metil (2S)-2-hidroxi-2-[(1R)-1-hidroxietil]-3-metilbutanoato}; (2) licopsamina 

{[(7S,8R)-7-hidroxi-5,6,7,8-tetrahidro-3H-pirrolizin-1-il]metil (2S)-2-hidroxi-2-[(1S)-1-
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hidroxietil]-3-metilbutanoato}; (3) isolicopsamina {[(7S,8R)-7-hidroxi-5,6,7,8-

tetrahidro-3H-pirrolizin-1-il]metil (2S)-2-hidroxi-2-[(1R)-1-hidroxietil]-3-

metilbutanoato}; (4) intermedina {[(1R,8R)-7-hidroxi-2,3,5,8-tetrahidro-3H-pirrolizin-1-

il]metil (2R)-2-hidroxi-2- [(1R)-1-hidroxietil]-3-metilbutanoato}; e, (5) indicina 

{[(7S,8R)-7-hidroxi-5,6,7,8-tetrahidro-3H-pirrolizin-1-il]metil (2R)-2-hidroxi-2 -[(1S)-1-

hidroxietil]-3-metilbutanoato}, todos estes com pequenas diferenças na conformação 

das moléculas (Tabela 27).  

Mahanimbinol foi identificado em cascas de plantas de M. koenigii (REISCH et 

al., 1994), e trigonelina em diversas espécies: Trigonella foenum-graecum, Allium 

sepapea, Glycine max, e Coffea sp., Lycopersicon esculentum (MOHAMADI et al., 

2017). Trigonelina é um alcaloide piridina que atua no movimento foliar; acumula-se 

como osmolito durante o processo de adaptação das plantas em condições de 

estresse; e induz a resistência de plantas a patógenos (UEDA; YAMAMURA, 2000; 

RAJASEKARAN et al., 2001). Os compostos rinderina; licopsamina; isolicopsamina; 

intermedina; indicina são considerados alcaloides pirrolizidínicos, cujas as estruturas 

básicas são compostas de ésteres de aminoálcoois com um núcleo pirrolizidínico 

(necina) e ácidos alifáticos (ácidos nécicos), sendo metabólitos comuns em plantas 

da família Asteraceae, Fabaceae e Boraginaceae, que atuam como compostos de 

defesa contra herbívoros (EL-SHAZLY; WINK, 2014; WINK et al., 2003). 

Alguns compostos fenólicos foram identificados nos extratos metanol em 

ambos os modos de ionização (Tabela 27). No modo negativo, foi verificado os 

fenóis: ácido 3-(4-hidroxifenil) -2-oxopropanoico; ptelatosideo A [2-(4-etenilfenoxi) -6-

[(3,4,5-trihidroxioxan-2-il)oximetil]oxano-3,4,5-triol]; luteolina [2-(3,4-dihidroxifenil)-

5,7-dihidroxicromen-4-ona] e apigenina [5,7-dihidroxi-2-(4-hidroxifenil)cromen-4-ona]. 

Já, no modo positivo, identificou-se o 1-(4-hidroxi-3-metoxifenil) decan-3-ona; ácido 

2-(3,4-dihidroxifenil)-2-hidroxiacetico; ácido ginkgoico [ácido 2-hidroxi-6-[(Z)-

pentadec-8-enil]benzoico]; e, também duas possibilidades para a [M+Na]+ 381,0796: 

(1) ácido verátrico glicuronídeo (ácido 3,4-dimetoxibenzoico trihidroxioxano-2-

carboxílico); e (2) ácido dihidrocafeico 3-O-glicuronídeo [ácido (2S,3S,4S,5R,6S)-6-

[5-(2-carboxietil)-2-hidroxifenoxi]-3,4,5-trihidroxioxano-2-carboxílico]. 

Ptelatosideo A do grupo dos glicosídeos fenólicos é constituinte de folhas e 

raízes de Pteridium aquilinum (OJIKA et al., 1987).  Ácido 2-(3,4-dihidroxifenil)-2-

hidroxiacetico apresenta propriedades antioxidantes, está presente em rizomas de 

plantas de P. myriotylum, e atua conjuntamente com outros compostos na resposta 



110 
 

de defesa das plantas contra patógenos (LEY et al., 2002; KEERTHI et al., 2014). 

Ácido ginkgoico proveniente das plantas medicinais Ozoroa insignis e Ginkgo biloba, 

é considerado um composto fenólico tóxico com propriedades antimicrobianas e 

moluscicida (REA et al., 2003; NDJOKO et al., 2000). 

Do grupo dos terpenoides, o monoterpeno [(2E)-4-etenil-2,5-dimetilhexa-2,5-

dienil] acetato foi detectado no extrato metanol no modo positivo (Tabela 27). Em 

outras pesquisas, este monoterpeno foi isolado a partir de óleos essenciais de 

Artemisia herba-alba (DOB; BENABDELKADER, 2006). Os compostos terpenoides 

tem papel importante na interação entre plantas, e com outros organismos, atuam 

como agentes de defesa e no suporte durante perturbações ambientais (CHEN et 

al., 2011). 

O pigmento feoforbídeo A [ácido 3-[(3R,21S,22S)-16-etenil-11-etil-4-hidroxi-3-

metoxicarbonil-12,17,21,26 -tetrametil-7,23,24,25-tetrazahexaciclo 

[18.2.1.15,8.110,13.115,18.02,6] hexacosa-1,4,6,8(26),9,11,13(25),14,16,18(24),19-

undecaen-22-il]propanoico] e a amina (2R)-2-amino-2-feniletanol estiveram 

presentes no extrato acetato de etila de folhas de H. reniformis. O composto 

feoforbídeo A é um produto da degradação da clorofila, gerado após a remoção do 

grupo fitol e Mg2+ durante o processo da senescência (STREIT et al., 2005). 

Feoforbídeo tem sido relatado como composto moluscicida (SINGH; SINGH, 2016).  

 O glicerolipídeo 1-tridecanoil-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoil)-sn-giIcerol, 

considerado como constituinte de membranas das estruturas celulares envolvidas na 

fotossíntese (JOUHET et al., 2007), foi identificado tanto no extrato metanólico como 

no acetato de etila em modo positivo (Tabela 27). As bases nitrogenadas adenina 

(7H-purin-6-amine) e adenosina [(2R,3R,4S,5R)-2-(6-aminopurin-9-il)-5-

(hidroximetil)oxolano-3,4-diol], que fazem parte da constituição dos nucleotídeos, 

estiveram presente no extrato metanol analisado em modo positivo. As estruturas 

químicas de compostos das principais classes identificadas nesta pesquisa podem 

ser visualizadas na Figura 14.  
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Tabela 27- Descrição dos metabólitos presentes no extrato acetato de etila e metanol de folhas de H. reniformis analisados por CL-EM-EM no modo positivo 
e negativo. FAEM/UFPel, Capão do Leão, RS, 2018 

Tr 
(min)1 

m/z Error 
(ppm) 

m 
sigma2 

Fórmula 
molecular 

Íons de 
 referência 

Prováveis compostos 

Acetato de 
etila 

Metanol 

experimental teórica + - + - 

Aminoácidos 

2,5 132,1007 132,1019 9,1 n.a. C6H14NO2 69, 84, 86, 87, 119 Ácido (2S)-2-amino-4-metilpentanoico   x  

5,0 205,0968 205,0972 1,7 12,7 C11H13N2O2 
118, 144, 146, 159, 

188 
Ácido (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-il)propanoico   x  

5,1 203,0832 203,0826 -2,9 25,8 C11H11N2O2 116, 117, 142 Ácido (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-il)propanoico    x 

Açúcares 

1,6 149,0458 149,9455 2,9 23,5 C5H9O5 89, 87, 131 (2S,3R,4R)-2,3,4,5-tetrahidroxipentanal    x 

6,1 623,1615 623,1618 0,8 18,8 C28H31O16 
135, 149, 150, 179, 

311 

3-[4,5-dihidroxi-6-metil-3-[3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-
il]oxioxan-2-il]oxi-5,7-dihidroxi-2-(4-hidroxi-3-metoxifenil)cromen-

4-ona 
   x 

Àcidos orgânicos 

1,6 133,0139 133.0142 6,6 n.a. C4H5O5 71, 75, 115 Ácido 2-hidroxibutanedioico     x 

5,0 188,0794 188,0706 3,6 14,2 C11H10NO2 
118, 143, 144, 146, 

170 
(E)-3-(1H-indol-3-il)prop-2-enoato   x  

Derivados do ácido linoleico 

 9,1 275,2006 275,2006 3.3 n.a. C18H27O7 
105, 119, 133, 147, 

274 
Ácido (10Z,14E,16E)-10,14,16-octadecatrien-12-inoico   x  

10,0 327,2169 327,2177 2,5 15,3 C18H31O5 
171, 183, 211, 221, 

229 
Ácido (10E,15Z)-9,12,13-trihidroxioctadeca-10,15-dienoico    x 

10,0 353,2290 353,2298 2,5 25,3 C18H34NaO5 
83, 185, 287, 351, 

387 
Ácido 9S,12S,13S-trihidroxi-10E-octadecenoico   x  

10,3 295,2270 295,2266 -0,9 27,2 C18H31O3 81, 93, 97, 107, 151 Ácido 9-oxo-10E,12Z-octadecadienoico   x  

10,4 277,2163 277,2163 0,6 n.a. C18H29O2 93, 95, 105, 107, 274 Ácido octadeca-9,12-diinoico   x  

14,3 317,2081 317,2087 1,8 27,9 C18H30NaO3 79, 95, 109, 277, 295 Ácido 8-[3-[(2Z,5Z)-octa-2,5-dienil]oxiran-2-il]octanoico   x  

14,9 295,2280 295,2279 -0,3 3,2 C18H31O3 
171, 172, 195, 277, 

278 
Ácido (10E,12Z)-9-hidroxioctadeca-10,12-dienoico  x   

15,1 319,2245 319,2244 -0,4 32,7 C18H32NaO3 
179, 265, 88, 123, 

317 
Ácido (10E,12Z)-9-hidroxioctadeca-10,12-dienoico   x  

15,2 295,2273 295,2279 2,1 21,8 C18H31O3 
171, 172, 195, 277, 

278 
Ácido 13S-hidroperoxi-9Z,11E-octadecadienoico    x 

15,5 293,2120 293,2122 1,2 26,9 C18H29O3 
96, 125, 249, 185, 

293 
(9S,10E,12Z,15Z)-9-hidroperoxioctadeca-10,12,15-trienoato  x   
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15,8 293,2113 293,2122 3,2 18,0 C18H29O3 
125, 149, 

185, 197, 249 
Ácido (9S,10E,12Z,15Z)-9-hidroxioctadeca-10,12,15-trienoico  x  x 

17,7 279,2329 279,2319 -2,0 n.a. C18H31O2 
81, 95, 109, 

123, 149 
Ácido (5Z,9Z,12Z)-octadeca-5,9,12-trienoico x  x  

18,5 279,2314 279,2330 -4,0 21,4 C18H31O2 96 Ácido (9E,11E)-octadeca-9,11-dienoico  x   

Ácidos Graxos Conjugados 

9,0 201,1130 201,1132 1,3 12,8 C10H17O4 139, 183, Ácido decanedioico    x 

Glicerolipídeo 

15,1 557,4565 557,4584 -0,3 22,6 C36H61O4 81, 95, 119, 161, 175 1-tridecanoil-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoil)-sn-glicerol x  x  

Purinas 

2,5 136,0616 136,0618 1,5 9,8 C5H6N5 91, 94, 119, 121, 136 7H-purin-6-amine   x  

2,7 268,1041 268,1040 1,3 n.a. C10H14N5O4 
115, 119, 136, 137, 

150 
(2R,3R,4S,5R)-2-(6-aminopurin-9-il)-5-(hidroximetil)oxolano-3,4-

diol 
  x  

Ácidos orgânicos 

1,6 133,0139 133.0142 6,6 n.a. C4H5O5 71, 75, 115 Ácido 2-hidroxibutanedioico     x 

5,0 188,0794 188,0706 3,6 14,2 C11H10NO2 
118, 143, 144, 146, 

170 
(E)-3-(1H-indol-3-il)prop-2-enoato   x  

Alcalóides 

1,6 138,0548 138,0550 1,3 10,9 C7H8NO2 78, 92, 94, 95, 110 1-metilpiridin-1-ium-3-carboxilato   x  

4,4 351,2446 351,2431 -4,3 24,7 C23H31N2O 
100, 185, 

210, 342, 342 
1-[(2Z)-3,7-dimetilocta-2,6-dienil]-3-metil-9H-carbazol-2-ol x    

15,6 317,2047 317,2071 -0,7 n.a. C15H29N2O5 
106, 123, 155, 179, 

265 

[(7S,8R)-7-hidroxi-5,6,7,8-tetrahidro-3H-pirrolizin-1-il]metil (2S)-2-
hidroxi-2-[(1R)-1-hidroxietil]-3-metilbutanoato 

[(7S,8R)-7-hidroxi-5,6,7,8-tetrahidro-3H-pirrolizin-1-il]metil (2S)-2-
hidroxi-2-[(1S)-1-hidroxietil]-3-metilbutanoato 

[(7S,8R)-7-hidroxi-5,6,7,8-tetrahidro-3H-pirrolizin-1-il]metil (2S)-2-
hidroxi-2-[(1R)-1-hidroxietil]-3-metilbutanoato 

[(1R,8R)-7-hidroxi-2,3,5,8-tetrahidro-3H-pirrolizin-1-il]metil (2R)-2-
hidroxi-2-[(1R)-1-hidroxietil]-3-metilbutanoato 

[(7S,8R)-7-hidroxi-5,6,7,8-tetrahidro-3H-pirrolizin-1-il]metil (2R)-2-
hidroxi-2-[(1S)-1-hidroxietil]-3-metilbutanoato 

  x  

Clorinas 

18,7 593,2776 593,2758 -3,0 19,6 C35H37N4O5 
165, 221, 277, 533, 

534 

Ácido 3-[(3R,21S,22S)-16-etenil-11-etil-4-hidroxi-3-
metoxicarbonil-12,17,21,26-tetrametil-7,23,24,25-

tetrazahexaciclo[18.2.1.15,8.110,13.115,18.02,6]hexacosa-
1,4,6,8(26),9,11,13(25),14,16,18(24),19-undecaen-22-

il]propanoico  

x    

Compostos fenólicos 
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1,7 381,0796 381,0792 2.1 n.a C15H18NaO10 
112, 192, 203, 204, 

381 

Ácido 3,4-dimetoxibenzoico trihidroxioxano-2-carboxílico;   
Ácido (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[5-(2-carboxietil)-2-hidroxifenoxi]-3,4,5-

trihidroxioxano-2-carboxílico 
  x  

6,1 179,0337 179,0350 7,2 29,1 C9H7O4 
133, 134, 135, 136, 

177 
Ácido 3-(4-hidroxifenil)-2-oxopropanoico    x 

7,0 413,1450 413,1453 0,6 30,4 C19H25O10 99, 101, 125, 161 
2-(4-etenilfenoxi)-6-[(3,4,5-trihidroxioxan-2-il)oxymetil]oxano-

3,4,5-triol 
   x 

9,0 285,0396 285,0405 3,1 19,1 C15H9O6 133, 151, 175 2-(3,4-dihidroxifenil)-5,7-dihidroxicromen-4-ona    x 

10,0 269,0446 269,0455 3,4 8,5 C15H9O5 117, 149, 151, 225 5,7-dihidroxi-2-(4-hidroxifenil)cromen-4-ona    x 

14,3 293,2109 293,2111 0,9 24,3 C18H29O3 95, 151, 152, 165 1-(4-hidroxi-3-metoxifenil)decan-3-ona   x  

16,4 149,0231 149,0233 1,2 10,7 C8H5O3 80, 93, 121,122, 135 Ácido 2-(3,4-dihidroxifenil)-2-hidroxiacetico   x  

20,0 347,2579 347,2581 3,7 n.a. C22H35O3 
88, 106, 123, 179, 

293 
Ácido 2-hidroxi-6-[(Z)-pentadec-8-enil]benzoico   x  

Terpenoide 

10,4 195,1377 195,1380 3,3 n.a. C12H19O2 81, 91, 93, 107, 133 [(2E)-4-etenil-2,5-dimetilhexa-2,5-dienil] acetato   x  

Amina 

2,7 120,0804 120,0808 3,8 n.a. C8H10N 80, 91, 93, 119 (2R)-2-amino-2-feniletanol   x  

1Tr – tempo de retenção; 2mSigma- semelhança de perfil isotópico – quanto menor o valor maior à similaridade 
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Figura 14- Estruturas do ácido (10E,15Z)-9,12,13-trihidroxioctadeca-10,15-dienoico; ácido málico; leucina; mahanimbiol; petalosideo A; 2(E)-4-etenil-2,5-

dimetilhexa-2,5-dienil] acetato; e, arabinose presentes em extratos acetato de etila e metanólico de folhas de H. reniformis analisados por CL-EM-

EM. FAEM/UFPel, Capão do Leão, RS, 2018 
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Alguns compostos fenólicos foram identificados nos extratos acetato de etila e 

metanol, com base na informação de massas e tempo de retenção de padrões 

analíticos (Tabela 28 e Figura 15). Os compostos ácido 4-hidroxibenzóico, ácido 

ferúlico [ácido (E) -3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)prop-2-enoico], luteolina [2-(3,4-

dihidroxifenil)-5,7-dihidroxicromen-4-ona], e apigenina [5,7-dihidroxi-2-(4-

hidroxifenil)cromen-4-ona] estiveram presentes no extrato acetado de etila. 

Adicionalmente a estes compostos, o ácido cafeico [ácido (E) -3-(3,4-

dihidroxifenil)prop-2-enoico], ácido siríngico [ácido 4-hidroxi-3,5-dimetoxibenzoico], 

ácido vanílico [ácido-hidroxi-3-metoxibenzoico] e ácido p-cumarico [ácido (E)-3-(4-

hidroxifenil)prop-2-enoico] também foram identificados no extrato metanol. Apigenina 

está entre os flavonoides mais estudados por apresentarem expressiva atividade 

antibacteriana (WU et al., 2008).   

No extrato acetato de etila, foi possível quantificar apenas os compostos 

fenólicos ácido 4-hidroxibenzoico, ácido ferúlico [ácido (E) -3-(4-hidroxi-3-metoxifenil) 

prop-2-enoico] e luteolina [2-(3,4-dihidroxifenil)-5,7-dihidroxicromen-4-ona], e estes 

apresentaram valores inferiores aos visualizados no extrato metanol (Tabela 28). 

Luteolina, seguida do ácido 4-hidroxibenzoico, ácido cafeico e ácido ferúlico foram 

os que estiveram em maior concentração nos tecidos foliares.  

Os ácidos cafeico, 4-hidroxibenzoico, siríngico, ferúlico, vanílico e p-cumárico 

pertencem ao grupo dos ácidos fenólicos, tem como estrutura principal um ácido 

carboxílico ligado a um anel fenólico e são relatados na literatura como 

aleloquímicos (LI et al., 2010). Ácido cafeico e 4-hidroxibenzoico provenientes de 

extratos aquosos de Drosera regia, demonstraram significativa redução da 

germinação de sementes de alface, e conforme o aumento da concentração dos 

compostos houve o aumento da inibição da germinação (CHOU; LEU, 1992).  Solo 

contendo ácido p-cumarico, ferúlico, e hidroxibenzoico provenientes da exsudação 

radicular de Ageratum conyzoides, demonstrou-se fitotóxico para a germinação de 

arroz (BATISH et al., 2008). Ácido siríngico e vanílico, presentes em lixiviados da 

casca e em folhas do gênero Eucalyptus, demonstraram potencial alelopático contra 

Phaseolus mungo (GHAFAR et al., 2000).  

Os  mecanismos de ação destes compostos fenólicos caracterizados como 

aleloquímicos são variáveis podendo afetar a divisão e elongação celular; interferir 

no crescimento e desenvolvimento das plantas, como foi relatado para as cumarinas 

(CRUZ et al., 1998); afetar a síntese de proteínas, como verificado para ácido 
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ferúlico (HE; LIN, 2001); e, alterar negativamente os processos de fotossíntese e 

respiração, como foi visualizado para ácido cafeico, ácido p-cumárico, ácido ferúlico 

e vanílico  (PATTERSON, 1981). 
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Tabela 28- Identificação e quantificação de compostos fenólicos (µ g-1) em extratos acetato de etila e metanólico de folhas de H. reniformis por CL-EM-EM, 

com base em padrão externo. FAEM/UFPel, Capão do Leão, RS, 2018 

Tr 

[min]1 

m/z 

experimental 

m/z 

téorica 

 error 

[ppm] 

m 

sigma2 

Fórmula 

molecular [M-H]- 
Composto 

Acetato de 

 etila 
Metanol 

 

5,92 137,0240 137,0244  2,9 2,1 C7H5O3 Ácido 4-hidroxibenzoico 0,076 21,547 

6,28 179,0349 179,0350  0,6 6,9 C9H7O4 Ácido (E)-3-(3,4-dihidroxifenil)prop-2-enoico  ND3 12,964 

6,44 167,0349 167,0350  0,6 3,1 C8H7O4 Ácido-hidroxi-3-metoxibenzoico ND 6,652 

6,49 197,0457 197,0455  -0,9 16,1 C9H9O5 Ácido 4-hidroxi-3,5-dimetoxibenzoico ND 1,134 

7,28 163,0399 163,0401  0,9 4,8 C9H7O3 Ácido (E)-3-(4-hidroxifenil)prop-2-enoico ND 0,672 

7,67 193,0505 193,0506  0,8 3,1 C10H9O4 Ácido (E)-3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)prop-2-enoico 1,356 12,111 

9,21 285,0404 285,0405  0,4 12,4 C15H9O6 2-(3,4-dihidroxifenil)-5,7-dihidroxicromen-4-ona 3,018 25,987 

10,08 269,0454 269,0455  0,7 10,6 C15H9O5 5,7-dihidroxi-2-(4-hidroxifenil)cromen-4-ona <LQ4 0,975 
1 Tr – tempo de retenção; 2mSigma- semelhança de perfil isotópico- quanto menor o valor maior à similaridade; 3ND- não detectado; 4LQ- limite de 
quantificação 
 

 

Figura 15- Estruturas do ácido 4-hidroxibenzoico, ácido (E)-3-(3,4-dihidroxifenil)prop-2-enoico (ácido cafeico), ácido-hidroxi-3-metoxibenzoico (ácido vanílico), 

ácido 4-hidroxi-3,5-dimetoxibenzoico (ácido siríngico), ácido (E)-3-(4-hidroxifenil) prop-2-enoico (ácido p-cumárico), ácido (E)-3-(4-hidroxi-3-

metoxifenil)prop-2-enoico (ácido ferúlico), 2-(3,4-dihidroxifenil)-5,7-dihidroxicromen-4-ona (luteolina) e 5,7-dihidroxi-2-(4-hidroxifenil)cromen-4-ona 

(apigenina) presentes no extrato acetato de etila e metanólico de folhas de H. reniformis analisados por CL-EM-EM. FAEM/UFPel, Capão do 

Leão, RS, 2018 
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5.3.2.2 Compostos liberados pelas raízes 

As raízes, adicionalmente ao suporte mecânico, absorção de água e 

nutrientes, têm a habilidade de sintetizar, acumular e exsudar uma ampla variedade 

de compostos, com a finalidade de interagir com a rizosfera (BADRI; VIVANCO, 

2009). Íons, ácidos inorgânicos, oxigênio, água e principalmente compostos 

orgânicos são constantemente liberados pelas raízes (BAIS et al., 2006). Estes 

compostos orgânicos são enquadrados em compostos de baixo peso molecular 

como: os aminoácidos, ácidos orgânicos, açúcares, compostos fenólicos e uma 

ampla gama de metabólitos secundários; e, os de alto peso molecular, como as 

proteínas e mucilagem (BADRI; VIVANCO, 2009).  

A maior parte dos compostos identificados nos extratos do meio de 

crescimento de H. reniformis, de maneira geral, pertencem à classe dos compostos 

fenólicos (Tabela 29). No modo positivo foi identificado o composto do grupo das 

fenilfenalenonas denominado de hidroxianigorufona [2-hidroxi-9-(4-hidroxifenil) 

fenalen-1-ona]. Por outro lado, no modo negativo, verificou-se os compostos deste 

mesmo grupo, denominados de: (1) 4-(3,4-dihidroxifenil) -2-hidroxi-1H-fenalen-1-

ona; (2) 2,3-dihidroxi-9-(4-hidroxifenil)-1H-fenalen-1-ona (musanolona E) para [M-H]- 

303,0662; 2-(4-hidroxifenil) naftálico anidrido [6-(4-hidroxifenil)-3-oxatriciclo 

[7.3.1.05,13] trideca-1(12),5,7,9(13),10-pentaeno-2,4-diona]; 6-fenil-3-oxatriciclo 

[7.3.1.05,13] trideca-1(12),5,7,9(13),10-pentaeno-2,4-diona; e, também 

hidroxianigorufona [(2-hidroxi-9-(4-hidroxifenil) fenalen-1-ona] (Tabela 29).  

As fenilfenalenonas, cujas as estruturas são policíclicas aromáticas, já foram 

isoladas em espécies das famílias Musaceae, Haemodoracea, Strelitziaceae e em 

Pontederiaceae (GRECA et al., 1992; HOLSHER; SCHNEIDER, 2000; MUNDE et 

al., 2013). H. reniformis pertence à família Pontederiaceae, mesma família da 

espécie Eichhornia crassipes, onde foram identificados compostos do grupo das 

fenilfenalenonas (WANG et al., 2011). As fenilfenalenonas são relatadas como 

fitoalexinas no gênero Musa, pois sua síntese é induzida em folhas e raízes das 

plantas que são afetadas por estresses abióticos e bióticos (OTALVARO et al., 2002; 

HIDALGO et al., 2016). Adicionalmente, suas propriedades antimicrobianas e 

nematicidas têm explicado as bases químicas da resistência de algumas cultivares 

de banana (HÖLSCHER et al., 2014). Hidroxianigorufona e outras fenilfenalenonas 

foram identificadas em extratos metanólicos de raízes e rizomas de Anigozanthos 

avidus e Eichhornia crassipes, demonstrando que algumas fenilfenalenonas são 
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sintetizadas sem a necessidade de indução de fator externo, e fazem parte da 

defesa constitutiva das plantas (HOLSCHER; SCHENEIDER, 1998; WANG et al., 

2011).   

Dados da literatura demonstraram que os compostos 2-(4-hidroxifenil) 

naftálico anidrido e seus produtos metilados, (+) -cis-2,3- dihidro-2,3-dihidroxi-4-(4´-

hidroxifenil) fenalen-1-ona e hidroxianigorufona demonstraram atividade antifúngica 

contra o fungo Colletotrichum musae (HIRAI et al., 1994). Ainda, o composto 2,3-

dihidroxi-9-(4-hidroxifenil) -1H-fenalen-1-ona (musanolona E) ocasionou inibição do 

crescimento do tubo germinativo do fungo Fusarium wil (LUIS et al., 1996). 

Para a m/z [M+Na]+ 305,0795, há possibilidade de serem os flavonoides (1) 

7,2'-dimetoxiflavona [7-metoxi-2-(2-metoxifenil) cromen-4-ona]; (2) anhidrovariabilin 

[3,9-dimetoxi-6H-[1]benzofuro[3,2-c] cromeno]; (3) crisin [5,7-dimetil éter (5,7-

dimetoxi-2-fenilcromen-4-ona)]; (4) agrostofilin [5,13-dimetoxi-2-

oxatetraciclo[6.6.2.04,16.011,15]hexadeca-1(15),4(16),5,7,9,11,13-heptaen-6-ol]; (5) 

metildalbergin (6,7-dimetoxi-4-fenilcromen-2-ona); (6) castilene E [2-hidroxi-1-(4-

hidroxi-1-benzofuran-5-il)-3-fenilpropan-1-ona]; (7) 6-metiltectocrisin (5-hidroxi-7-

metoxi-6-metil-2-fenilcromen-4-ona); e (8) 6,8-dimetilcrisin (5,7-dihidroxi-6,8-dimetil-

2-fenilcromen-4-ona) (Tabela 29).  

O composto crisin e seus relacionados denominados de C-metilflavanonas 

foram identificados como principais constituintes do exsudato de folhas de 

Pelargonium crispum (WILLIAMS et al., 1997). Metildalbergin é um produto natural 

pertencente a classe dos neoflavonoides, derivado da estrutura 4-fenilcumarina (4-

fenil-1,2-benzopirona), que apresenta propriedades anti-inflamatórias, 

antiulcerogênicas e antioxidantes (SHWETA et al., 2017). Os compostos 

anhidrovariabilin; agrostofilin; castilene E; e, 7,2'-dimetoxiflavona estão presentes 

nas espécies Ononis viscosa subsp. breviflora (BARRERO et al., 1994), 

Agrostophyllum khasiyanum (MAJUMDER; SABZABADI, 1987) e Lonchocarpus 

castilloi (GOMEZ-GARIBAY et al., 1990), Kaempferia parviflora (TEP‐AREENAN et 

al., 2010), respectivamente. Castillene E foi considerado o composto mais ativo na 

inibição do fungo Lenzites trabea, responsável pelo apodrecimento de madeiras 

(GOMEZ-GARIBAY et al., 1990). 

Os flavonoides são compostos de baixo peso molecular, que estão presentes 

em diversas partes das plantas, e participam das etapas do crescimento e 

desenvolvimento das plantas, principalmente na atração de polinizadores, proteção 



120 
 

das plantas contra estresses abióticos, moléculas sinalizadoras, fitoalexinas, e, 

como compostos antimicrobianos (HAVSTEEN, 2002; GRIESBACH, 2005; 

SAMANTA et al., 2011). 

No modo negativo, foram identificados outros compostos fenólicos, sendo a 

maioria pertencente ao grupo dos flavonoides (Tabela 29). De acordo com a 

identificação putativa, há três possibilidades para [M-H]- 309,1131: (1) 1,3-

benzenediol, 5-(6-hidroxi-2-benzofuranil)-2-(3-metil-2-butenil); (2) 5-[6-hidroxi-5-(3-

metilbut-2-en-1-il)-1-benzofuran-2-il] benzene-1,3-diol; e (3) artocarbeno; 3 

possibilidades para [M-H]- 305,0454: (1) 4,9-dihidroxi-2-metil benzo [b] fluorene-

5,10,11-triona; (2) 3',4' metilenedioxifurano[2'',3'':6,7] aurona; e (3) (7,11,17,19,23-

pentaoxahexaciclo [11.10.0.02,10.04,8.014,22.016,20]tricosa-

1(13),2(10),3,5,8,14,16(20),21-octaeno) (neoduleen); e oito possibilidades de 

compostos para [M-H]- 275,0713: (1) 6-metoxi-[2'',3'':7,8] furanoflavanona; (2) 8-

hidroxi-2,2-dimetilpirano[3,2-c]xanten-7-ona; (3) 3-metoxi-2-(4-metilbenzoil) -4H-1-

benzopiran-4-ona; (4) 2-benzil-2,3-dimetoxi-3H-furo[2,3-e][1]benzofurano; (5) 17-

metoxi-7,11,20-trioxapentaciclo [11.7.0.02,10.04,8.014,19]icosa-2(10),3,5,8, 

14(19),15,17-heptaeno; (7) (2-metil-4-oxo-3-fenilcromen-7-il) acetato; e (8) 8-acetil-7-

hidroxi-2-metil-3-fenilcromen-4-ona. Devido à presença de diferentes compostos com 

mesma massa atômica, as fragmentações poderiam auxiliar nas identificações, no 

entanto, há escassez de dados na literatura, o que dificulta a identificação assertiva 

dos compostos sem os comparativos com resultados de padrões analíticos. 

Os terpenoides: ácido 3,4,5-trihidroxi-6-[[4-(hidroximetil) -4,6a,6b,8a, 

11,11,14b-heptametil-9-oxo-2,3,4a,5,6,7,8,10,12,12a,14,14a-dodecahidro-1H-picen-

3-il]oxi]oxano-2-carboxilico (cloversaponina I); e [3-(7-hidroxi-4b,8,8,10a-tetrametil -

2'-oxospiro[2,3,4,4a,5,6,7,8a,9,10-decahidrofenantreno-1,4'-oxolano]-2-il)-1- (4-metil-

5-oxo-2H-furan-2-il)butan-2-il] acetato (hovenidulcigenina A) estiveram presentes no 

extrato do meio de crescimento analisado em modo positivo (Tabela 29). Triterpenos 

quando ligados a pequenas cadeias de açúcar são denominados de saponinas, 

como no caso dos compostos cloversaponina I e hovenidulcigenina A (SAKAMOTO 

et al., 1992; XU et al., 2003). Cloversaponina I foi relatada juntamente com outras 

saponinas em plantas de Trifolium repens (SAKAMOTO et al., 1992). 

Hovenidulcigenina A está presente nas raízes, cascas e folhas da planta medicinal 

do gênero Hovenia (XU et al., 2003). As saponinas exercem diferentes ações 
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protetoras nas plantas tais como fungicida, inseticida, moluscicida, bactericida e 

antiviral (TAVA; AVATO, 2006; AVATO et al., 2006). 

No extrato do meio de crescimento analisado em modo positivo também 

foram detectados o ácido pangâmico [ácido 6-O-(N,N-dimetilglicil)-D-gluconico], o 

qual é derivado de aminoácidos; duas possibilidades para [M+Na]+ 485,3454: os 

glicosídeos (1) 1(3S,5S,6S)-2-(hidroximetil)-6-(2-hidroxinonadecoxi)oxano-3,4,5-triol; 

e (2) 12-[(dodeciloxi) metil]-1,4,7,10,13,16-hexaoxaciclooctadecano; 2-[(dodeciloxi) 

metil]-1,4,7,10,13,16-hexaoxaciclooctadecano. Outros compostos como açúcar 

2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hidroximetil)-6-[[(2R,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-

fenilmetoxioxan-2-il]metoxi]oxano-3,4,5-triol; e o glicosídeo 2-[(Z)-hex-3-enoxi]-6-

[(3,4,5-trihidroxioxan-2-il)oximetil]oxano-3,4,5-triol foram detectados no modo 

negativo. As estruturas químicas de alguns compostos liberados pelas raízes de H. 

reniformis com os fragmentos similares aos presentes no banco de dados podem ser 

visualizadas na Figura 16. 

Nesta pesquisa, não foi possível identificar todos as massas obtidas através 

das análises de CG e CL, e também para identificação assertiva, deve-se comparar 

os resultados obtidos nas análises com os resultados dos padrões analíticos 

idênticos aos compostos, ou até mesmo partir para técnicas de isolamento dos 

compostos. 
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Tabela 29- Descrição dos metabólitos presentes em meio de crescimento de H. reniformis analisados em modo positivo e negativo por CL-EM-EM. 
FAEM/UFPel, Capão do Leão, RS, 2018 

Tr 
(min)1 

m/z Íon 
Fórmula 

Error 
(ppm) 

m  
Sigma2 

Íons de  
referência 

Prováveis compostos 

Acetato 
de etila 

experimental       teórica + - 

Compostos fenólicos 

11,2 311,1261 311,1278 C19H19O4 5,3 17,1 
173, 189, 197, 215, 

293 
4-[(Z)-2-(5-hidroxi-2,2-dimetilcromen-7-il)etenil]benzeno-1,3-

diol 
x  

11,2 305,0795 305,0784 C17H14NaO4 -3,5 8,5 
259, 287, 289, 303, 

305, 307 

7-metoxi-2-(2-metoxifenil) cromen-4-ona; 
 3,9-dimetoxi-6H-[1]benzofuro[3,2-c] cromeno; 

5,7-dimetoxi-2-fenilcromen-4-ona;  
5,13-dimetoxi-2-oxatetraciclo[6.6.2.04,16.011,15]hexadeca-

1(15),4(16),5,7,9,11,13-heptaen-6-ol; 
6,7-dimetoxi-4-fenilcromen-2-ona;  

2-hidroxi-1-(4-hidroxi-1-benzofuran-5-il) -3-fenilpropan-1-ona; 
5-hidroxi-7-metoxi-6-metil-2-fenilcromen-4-ona;  

5,7-dihidroxi-6,8-dimetil-2-fenilcromen-4-ona 

x  

11,2 303,0662 303,0663 C19H11O4 0,2 29,8 261, 262, 273, 301 
4-(3,4-dihidroxifenil) -2-hidroxi-1H-fenalen-1-ona;  
2,3-dihidroxi-9-(4-hidroxifenil)-1H-fenalen-1-ona; 

 x 

11,2 305,0454 305,0455 C18H9O5 0,6 17,1 
261, 262, 267, 303, 

304 

4,9-dihidroxi-2-metil benzo [b] fluorene-5,10,11-triona;  
3',4' metilenedioxifurano[2'',3'':6,7] aurona;  

7,11,17,19,23-
pentaoxahexaciclo[11.10.0.02,10.04,8.014,22.016,20]tricosa-

1(13),2(10),3,5,8,14,16(20),21-octaeno 

 x 

11,7 309,1131 309,1132 C19H17O4 0,6 28,9 
261, 262, 267, 305, 

306 

1,3-Benzenediol, 5-(6-hidroxi-2-benzofuranil) -2-(3-metil-2-
butenil); 

5-[6-hidroxi-5-(3-metilbut-2-en-1-il) -1-benzofuran-2-il] 
benzene-1,3-diol; 

4-[(Z)-2-(5-hidroxi-2,2-dimetilcromen-7-il)etenil]benzeno-1,3-
diol 

 x 

12,1 275,0713 275,0714 C18H11O3 0,3 22,9 219, 220, 231, 247 

6-metoxi-[2'',3'':7,8] furanoflavanona; 
8-hidroxi-2,2-dimetilpirano[3,2-c]xanten-7-ona; 

3-Metoxi-2-(4-metilbenzoil) -4H-1-benzopiran-4-ona; 
2-benzil-2,3-dimetoxi-3H-furo[2,3-e][1]benzofurano;  

17-metoxi-7,11,20-trioxapentaciclo[11.7.0.02,10.04,8.014,19]icosa-
2(10),3,5,8,14(19),15,17-heptaeno; 

 x 
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(2-metil-4-oxo-3-fenilcromen-7-il) acetato;  
8-acetil-7-hidroxi-2-metil-3-fenilcromen-4-ona 

12,8 273,0558 273,0557 C18H9O3 -0,2 19,3 245, 246 
6-fenil-3-oxatriciclo [7.3.1.05,13] trideca-1(12),5,7,9(13),10-

pentaeno-2,4-dione 
 x 

12,8 289,0509 289,0506 C18H9O4 -0,8 22,0 245, 246, 287, 288 
6-(4-hidroxifenil)-3-oxatriciclo[7.3.1.05,13]trideca-

1(12),5,7,9(13),10-pentaeno-2,4-diona 
 x 

13,1 289,0848 289,0859 C19H13O3 3,9 3,5 
243, 21, 271, 272, 

285 
2-hidroxi-9-(4-hidroxifenil)fenalen-1-ona x  

13,1 287,0716 287,0714 C19H11O3 -0,7 14,3 210, 245, 258, 259 2-hidroxi-9-(4-hidroxifenil)fenalen-1-ona  x 

Terpenoide 

18,1 655,3798 655,3817 C36H56NaO9 2,8 19,6 
85, 89, 133, 247, 

291 

Ácido 3,4,5-trihidroxi-6-[[4-(hidroximetil)-4,6a,6b,8a,11,11,14b-
heptametil-9-oxo-2,3,4a,5,6,7,8,10,12,12a,14,14a-dodecahidro-

1H-picen-3-il]oxi]oxano-2-carboxilico 
x  

18,4 567,3279 567,3292 C32H48NaO7 2,3 29,2 
89, 121, 133, 247, 

291 

[3-(7-hidroxi-4b,8,8,10a-tetrametil-2'-
oxospiro[2,3,4,4a,5,6,7,8a,9,10-decahidrofenantrene-1,4'-

oxolano]-2-il)-1-(4-metil-5-oxo-2H-furan-2-il)butan-2-il] acetato 
x  

Aminoácido 

18,9 419,2757 419,2752 C20H39N2O7 -1,4 7,0 
121, 127, 149 171, 

293 
Ácido 6-O-(N,N-dimetilglicil)-D-gluconico x  

Açúcar 

9,1 413,1450 413,1450 C19H25O10 0,8 21,0 
99, 101, 125, 161, 

269 

(2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hidroximetil)-6-[[(2R,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-

trihidroxi-6-fenilmetoxioxan-2-il]metoxi]oxano-3,4,5-triol 
 x 
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Glicosídeos  

9,4 393,1767 393,1766 C17H29O10 -0,3 15,2 99, 101, 125, 249 
2-[(Z)-hex-3-enoxi]-6-[(3,4,5-trihidroxioxan-2-il)oximetil]oxano-

3,4,5-triol 
 x 

18,5 485,3454 485,3449 C25H50NaO7 -1,0 31,2 
85, 89, 121, 133, 

247 

(3S,5S,6S)-2-(hidroximetil)-6-(2-hidroxinonadecoxi)oxano-
3,4,5-triol;  

2-[(dodeciloxi) metil]-1,4,7,10,13,16-hexaoxaciclooctadecano 
x  

1 Tr – tempo de retenção; 2mSigma - semelhança de perfil isotópico – quanto menor o valor maior à similaridade 
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Figura 16- Estruturas do artocarbeno; 4-fenil-1H,3H-nafto[1,8-cd] piran-1,3-diona; 2-(4-hidroxifenil) 
naftálico anidrido; hidroxianigorufona; hovenidulcigenina A; e cloversaponina I liberados 
pelas raízes de H. reniformis e fragmentos da análise que foram semelhantes aos 
fragmentos do banco de dados CFM-ID. FAEM/UFPel, Capão do Leão, RS, 2018 
Continua… 
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Figura 16- Estruturas do artocarbeno; 4-fenil-1H,3H-nafto[1,8-cd] piran-1,3-diona; 2-(4-hidroxifenil) 

naftálico anidrido; hidroxianigorufona; hovenidulcigenina A; e cloversaponina I liberados 
pelas raízes de H. reniformis e fragmentos da análise que foram semelhantes aos 
fragmentos do banco de dados CFM-ID. FAEM/UFPel, Capão do Leão, RS, 2018 

 
 
5.4 Conclusões  

 A maioria dos compostos identificados em folhas de H. reniformis pelo método 

CG fazem parte das classes do metabólitos primários. 

 Compostos provenientes do metabolismo especializado estão presentes nos 

extratos foliares e são liberados pelas raízes de H. reniformis para o meio de 

crescimento. Alguns compostos putativamente identificados apresentam atividade 

antifúngica e herbicida, podendo ser os responsáveis pelas atividades dos extratos 

descritas nos capítulos anteriores. 
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 A presença de compostos com mesma massa e fórmula molecular dificulta a 

identificação baseada em dados provenientes de bibliotecas, sendo necessária a 

confirmação com os padrões analíticos.  

 



128 
 

 

 

 

 

 

 

 

6 CAPÍTULO V – Isolamento de compostos com atividade antifúngica e 

herbicida de raízes e folhas de Heteranthera reniformis  

 

6.1 Introdução 

 As plantas sintetizam elevada quantidade de metabólitos (>250.000) com 

diferentes estruturas, concentrações e atividade biológica, e, muitos destes 

compostos têm funções relevantes na defesa contra estresses bióticos e abióticos 

(ALLWOOD; GOODACRE, 2010; DIXON; STRACK, 2003). Os metabólitos podem 

ser liberados no ambiente através da exsudação radicular, volatilização, lixiviação 

foliar, e, também a partir da decomposição dos tecidos vegetais (INDERJIT; 

NILSEN, 2003). Após liberação no ambiente, os compostos podem inibir ou suprimir 

o crescimento e/ou o desenvolvimento das plantas, fungos e insetos (DAYAN et al., 

2000; INDERJIT; WEINER, 2001). Esta interação entre os organismos, que constitui 

em habilidade natural pela qual alguns indivíduos sobrevivem no ecossistema, é 

denominada de alelopatia (EINHELLIG, 1996). Plantas alelopáticas produzem 

compostos que auxiliam no enfrentamento a condições ambientais adversas 

(TESIO; FERRERO, 2010). 

 O aguapé (Heteranthera reniformis) é uma macrófita aquática perene que 

cresce em ambientes úmidos, incluindo áreas de cultivo de arroz irrigado (HILL et 

al., 2006). As folhas mais novas desta espécie são envolvidas por membrana 

preenchida com exsudato mucilaginoso, e ao crescerem, ocorre ruptura da 

membrana e extravasamento do exsudato para a água. Hipotetiza-se que o 

exsudato contém compostos ativos na proteção das plantas contra patógenos, na 

inibição da germinação de sementes e/ou na supressão do crescimento de plantas 

vizinhas. 
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 A identificação de compostos ativos desconhecidos requer a purificação ou 

isolamentos dos mesmos (DUKE et al., 2015). A primeira etapa da purificação 

consiste na extração do material vegetal utilizando solventes de diferentes 

polaridades. Na sequência, os extratos são testados em bioensaios, e, os que 

apresentam atividade são fracionados. As frações obtidas são avaliadas novamente 

quanto sua atividade, e, apenas a fração ativa é fracionada até que os compostos 

ativos puros sejam isolados (DUKE et al., 2015). Em cada etapa da purificação, as 

frações são monitoradas por cromatografia em camada delgada, e, também por 

cromatografia líquida (CL) e cromatografia gasosa (CG) para verificar o grau de 

pureza da fração e a necessidade de posterior fracionamento (MACIAS et al., 2007). 

Compostos puros inéditos cujas estruturas ainda não foram elucidadas devem ser 

caracterizados por ressonância magnética nuclear (RMN) (EXARCHOU et al., 2005).  

 Produtos naturais são considerados ambientalmente seguros, e os custos 

regulatórios da introdução de produtos naturais como novos agrotóxicos geralmente 

são menores do que os de compostos sintéticos (RIMANDO; DUKE, 2006). Contudo, 

produtos naturais também são utilizados como modelos para o desenvolvimento de 

agrotóxicos sintéticos potencialmente menos nocivos ao ambiente (PATWARDHAN 

et al., 2004). Dos agrotóxicos fundamentados em produtos naturais, a maioria dos 

herbicidas são baseados em compostos provenientes de plantas, e, os fungicidas 

em compostos provenientes de fungos (SPARKS, 2017). 

Desta forma, esta pesquisa teve como hipótese que as plantas de H. 

reniformis produzem compostos ativos contra patógenos e plantas daninhas. Os 

objetivos da pesquisa foram avaliar as atividades antifúngica e fitotóxica de extratos 

radiculares e foliares de H. reniformis, purificar os compostos ativos através de 

bioensaio guiado por atividade e identificar os compostos ativos. 

 

6.2 Material e métodos 

  Os procedimentos de coleta de material vegetal, extração, os bioensaios de 

atividade biológica, e as técnicas de cromatrografia e espectrometria de massa 

utilizadas para a purificação dos extratos e a identificação dos compostos ativos 

foram descritos em itens para facilitar a compreensão. 
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6.2.1 Material vegetal 

Plantas de H. reniformis foram cultivadas em caixas plásticas (25 L) contendo 

solo (planossolo) proveniente de áreas de arroz irrigado e lâmina de água de 10 cm. 

As folhas e as raízes foram coletadas, lavadas e secas em estufa com circulação de 

ar forçado a 40 ºC, durante 7 dias. O material seco foi moído com a adição de 

nitrogênio líquido em moinho do tipo bolas e armazenado em freezer a -17 ºC. Até 

esta etapa o experimento foi realizado na UFPel no campus Capão do Leão. As 

etapas subsequentes foram realizadas no USDA-ARS em Oxford, MS, nos Estados 

Unidos. 

 

6.2.2 Extração 

Os compostos provenientes das raízes secas de H. reniformis (240 g) foram 

extraídos com hexano (1,5 L x 3 vezes) a temperatura ambiente sob agitação 

durante duas horas. Os extratos provenientes das três extrações foram combinados 

e filtrados em funil de Buchner contendo papel filtro Whatman Nº 1. O solvente foi 

removido por evaporação a vacúo usando evaporador rotativo (Buchi Rotavapor®) a 

40 ºC. O resíduo remanescente após a extração com hexano foi extraído com 

acetato de etila e sucessivamente com metanol, utilizando a mesma metodologia da 

extração com hexano. Posteriormente a filtragem dos extratos e evaporação do 

solvente, foram obtidos rendimentos de 1, 4, e 12 g dos extratos hexano, acetato de 

etila e metanol, respectivamente.  

Para a extração dos compostos das folhas, 1,2 kg de folhas secas de H. 

reniformis foram divididas em duas partes de 600 g (para facilitar o manuseio 

durante a extração) e cada parte foi extraída da mesma maneira que as raízes, 

porém utilizando maior volume de solvente (2,5 L). Os extratos provenientes das 

duas extrações foram combinados e após a evaporação do solvente, foram obtidos 

os rendimentos de 30, 26, e 177 g dos extratos hexano, acetato de etila e metanol, 

respectivamente. 

 

6.2.3 Cromatografia em camada delgada (CCD) 

Os compostos provenientes do extrato bruto, das frações, subfrações e os 

compostos puros foram monitorados em placas de vidro contendo sílica gel na 

superfície (250 µm) com revelador fluorescente. Amostras foram adicionadas nas 

placas com o auxílio de tubos capilares de vidro. Para a separação dos compostos, 
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as placas foram colocadas em cubas de vidro contendo 10 mL de uma mistura de 

dois solventes (fase móvel). Os solventes e suas proporções foram escolhidos de 

acordo com as características das amostras. Os compostos separados na placa 

foram visualizados em câmara de luz ultravioleta (UV) nos comprimentos de onda de 

245 e 365 nm, em câmara contedo iodo, e, também por aplicação spray de 

anisaldeído.  

 

6.2.4 Bioensaio antifúngico (Bioensaio CF63) 

A atividade antifúngica dos extratos brutos, das frações e subfrações 

provenientes de raízes e folhas de H. reniformis foi avaliada em ensaios de 

bioautografia utilizando placas de sílica, descritas na CCD, inoculadas com 

Colletotrichum spp. (WEDGE; NAGEL, 2000). Para isso, 2 e 4 microlitros dos 

extratos, frações ou subfrações (todos 20 mg mL-1) foram aplicados em CCD. As 

placas foram eluídas utilizando como fase móvel, geralmente, as misturas de 

hexano: acetato de etila ou acetato de etila: metanol. Após a separação dos 

compostos nas placas, estas foram secas e subsequentemente pulverizadas com 

uma suspensão de esporos de Colletotrichum spp. (105 esporos mL-1) e incubadas 

em câmara úmida de crescimento durante 3 dias a 26 °C e fotoperíodo de 12 h. 

Zonas claras nas placas de sílica com inibição de crescimento fúngico (avaliadas 

aos 4 dias após a inoculação) indicavam a presença de constituintes antifúngicos. 

Para indicar a posição dos compostos ativos nas placas de CCD, foi determinado o 

fator de retenção (fr), que consiste na razão entre a distância percorrida pelo 

composto (dc) e a distância percorrida pelo eluente (de): fr= dc/ds. 

 

6.2.5 Bioensaio fitotóxico 

A fitotoxicidade dos extratos, das frações e subfrações provenientes das 

raízes e folhas de H. reniformis foram avaliadas em bioensaios de germinação 

utilizando sementes de alface (Lactuca sativa) e agrostis (Agrostis stolonifera) 

conforme DAYAN et al. (2000). Todos extratos e frações foram testados na 

concentração de 1 mg mL-1. Papel filtro (Whatman nº 1) e 5 ou 10 mg de sementes 

de A. stolonifera e L. sativa, respectivamente, foram depositadas em cada unidade 

das placas contendo 24 poços (Corning Inc., Corning, NY). As frações foram 

dissolvidas em 250 µL de acetona (10%) e metanol (10%), dependendo da 

solubilidade do material a ser testado e os respectivos tratamentos controle 
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consistiram apenas do solvente (10%). As placas foram cobertas com Parafilm®, e 

incubadas a 26 ºC em uma câmara de crescimento (Conviron) utilizando intensidade 

luminosa de 173 mols s−1 m−2. A fitotoxicidade foi avaliada visualmente pela 

comparação da quantidade de sementes germinadas de cada tratamento com o 

controle após sete dias da instalação do experimento. A escala utilizada para 

avaliação da fitotoxicidade variou de 0 a 5, na qual: 0- significou sem efeito; 1- pouco 

efeito sobre a germinação; 2- germinação levemente afetada; 3- germinação 

medianamente afetada; 4- afetada consideravelmente, e, 5- sem germinação. 

 

6.2.6 Purificação por cromatografia em coluna flash 

Os extratos, frações e subfrações com atividade e rendimentos superiores a 

20 mg foram submetidos a cromatografia em coluna flash (Biotage IsoleraTM) para a 

purificação dos compostos. As frações foram coletadas baseando-se em valores 

médios de comprimento de onda entre 200 e 400 nm, sendo os picos monitorados 

quanto a absorção de dois comprimentos do espectro UV (254 e 280 nm). O 

método, incluindo o gradiente de solvente, quociente de vazão, tamanho da coluna e 

volumes da coluna (VC) foram escolhidos com base na separação dos compostos 

visualizada em placas de CCD. Cada fração consistiu de 27 mL ou 240 mL de eluato 

da coluna, dependendo do frasco utilizado durante a coleta. Após o término do 

fracionamento, cada fração foi monitorada por CCD. Frações com similaridade de 

bandas de compostos foram combinadas, concentradas e o resíduo foi pesado para 

determinar o rendimento da extração. 

 

6.2.7 Purificação por cromatografia de camada delgada preparativa 

Esta técnica foi utilizada para a purificação de amostras com quantidades 

menores que 20 mg. Extratos ressuspendidos em diclorometano foram depositados 

em uma linha contínua na porção basal da placa de CCD, e após a evaporação do 

solvente, a placa foi depositada em cubas de vidro contendo a fase móvel, 

geralmente acetato de etila e hexano. Os compostos foram monitorados por UV e 

marcados com lápis, para posterior isolamento por raspagem da sílica contendo a 

banda. Na etapa de extração, a sílica foi lavada três vezes com mistura de 50 mL de 

1:9 de diclorometano: metanol e o extrato foi concentrado por evaporação a vácuo a 

40 ºC (Buchi Rotavapor®) e posteriormente pesado para determinar o rendimento da 

extração.  
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6.2.8 Purificação por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) 
preparativa 

Para o desenvolvimento do método adequado de coleta dos picos foi utilizado 

um CLAE analítico (Agilent modelo 1260), contendo detector photodiode array PDA 

com monitoramento dos comprimentos de onda de 254, 280 e 365 nm, uma coluna 

de fase reversa [Luna 10 µm C18(2) 100A, 250 x 4.6 mm, Phenomenex], sob um 

gradiente, que iniciou com 100% de água (0.1% ácido fórmico) e finalizou com 100% 

metanol, e um fluxo de 1 mL min-1. Após a escolha do melhor método de separação 

dos picos durante a etapa analítica, as amostras foram purificadas com CLAE 

preparativo (Agilent modelo 1200), com detector PDA, utilizando fase reversa e 

coluna preparativa Luna 10 µm C18(2) 100A, 250 x 21.2 mm, Phenomenex. 

 

6.2.9 Cromatografia gasosa-Espectrometria de massas (CG-EM) 

Para a determinação da massa e da pureza de compostos purificados, 

realizou-se análise por CG-EM em equipamento Shimadzu GC-2010 Plus com auto 

injetor AOC-20i, espectrômetro de massas GCMS-QP2010 SE, e coluna capilar DB-

5ms (30 m x 0.25 mm x 0.25 μm). Operando em modo de ionização por impacto de 

elétrons (EI), as análises foram conduzidas utilizando hélio como gás carreador 

(99.99%) com fluxo de 3 mL min-1 e modo de injeção split (25:1).  

As temperaturas foram mantidas a 230, 200 e 220 ºC para a fonte de íons, 

interface e injetor, respectivamente, e, o tempo de corte do solvente foi de 3,5 

minutos. O tempo total de corrida foi de 31 min, com programação isotérmica à 60 

oC durante 5 minutos, e rampa de temperatura de 3 oC min-1 até alcançar 120 oC, 20 

oC min-1 até alcançar 240 oC, e, mantida isotermicamente a 240 oC por 5 minutos. O 

espectro de massas foi coletado em intervalos de 0,5 segundos e faixa de varredura 

de massa de m/z 50-550 com detector na voltagem de 0.2 kV. 

 

6.2.10 Análise direta em tempo real (DART) 

Para a determinação das massas dos compostos purificados foi utilizado 

espectrômetro de massas com ionização a pressão atmosférica Jeol Accu TOF 4G 

LC-plus (Jeol, Tokyo, Japan) acoplado a fonte de íons DART (Direct Analysis in Real 

Time, Sangus, MA). O espectrômetro de massas foi operado no modo positivo com 

poder de resolução de 10.000 (full-width at half-maximum). A temperatura do orifício 
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1 foi de 120 oC e sua energia potencial foi ajustada para 20 V, para resultar no 

mínimo de fragmentação. O potencial das lentes anelares e do orifício 2 foram 

ajustados para 5 V. O potencial do guia de rádio frequência (RF) foi ajustado em 600 

V. A fonte de íons foi operada com gás hélio e fluxo de 4,0 L min-1. O aquecimento 

do gás foi regulado a 350 °C e a fonte DART configurada a 350 V. Um tubo de vidro 

foi mergulhado na amostra diluída em metanol e posicionado no espaço entre a 

fonte DART e espectrômetro, para as medições de massas na faixa de m/z 50 a 

1000. A calibração das massas foi realizada pela inclusão do espectro de massas do 

polietilenoglicol (PEG 600). A massa dos compostos foi determinada utilizando o 

software Mass Mountaineer 4. 

 

6.2.11 Cromatografia líquida de ultra perfomance (UPLC®-MS) 

As análises de UPLC-MS foram conduzidas utilizando o equipamento Waters 

ACQUITY UPLC® com detectores PDA (Version 1.6) e SQ (Version 1.41) e a coluna 

C18 (ACQUITY UPLC CSH C18, 1.7 µm, 150 x 2.1 mm, Waters). Durante a análise, 

a coluna foi mantida sob aquecimento a 55 oC, e utilizou-se fluxo de 0,4 mL min-1 do 

gradiente linear que iniciou com 95% de água (0,1% ácido fórmico) e alcançou 100% 

de acetonitrila aos 8 minutos de corrida, sendo mantido por 2 minutos. O detector 

single quadrupole (SQ) foi operado no modo de ionização positivo, a temperatura da 

fonte mantida a 150 oC, temperatura de dessolvatação foi de 400 oC, fluxo do gás de 

1 L hora-1, e o fluxo de gás da dessolvatação de 800 L hora-1. O espectro de massas 

foi coletado em uma faixa de 5000 Da s-1 na faixa de m/z 50-600. 

 

6.2.12 Cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC-QTOF-MS) 

 As análises em HPLC-QTOF-MS foram realizadas no Laboratório de 

Cromatografia e Espectrometria de Massas (LACEM) da Faculdade de Agronomia 

Eliseu Maciel – UFPel, conforme metodologia utilizada para as análises de 

metabólitos presentes nas folhas, descrita no capítulo 4. 

 

6.2.13 1H - Ressonânica magnética nuclear (RMN) e 13C-RMN 

Os espectros de 1H-RMN e 13C-RMN foram registrados em espectrômetro 

Bruker de 400 MHz (Billerica, MA). Foram feitos também experimentos de 

DQFCOSY, HMQC e HMBC para complementar e corroborar a atribuição dos sinais. 
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6.3 Resultados e discussão  

 Os extratos contendo os compostos ativos provenientes das raízes (item 

6.3.1) e de folhas (item 6.3.2) de H. reniformis foram purificados através de 

diferentes técnicas cromatográficas, as quais foram especificadas ao longo da 

discussão. A tentativa de identificação dos compostos isolados foi realizada através 

de técnicas de espectrometria de massas e de RMN. 

 

6.3.1 Isolamento de compostos bioativos de raízes 

As placas de sílica (CCD) contendo os extratos hexânico, acetato de etila, e 

metanólico de raízes de H. reniformis foram eluídas utilizando as seguintes fases 

móveis: 10% acetato de etila:90% hexano, 30% acetato etila:70% hexano e 90% 

acetato de etila:10% hexano, respectivamente. Algumas bandas foram visualizadas 

nos comprimentos de onda de 254 nm (A) e 365 nm (B) (Figura 17). O extrato 

hexânico apresentou bandas com compostos que inibiram o crescimento de 

Colletotrichum spp. com os seguintes fatores de retenção (fr): 0,04; 0,11; 0,44; e, 

0,89. Já o extrato acetato de etila apresentou compostos ativos nos fr de 0,11 e 

0,44. Os compostos da fração metanol não inibiram o crescimento fúngico (Figura 

17.3.C).  

 

 
Figura 17- Placas de sílica contendo os extratos hexano (1), acetato de etila (2) e metanol (3) de 

raízes de H. reniformis monitorados nos comprimentos de onda de 254 nm (A), 365 nm (B) 
e aos quatro dias após a pulverização de esporos de Colletotrichum spp. (C). 
NPURU/USDA, Oxford, MS, 2018 *Cada ponto de aplicação na placa representa uma 
concentração do extrato: o da esquerda recebeu 2 microlitros, e o da direita 4 microlitros. 

 
O extrato acetato de etila de raízes de H. reniformis inibiu consideravelmente 

a germinação de sementes de agrostis (Tabela 30). O extrato hexânico não foi 

escolhido para ser fracionado devido a limitada quantidade de extrato disponível (1 

g) e porque não ocasionou fitotoxicidade em agrostis. O extrato metanólico também 
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não foi escolhido para o fracionamento, pois este não demonstrou atividade 

fungicida tampouco fitotoxicidade em agrostis. A germinação de sementes de alface 

foi pouco afetada pelos três extratos (Tabela 30).  

O extrato com acetato de etila das raízes (4 g) foi submetido ao fracionamento 

por cromatografia em coluna flash devido a atividade antifúngica e fitotóxica em 

agrostis (Tabela 31). 

 

Tabela 30- Fitotoxicidade dos extratos hexânico, acetato de etila e metanólico de raízes de H. 
reniformis. NPURU/USDA, Oxford, MS, 2018 

Extrato Solvente Alface Agrostis 

Hexano1 10% acetona  12 0 

Acetato de etila  10% acetona 1 4 

Metanol Metanol 1 0 
1Concentração do extrato: 1 mg mL-1; 2Escala visual de avaliação: 0- sem efeito; 1- pouco efeito sobre 
a germinação; 2- germinação levemente afetada; 3- germinação medianamente afetada; 4- 
germinação afetada consideravelmente, e, 5- sem germinação. 

 
 Para o fracionamento do extrato acetato de etila, a mistura de solventes foi 

escolhida com base nos resultados de CCD (Figura 17 e Tabela 31). Devido a 

complexidade dos extratos, 46 minutos de cromatografia em coluna flash foram 

necessárias para a eluição de todos os constituíntes (Tabela 31 e Figura 18). A 

polaridade do gradiente foi aumentada de forma crescente ao longo de 24 minutos 

até alcançar 100% de acetato de etila (gradiente de eluição representado pela linha 

azul na Figura 18). No final da corrida, com a finalidade de remover os compostos 

remanescentes da coluna, realizou-se a lavagem da coluna com mistura de metanol 

e acetato de etila (1:9). Cabe ressaltar que o metanol não pode ser utilizado como 

fase móvel em todas as etapas da cromatografia em coluna flash, pois este pode 

ocasionar alterações no equilíbrio da coluna e resultar em bandas assimétricas 

(WEBER et al., 2011). 
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Tabela 31- Gradiente de solventes e volumes da coluna utilizados para a separação do extrato 
acetato de etila de raízes de H. reniformis em cromatografia em coluna flash. 
NPURU/USDA, Oxford, MS, 2018 

Gradiente 
Solvente A Solvente B 

Comprimento (VC) 
Acetato de etila (%) Hexano (%) 

Equilíbrio da coluna 0 100% 3,01 
1 0-5 100-95% 3,0 
2 5-10 95-90 3,0 
3 10-25 90-75 3,0 
4 25-35 75-65 3,0 
5 35-50 65-50 3,0 
6 50-80 50-20 3,0 
7 80-100 20-0 3,0 
8 100 0 3,0 
9 100-97 0-3 3,0 
10 97-90 3-10 3,0 
11 90 10 3,0 
12 97 3 3,0 
13 97 3 3,0 
Lavagem da coluna 90 10 Metanol 500 mL 

11 volume da coluna (VC) SNAP ULTRA 100 g = 164 mL; quociente de vazão = 100 mL min-1. 
 

De acordo com o perfil cromatográfico, os compostos eluídos nos 12 min, 

entre 15 e 18 minutos da corrida, e, também durante a lavagem da coluna aos 30 

minutos, absorveram nos comprimentos de onda no UV de 254 nm e 280 nm (picos 

nas linhas preta e vermelha do cromatograma da Figura 18). Os compostos que 

absorvem comprimentos de onda no ultravioleta possuem grupos funcionais tais 

como anéis benzeno, α, β-carbonilas insaturadas, e outros compostos contendo π-

grupos conjugados (SHERMAN; FRIED, 1991), e estes tendem a ser bioativos 

(AZMIR et al., 2013). O fracionamento do extrato acetato de etila de raízes de H. 

reniformis por cromatografia em coluna flash resultou em 155 frações, e estas foram 

agrupadas conforme o perfil da cromatografia em coluna flash (Figura 18) e a 

similaridade de compostos em cada fração visualizada por CCD. 
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Figura 18- Perfil cromatográfico do extrato acetato de etila de raízes de H. reniformis após a 

separação por cromatografia em coluna flash. NPURU/USDA, Oxford, MS, 2018. *As 
frações foram coletadas baseando-se em valores médios de comprimento de onda (linha 
marrom), e, também monitoradas pelos comprimentos de onda de 254 nm (linha 
vermelha) e 280 nm (linha preta); ** Linha azul significou o aumento da concentração de 
acetato de etila ao longo do gradiente de corrida. 

 
O agrupamento das frações similares resultou em 16 frações que foram 

concentradas, ressuspendidas em solvente apropriado e testadas nos ensaios de 

fitotoxicidade e CF63, utilizando as concentrações de 1 mg mL-1 e 20 mg mL-1, 

respectivamente (Tabela 32). As frações 1 e 5 a 10 demonstraram zonas claras sem 

crescimento do fungo Colletotrichum spp. (Tabela 32 e Figura 19). A zona de 

inibição da fração 1 apresentou fator de retenção (fr) de 0,94, indicando que o 

composto ativo apresenta baixa polaridade (Tabela 32). Para as frações 5, 6, 7, 9, e 

10, as zonas de inibição foram localizadas na porção basal da placa, indicando que 

os compostos são polares, pois estes ficaram fortemente ligados a sílica. As frações 

5, 6 e 7, separadas com a mesma proporção de solventes, demonstraram banda 

com composto ativo com fr de 0,17, sugerindo a possível presença de mesmo 

composto ativo nestas frações. Além disso, a fração 6 demonstrou outras bandas 

ativas nos fr de 0,05 e 0,11 e a fração 7 no fr de 0,11. A fração 8 demonstrou 

composto antifúngico com fr de 0,5, indicando que o composto tem polaridade 

intermediária. As frações 9 e 10, demonstraram compostos ativos nos fr de 0,17, da 

mesma forma que as frações 5, 6 e 7, no entanto, isto não representou similaridade 

de compostos, pois estas placas foram eluídas em outras proporções de solventes. 

As frações 5 a 9 também ocasionaram fitotoxicidade às sementes de alface e 

agrostis (Tabela 32). As frações 5, 7 e 8 demonstraram-se mais fitotóxicas para as 
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sementes de agrostis, mas também ocasionaram algum grau de inibição da 

germinação de sementes de alface. A fração 9 apresentou mesmo grau de 

fitotoxicidade, para ambas as espécies, mas este foi considerado leve. As frações 10 

e 11, apenas inibiram levemente a germinação de sementes de alface. As frações 1 

e 16 apresentaram grau muito leve de inibição da germinação das sementes de 

agrostis e alface, respectivamente. 

 
Tabela 32- Número de frações combinadas, rendimento das frações, solventes utilizados como fase 

móvel e resultado dos bioensaios: CF63 e de fitotoxicidade após a separação do extrato 
acetato de etila de raízes de H. reniformis por cromatografia em coluna flash. 
NPURU/USDA, Oxford, MS, 2018 

Frações 
Rendimento 

(mg) 
Acetato de 

etila:Hexano 
CF63 

Fitotoxicidade 

Alface Agrostis 

1 (1-28)1 25,7 10:90 Ativo2  03 1 
2 (29-34) 47,4 10:90 Não 0 0 
3 (35-39) 21,6 10:90 Não 0 0 
4 (40-42) 37,5 10:90 Não 0 0 
5 (43-45) 54,3 10:90 Ativo 1 2 
6 (46-50) 14,3 10:90 Ativo 0 1 
7 (51-54) 44,7 10:90 Ativo 2 3 
8 (55-59) 36,7 10:90 Ativo 1 3 
9 (60-64) 52,9 30:70 Ativo 2 2 
10 (65-72)        102,4 30:70 Ativo 2 0 
11 (73-79) 59,2 30:70 Não 1 0 
12 (80-84) 72,7 30:70 Não 0 0 
13 (85-95) 99,3 80:20 Não 0 0 
14 (96-112) 61,1 80:20 Não 0 0 
15 (113-154)         119,4 80:20 Não 0 0 
16-LC4         214,5 80:20 Não 0 1 

1Bioensaio de fitotoxicidade: amostras diluídas em 10% de acetona e a concentração testada foi de 
1mg mL-1; 2Extrato ativo e não ativo na inibição de Colletotrichum spp.; 3Escala visual de avaliação: 0- 
sem efeito; 1- pouco efeito sobre a germinação; 2- germinação levemente afetada; 3- germinação 
medianamente afetada; 4- germinação afetada consideravelmente, e, 5- sem germinação; 4LC- 
lavagem da coluna. 
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Figura 19- Placas de sílica contendo frações ativas após a separação por cromatografia em coluna 

flash do extrato acetato de etila de raízes de H. reniformis, monitoradas em comprimentos 
de onda de 254 nm (A) e 365 nm (B) e aos quatro dias após a pulverização de esporos de 
Colletotrichum spp. (C). NPURU/USDA, Oxford, MS *Cada ponto de aplicação na placa 
representa uma concentração do extrato: o da esquerda recebeu 2 µL, e o da direita 4 µL. 

  
As frações 7 e 9 provenientes do fracionamento do extrato acetato de etila de 

raízes de H. reniformis demonstratram atividade antifúngica, fitotoxicidade e 

rendimento suficiente para serem purificadas por cromatografia em coluna flash e 

por CCD preparativa (Tabela 33). Para a obtenção de uma separação apropriada, a 

fração 7 foi submetida a cromatografia em coluna flash utilizando aumento lento do 

gradiente de polaridade (Tabela 33 e Figura 20).  

 

6B 7C 



141 
 

Tabela 33- Gradiente de solventes e volumes da coluna utilizados para a separação da fração 7 do 
extrato acetato de etila de raízes de H. reniformis em cromatografia em coluna flash. 
NPURU/USDA, Oxford, MS, 2018 

Gradiente 
Solvente A Solvente B 

Comprimento (VC) 
Acetato de etila (%) Hexano (%) 

Equilíbrio da coluna 0 100 3,01 
1 0-10 100-90 5,0 
2 10-13 90-87 1,2 
3 13-20 87-80 5,0 
4 20-28 80-72 7,5 
5 28-30 72-70 1,0 
6 30-36 70-64 2,9 
7 36-40 64-60 1,0 
8 40-50 60-50 3,0 
9 50-53 50-47 0,9 
10 53-70 47-30 2,0 
11 70-90 30-10 3,0 
12 90-100 10-0 2,9 
13 100 0 3,4 

11 volume da coluna (VC) SNAP 10 g = 15 mL; quociente de vazão = 36 mL min-1 

 

Após fracionamento da fração 7 por cromatografia em coluna flash, dois picos 

foram observados: um entre 8 e 16 minutos, quando a concentração de acetato de 

etila alcançou em torno de 20%, e o segundo pico no final da corrida (Figura 20). As 

28 frações coletadas foram agrupadas em apenas 3 frações baseando-se nos 

resultados de CCD (reveladas no UV e com vapor de anisaldeido) e foram 

denominadas de 1 (27,2 mg); 2 (9,8 mg); e 3 (4,5 mg). A subfração 1 que 

correspondeu a combinação das frações presentes no pico 1 da cromatografia em 

coluna flash, foi considerada a subfração que continha os compostos de interesse 

após verificar que esta continha a banda com o composto ativo (fr= 0,17). Os 

compostos provenientes do pico dois continuaram a eluir após 3,4 volumes de 

coluna de 100% acetado de etila, contudo, o gradiente não foi estendido devido ao 

baixo rendimento das frações.  
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Figura 20- Perfil cromatográfico da fração 7 do extrato acetato de etila de raízes de H. reniformis após 
a separação por cromatografia em coluna flash. NPURU/USDA, Oxford, MS, 2018 *As 
frações foram coletadas baseando-se em valores médios de comprimento de onda (linha 
marrom), e, também monitoradas pelos comprimentos de onda de 254 nm (linha 
vermelha) e 280 nm (linha preta); ** Linha azul significou o aumento da concentração de 
acetato de etila ao longo do gradiente de corrida. 

 
A subfração 1 foi fracionada por cromatografia em coluna flash, usando 

aumento lento da polaridade, finalizando a corrida quando o gradiente alcançou 30% 

de acetato de etila (Tabela 34 e Figura 21). O perfil cromatográfico do fracionamento 

da subfração 1 demonstrou um pico entre 25 e 28 min, detectado por UV (254 e 280 

nm) (Figura 21). Este fracionamento resultou em 56 subfrações, as quais foram 

combinadas em 6 subsubfrações baseando-se em resultados de CCD: 1- 6,2 mg; 2- 

5,8 mg; 3- 10,3 mg; 4- 6,7 mg; 5- 5,9 mg; e, 6- 2,0 mg.  

No próximo passo da purificação, apenas a subfração 3, mais abundante, foi 

purificada em CCD preparativa e resultou em três frações denominadas conforme 

sua coloração visualizada em UV (365 nm): vermelha, amarela e verde. A subfração 

amarela mais abundante (4,4 mg) quando avaliada por CCD a 365 nm apresentou 

três bandas: duas com colorações mais claras (fr= 0,34 e 0,61) e uma com 

coloração amarela (fr= 0,56) (Figura 23.1.B). Cada uma das bandas foi purificada 

novamente por CCD preparativa. O rendimento dos compostos claros não foi 

suficiente para realização dos testes subsequentes e apenas o composto amarelo (1 

mg) foi testado novamente quanto a atividade antifúngica. As subfrações 

denominadas vermelha e verde foram descartadas pois ainda apresentavam uma 

mistura de vários compostos (vizualizada na CCD) e também pelo seu baixo 

rendimento (< 1 mg), o que acarretaria em quantidades insuficientes de compostos 
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puros. As estapas do fracionamento da fração 7 do extrato acetato de etila de raízes 

de H. reniformis estão resumidas no esquema da Figura 22. 

 

Tabela 34- Gradiente de solventes e volumes de coluna utilizados para separação da subfração 1 da 
fração 7 do extrato acetato de etila de raízes de H. reniformis por cromatografia em 
coluna flash. NPURU/USDA, Oxford, MS, 2018 

Gradiente 
Solvente A Solvente B 

Comprimento (VC) 
Acetato de etila (%) Hexano (%) 

Equilíbrio da coluna 0 100 3,01 
1 0-10 100-90 5,0 
2 10 90 2,4 
3 10 90 15,0 
4 10-20 90-80 5,0 
5 20 80 10,0 
6 20-30 80-70 5,0 
7 30 70 1,0 

11 volume da coluna (VC) SNAP 10 g = 15 mL; quociente de vazão = 36 mL min-1 

 

 
Figura 21- Perfil cromatográfico da subfração 1 da fração 7 do extrato acetato de etila de raízes de H. 

reniformis após separação em cromatografia em coluna flash. NPURU/USDA, Oxford, MS, 
2018 *As frações foram coletadas baseando-se em valores médios de comprimento de 
onda (linha marrom), e, também monitoradas pelos comprimentos de onda de 254 nm 
(linha vermelha) e 280 nm (linha preta); ** Linha azul significou o aumento da 
concentração de acetato de etila ao longo do gradiente de corrida. 

 

 



144 
 

 

Figura 22- Purificação do composto amarelo proveniente da fração 7 do extrato acetato de etila de 
raízes de H. reniformis. NPURU/USDA, Oxford, MS, 2018 *Cores alaranjadas representam 
frações com atividade. 

 
A atividade antifúngica do composto amarelo purificado (1 mg) foi confirmada 

através do bioensaio CF63 (Figura 23.1.C). Este composto foi analisado por CG-EM, 

DART e RMN (Figuras 24 e 25).  

 

 
Figura 23-  Placas contendo o composto amarelo purificado do extrato acetato de etila de raízes de H. 

reniformis monitoradas nos comprimentos de 254 nm (A), e 365 nm (B) e aos quatro dias 
após a pulverização de esporos de Colletotrichum spp. (C). NPURU/USDA, Oxford, MS, 
2018 

 
A análise por CG-EM demonstrou similaridade de 79% entre o perfil de 

fragmentação do composto amarelo e o padrão de fragmentação do composto 

Geijerin presente da biblioteca NIST17 do equipamento (Figuras 24.A e 24.B). O 

pico em m/z 203 e outros fragmentos em m/z 260, 204, 245, 218, 175, 132, 117, 104 

1A
A 

1B 1C 
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e 89 presentes na amostra apresentaram abundância relativa similar aos fragmentos 

do composto Geijerin (NIST17). Geijerin é uma cumarina previamente identificada 

em ramos de Angelica polymorpha (KWON et al., 2017), casca de Geijera salicifoliaI 

(LAHEY; WLUKA, 1955) e folhas de Murraya tetramera e Heracleum spp. (BAE et 

al., 2012; JE-SEUNG et al., 2017; YOU et al., 2014) (Figura 24.C). Geijerin 

apresenta atividade inibitoria da acetilcolinesterase e, portanto, tem potencial para 

ser utilizado com inseticida (KWON et al., 2017).  

 

 
Figura 24- Fragmentação do composto amarelo analisado por CG-EM (A), prospecção do composto 

baseado no padrão de fragmentação da biblioteca NIST17 (B) e estrutura do geijerin (C). 
NPURU/USDA, Oxford, MS, 2018 

 
A análise do composto amarelo pelo espectro de massas DART confirmou a 

presença do pico com m/z referente a [M+H]+ 261,1305 (Figura 25). Outros picos 

presentes na amostra com m/z 371,1230 e 355,0899 foram considerados 

contaminantes pois estavam presentes no branco da análise (Figura 25). Para a 
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confirmação definitiva e inequívoca da identidade do composto é necessária a 

aquisição de padrão ou material de referência. Não houve quantidade suficiente de 

composto puro para a realização da análise por RMN. 

 

 
Figura 25- Análise do composto amarelo por DART. NPURU/USDA, Oxford, MS, 2018 

 
 A fração 9 proveniente do extrato de raízes de H. reniformis também foi 

fracionada na tentativa de isolar o composto azul fluorescente visualizado em UV 

(365 nm) e que apresentou atividade antifúngica (Figuras 19.9.B e 19.9.C). Para 

otimizar o processo de recuperação do composto ativo aderido a sílica após o 

processo de separação, optou-se por realizar a purificação por CCD preparativa. 

Para isso, 6 placas de CCD preparativa contendo a fração 9, foram eluídas duas 

vezes na fase móvel de 3:7 de acetato de etila:hexano, e, posteriormente realizou-se 

a raspagem da sílica em três porções da placa de CCD preparativa: basal (bottom; 

subfração 1), intermediária (middle; subfração 2) e topo (top; subfração 3) (Figura 

26).  

A porção intermediária demonstrou a presença do composto azul fluorescente 

em UV (365nm), e, foi extraída com a proporção de 1:9 de metanol: diclorometano. 

As outras porções da placa de CCD preparativa também foram extraídas com os 

mesmos solventes, para a realização do teste de atividade antifúngica.  
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Figura 26- Placas de sílica preparativas com a fração 9 do extrato acetato de etila de raízes de H. 
reniformis. NPURU/USDA, Oxford, MS, 2018 

 

Após a extração, as subfrações contendo os compostos da porção basal, 

intermediária e topo, foram analisadas por CCD com fase móvel de acetato de etila: 

hexano na proporção de 3:7, e, submetidadas ao bioensaio CF63 (Figura 27). As 

três porções apresentaram zonas claras de inibição do crescimento fúngico com fr 

médio de 0,11, no entanto a porção intermediária demonstrou maior atividade 

inibitória (Figura 27.2.C). Considerando que as bandas de inibição antifúngica estão 

localizadas na mesma porção em todas as placas, é possível que o composto ativo 

não tenha sido separado adequadamente pela CCD preparativa, e assim, 

quantidades traços do composto ativo permaneceram na porção basal e topo da 

placa (Figuras 26 e 27). No entanto, não se descarta a possibilidade de serem 

compostos diferentes. 

 

  
 

 

Figura 27- Placas de sílica com os compostos provenientes da porção basal (1), intermediária (azul 
fluorescente) (2) e topo (3) monitoradas nos comprimentos de onda de 254 (A) e 365 nm 
(B), e aos quatro dias após a pulverização de esporos de Colletotrichum spp. (C). 
NPURU/USDA, Oxford, MS, 2019 *Cada ponto de aplicação na placa representa uma 
concentração do extrato: o da esquerda recebeu 2 microlitros, e o da direita 4 microlitros. 

 
 

A placa de CCD contendo a subfração 2 (intermediária da CCD prep.) foi 

reanalisada por CCD com a fase móvel acetato de etila: hexano na proporção de 8:2 
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para verificação da pureza do composto (Figuras 28.A, 28.B, 28.C). Os resultados 

da CCD desmonstraram a presença de no mínimo dois, talvez 3 compostos nos fr de 

0,29, 0,51 e 0,65, todos capazes de inibir o crescimento fúngico (Figura 28). Apenas 

o composto mais polar, com fr de 0,29, demonstrou absorção no comprimento de 

onda de 365 nm. Desta forma, esta subfração contendo os compostos 

potencialmente bioativos foi purificada por CLAE preparativa na tentativa de isolar o 

composto vizualizado no ultravioleta a 365 nm (Figura 29). Vários picos foram 

observados absorvendo nos comprimentos de onda de 254 e 280 nm (Figuras 29.A 

e 29.B). No comprimento de onda de 365 nm, poucos picos foram detectados, 

portanto, coletou-se neste comprimento de onda apenas o pico de maior intensidade 

eluindo após 4 minutos de corrida (Figura 29.C).  

 

 
Figura 28- Placas de sílica contendo o composto azul fluorescente visualizadas em comprimento de 

onda de 254 (A), 365 nm (B) e aos quatro dias após a pulverização de esporos de 
Colletotrichum spp. (C). NPURU/USDA, Oxford, MS, 2019 *Cada ponto de aplicação na 
placa representa uma concentração do extrato: o da esquerda recebeu 2 µL, e o da direita 
4 µL. 

 

 

Figura 29- Perfil de compostos da amostra contendo o composto azul fluorescente nos comprimentos 
de onda de 254 (A), 280 (B) e 365 nm (C). NPURU/USDA, Oxford, MS, 2019 

 

A B C 

A 

B 

C 



149 
 

O resumo das etapas de fracionamento deste composto está apresentado no 

esquema da Figura 30.  

 

 

Figura 30- Fracionamento do composto azul fluorescente da fração 9 do extrato acetato de etila de 
raízes de H. reniformis. NPURU/USDA, Oxford, MS, 2019 *Cores alaranjadas representam 
frações com atividade. 

 

O composto purificado foi analisado por UPLC-MS e demonstrou apenas um 

pico em 6,11 minutos com m/z referente a [M+H]+ 291,22 (Figura 31). 

Subsequentemente, a análise em DART demonstrou outros picos além de 291,22 

(modo positivo) que foram considerados contaminantes (Figura 32), pois foram 

previamente visualizados em outras análises. A análise por RMN não apresentou 

sinais devido a quantidade limitada de composto puro. 
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Figura 31- Análise do composto azul fluorescente por UPLC-MS. NPURU/USDA, Oxford/MS, RS, 

2018 

 

 
Figura 32-  Análise do composto azul fluorescente por DART. NPURU/USDA, Oxford, MS, 2019 

  
 

A pesquisa por possíveis compostos na base de dados Metlin para o 

composto [M+H]+ 291,0622, indicou a possibilidade do composto com a fórmula 

molecular de C18H10O4 denominado de 2-(4-hidroxifenil) naftalico anidrido (mmu de 

0,28) (Figura 33). O 2-(4-hidroxifenil) naftalico anidrido é considerado produto natural 

do grupo das fenilfenalenonas e foi identificado em plantas de bananeira (KAMO et 

al., 1998). Fenilfenalenonas compõem classe de compostos aromáticos encontradas 

nas espécies vegetais das famílias Haemodoraceae, Pontederiaceae, Strelitziaceae 

e Musaceae (HÖLSCHER et al., 2015). Cabe ressaltar que H. reniformis pertence a 

família Pontederiaceae, e existe a possibilidade do composto 2-(4-hidroxifenil) 

naftalico anidrido ser exsudado pelas raízes de H. reniformis, conforme discutido no 

capítulo 4. O potencial antifúngico das fenilfenalenonas já foi demonstrado contra os 

fungos Mycosphaerella fijiensis (OTÁLVARO et al., 2007), Colletotrichum musae 

(KAMO et al., 2001) e Fusarium oxysporum (LUIS et al., 1995). 
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Figura 33- Estrutura química do composto 2-(4-hidroxifenil) naftalico anidrido. NPURU/USDA, Oxford, 
MS, 2019 

 

6.3.2 Isolamento de compostos bioativos das folhas 

Placas de CCD com extrato de folhas de H. reniformis, foram eluídas 

utilizando as seguintes fases móveis: 30% acetato de etila:70% hexano para o 

extrato hexânico, e 50% acetato de etila:50% hexano para os extratos acetato de 

etila e metanólico (Figura 34). As bandas dos compostos foram visualizadas a 254 

nm (A) e 365 nm (B) e submetidas ao bioensaio CF63 (Figura 34).  

 

   
Figura 34- Placas de sílica contendo os extratos hexânico (1), acetato de etila (2) e metanólico (3) de 

folhas de H. reniformis visualizadas nos comprimentos de 254 nm (A), 365 nm (B) e aos 
quatro dias após a pulverização de esporos de Colletotrichum spp. (C). NPURU/USDA, 
Oxford, MS, 2019 *Cada ponto de aplicação na placa representa uma concentração do 
extrato: o da esquerda recebeu 2 µL, e o da direita 4 µL. 

 
O extrato hexânico das folhas demonstrou zonas claras de inibição fúngica 

entre a porção basal (fr=0) até a porção intermediária da placa (fr=0,53) (Figura 

34.1.C). Os compostos ativos absorveram nos comprimentos de onda de 254 e 365 

nm (Figuras 34.1.A e 34.1.B).  

O extrato acetato de etila de folhas de H. reniformis inibiu medianamente a 

germinação das sementes de agrostis (Tabela 35). A germinação de sementes de 

agrostis e alface foi pouco afetada pelos extratos hexano e acetato de etila, 

respectivamente. 
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Tabela 35- Fitotoxicidade dos extratos hexano, acetato de etila e metanol de folhas de H. reniformis. 
NPURU/USDA, Oxford, MS, 2019 

Extrato Alface Agrostis 

Hexano1   02 1 
Acetato de etila 1 3 
Metanol 0 0 

1Amostra foi diluída em 10% de acetona e a concentração do extrato foi de 1mg mL-1; 2Escala visual 
de avaliação: 1- pouco efeito sobre a germinação; 2- germinação levemente afetada; 3- germinação 
medianamente afetada; 4- germinação afetada consideravelmente, e, 5- sem germinação. 

 
Considerando a atividade antifúngica, 30 g do extrato hexânico de folhas de 

H. reniformis foram submetidas à purificação por cromatografia em coluna flash, 

estabelecendo gradientes que iniciaram com 100% de hexano e finalizaram com 

100% de acetato de etila (Tabela 36). Conforme o perfil cromatográfico, 10 minutos 

de corrida foram suficientes para eluir os compostos de interesse presentes no 

extrato hexânico (Figura 35). Dois picos, o primeiro localizado entre dois e quatro 

minutos de corrida, e, o segundo entre cinco e seis minutos absorveram nos 

comprimentos de onda de 254 e 280 nm (Figura 35). 

 
Tabela 36- Gradiente de solventes e volumes de coluna utilizados para a separação do extrato 

hexânico de folhas de H. reniformis por cromatografia em coluna flash. NPURU/USDA, 
Oxford, MS, 2019 

Gradiente 
Solvente A Solvente B 

Comprimento (VC) 
Acetato de etila (%) Hexano (%) 

Equilíbrio da coluna 0 100  3,01 
1 0-20 100-80 3,0 
2 20-40 80-60 3,0 
3 40-60 60-40 3,0 
4 60-80 40-20 3,0 
5 80-100 20-0 3,0 
6 100 0 5,0 

11 volume de coluna (VC) SNAP 340 g = 582 mL; quociente de vazão= 200 mL min-1 
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Figura 35- Perfil cromatográfico do extrato hexânico de folhas de H. reniformis após separação por 

cromatografia em coluna flash. NPURU/USDA, Oxford, MS, 2019 *As frações foram 
coletadas baseando-se em valores médios de comprimento de onda (linha marrom), e, 
também monitoradas pelos comprimentos de onda de 254 nm (linha vermelha) e 280 nm 
(linha preta); ** Linha azul significou o aumento da concentração de acetato de etila ao 
longo do gradiente de corrida. 

 
 No total, 54 frações foram coletas e agrupadas em 17 frações de acordo com 

os resultados de CCD e também com os resultados da cromatografia em coluna 

flash (Tabela 37). As frações 1 e 2 não se dissolveram nos solventes hexano, 

diclorometano, acetato de etila, metanol e acetona, e, por isso não foram submetidas 

ao bioensaio CF63. As frações 5, 6, 7, 9, 10 e 11 ocasionaram inibição do 

crescimento de Colletotrichum spp. (Tabela 37 e Figura 36). 

 

Tabela 37- Número de frações combinadas, rendimento das frações, solventes utilizados como fase 
móvel e resultado do bioensaio CF63 após a separação do extrato hexânico de folhas de 
H. reniformis por cromatografia em coluna flash. NPURU/USDA, Oxford, MS, 2019 

Frações Rendimento (mg) Acetato de etila: Hexano CF63 

1 (1)            73,9 5:95  Não1 
2 (2-4)        1641,0 5:95 Não 
3 (5-7)          138,2 5:95 Não 
4 (8-9)          100,1 5:95 Não 
5 (10)        4587,5 5:95 Ativo 
6 (11)        1307,4 10:90 Ativo 
7 (12-13)          631,0 20:80 Ativo 
8 (14-16)        5820,4 20:80 Não 
9 (17)          180,8 30:70 Ativo 
10 (18)          137,2 30:70 Ativo 
11 (19-20)          260,2 30:70 Ativo 
12 (21-22)          200,6 50:50 Ativo 
13 (23-25)          215,8 50:50 Não 
14 (26)          197,7 50:50 Não 
15 (27-13)          383,0 70:30 Não 
16 (31-34)          274,9 70:30 Não 
17 (35-end)            98,0 95:5 Não 

1Extrato ativo e não ativo na inibição de Colletotrichum spp. 
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As frações 5, 6 e 7 demonstraram bandas de inibição similares com zonas 

levemente claras e fr médio de 0,17 (Figura 36). As frações 9, 10 e 11, que 

apresentaram compostos ativos com fator de retenção médio de 0,17, foram 

consideradas similares quanto ao perfil de compostos ativos. Além disso, a fração 9 

também apresentou composto ativo com fr médio de 0,47. O composto ativo da 

fração 12 foi considerado similar aos presentes nas frações 9, 10 e 11, contudo, a 

banda contendo o composto ativo apresentou fr médio de 0,34, um pouco acima em 

relação as demais frações, devido a maior percentagem de acetato de etila utilizada 

como fase móvel durante a separação em CCD (Tabela 37 e Figura 36). Apenas a 

fração 12 foi posteriormente purificada, em função da marcante atividade biológica e 

rendimento considerável após a extração (200,6 mg) (Figura 36.12).  

A localização do composto ativo da fração 12 na porção basal da placa de 

CCD indicou composto de alta polaridade, e, desta forma, este foi isolado por CLAE 

preparativa (Figura 36.12.C). Geralmente, CLAE preparativa é utilizada nas etapas 

finais da purificação em amostras menos complexas, e tem como vantagem a 

purificação de compostos altamente polares através da fase reversa (STICHER, 

2008). Previamente à purificação da fração 12, esta foi analisada em CLAE 

utilizando diferentes comprimentos de onda (Figura 37). O perfil cromatográfico 

demonstrou diversos picos nos comprimentos de onda de 254, 280, 365 e 436 nm 

(Figuras 37.A, 37.B, 37.C e 37.E). No comprimento de onda de 660 nm, dois picos 

coeluiram ao final da corrida nos tempos entre 18,46 e 19,67 minutos, e estes foram 

considerados clorofilas (Figura 37.D). 

A coleta dos picos foi baseada no perfil cromatográfico do comprimento de 

onda de 254 nm, e para isso utilizou-se fase reversa, baseando-se no fato que 

compostos polares eluem primeiro na corrida (Figura 37.A). Ao analisar o perfil 

cromatográfico, os dois picos mais intensos (marcação com flechas na figura 37.A) 

foram considerados como os principais a serem coletados, devido a intensidade, 

pureza e distância adequada entre eles e os demais picos. Mesmo assim, todos os 

picos foram coletados para conservação do material total até a finalização dos 

testes. No total, 6 subfrações foram coletadas e nomeadas de subfração: 1- 3-4,8 

min; 2- 4,8-7,2 min; 3- 7,2-8,3 min; 4- 8,3-10,5 min; 5- 10,5-18 min e 6- 18-20 min.  
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Figura 36- Placas de sílica com frações provenientes do extrato hexânico de folhas de H. reniformis 

visualizados nos comprimentos de onda de 254 nm (A), 365 nm (B) e aos quatro dias após 
a pulverização de esporos de Colletotrichum spp. (C). NPURU/USDA, Oxford, MS, 2019 
*Cada ponto de aplicação na placa representa uma concentração do extrato: o da 
esquerda recebeu 2 µL, e o da direita 4 µL. 
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Figura 37-  Análise de CLAE da fração 12 do extrato hexânico de folhas de H. reniformis em 254 nm 
(A), 280 nm (B), C (365 nm), 660 nm (D) e 436 nm (E). NPURU/USDA, Oxford, MS, 2019 

 
Os picos 3 e 4 denominados de subfração 3 e 4, respectivamente, foram 

utilizados nos próximos testes devido a pureza e abundância dos mesmos. Estas 

subfrações foram coletadas durante a corrida com a proporção de 8,5:1,5 de 

metanol: água, e após a evaporação, verificou-se que o composto precipitava em 

água quando o metanol já não estava mais presente na amostra. Em função da 

dificuldade de remoção da água da amostra em rotaevaporador e pelos riscos de 

degradação do composto, optou-se por realizar uma separação líquido-líquido com 

acetato de etila. Na separação liquido-líquido adicionou-se acetato de etila na 

amostra (3 vezes consecutivas), para proporcionar a migração do composto do 

metanol para o acetato de etila, e, posteriormente a fase mais densa (metanol+água) 

A 

B 

C 

D 

E 

Subfracão 3 

Subfração 4 
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foi removida do funil de separação, permanecendo apenas o acetato de etila. 

Acetato de etila foi removido por evaporação e realizou-se a mensuração do 

rendimento do resíduo extraído.  

As subfrações 3 (18 mg) e 4 (16 mg) da fração 12 foram ressuspendidas com 

diclorometano deuterado e secas para assegurar a completa remoção do acetato de 

etila. Diclorometano deuterado foi adicionado novamente na amostra para a análise 

de RMN. A subfração 3 não foi analisada em RMN devido a alteração do perfil de 

compostos após análise em CLAE, a qual demontrou um conjunto de picos 

coeluindo de formatos irregulares e assimétricos sugerindo a possível degradação 

do composto (dados não apresentados). Os picos coletados entre 18,46 e 19,67 

minutos apresentaram coloração verde, o que confirmou que estes eram clorofilas 

(Figura 37.D). O resumo das etapas de fracionamento do composto proveniente da 

subfração 4 da fração 12 está apresentado no esquema da Figura 38. 

 

 
Figura 38- Fracionamento da fração 12 do extrato hexânico de folhas de H. reniformis. *Frações com 

coloração alaranjada apresentaram atividade. 

 
 Após a purificação do composto da subfração 4, este foi submetido 

novamente ao bioensaio CF63, e, após confirmação da atividade, foi analisado em 

DART, UPLC-MS, HPLC-QTOF-MS e RMN (Figuras 39 a 48). Desconsiderando o 

contaminante 371,0852, há três massas mais intensas na análise da subfração 4 por 

DART: [M+H]+ 279,2302, 557,4424 e 835,6200 (Figura 40). Há possibilidade de que 

as duas m/z mais altas representam um dímero e trímero do composto de massa 

279,2302. As demais m/z (155,1065; 211,1302; 277,2730; 295,2270; 355,0628; e, 

555,4433) podem ser considerados fragmentos do composto ativo, massa do 

composto contendo adutos ou contaminantes da amostra. Na análise em UPLC-MS, 
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verificou-se apenas as massas [M+H]+ 279,4, 557,7 e 557,8, e estas também 

estiveram presentes na análise por DART (Figuras 40 e 41).  

 

 

Figura 39- Atividade antifúngica do composto puro proveniente da subfração 4 da fração 12 do extrato 
hexânico de folhas de H. reniformis. NPURU/USDA, Oxford, MS, 2019  

 

 
Figura 40-  Análise da subfração 4 da fração 12 do extrato hexânico de folhas de H. reniformis por 

DART. NPURU/USDA, Oxford, MS, 2019 
 

 

 
Figura 41-  Análise da subfração 4 da fração 12 do extrato hexânico de folhas de H. reniformis por 

UPLC-MS. NPURU/USDA, Oxford, MS, 2019 
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O composto purificado foi também analisado por HPLC-QTOF-MS, sendo 

verificada as m/z 353,2289; 313,2367; 295,2256; 277,2155; 213,1477 e 173,1168 no 

modo positivo (Figura 42.A), algumas também presentes na análise por DART 

(Figura 40), e no negativo a m/z de 329,2473 (Figura 42.C). Não houve 

fragmentação dos íons no modo positivo e negativo e o espectro de massas dos 

picos está demonstrado nas Figuras 42.B e 42.D, respectivamente. A análise de 

massas e as possibilidades de fórmulas moleculares fornecidas pelos softwares 

complementam os dados de RMN para a elucidação estrutural dos compostos. 

 

  

Figura 42-  Análise da subfração 4 da fração 12 do extrato hexânico de folhas de H. reniformis por 
HPLC-QTOF-MS em modo positivo (A), com seu respectivo espectro de massa (B), 
modo negativo (C), com seu espectro de massa (D). FAEM/UFPel, Capão do Leão, RS, 
2019 
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No espectro de RMN 13C verificou-se a presença de 18 sinais (Figura 43). 

Para complementar e corroborar as atribuições dos sinais do espectro de RMN 13C 

foi feito o experimento DEPT (do inglês Distortionless Enhancement by Polarization 

Transfer) que permite determinar o número de hidrogênios ligados a cada um dos 

carbonos observados no espectro de RMN 13C (Figura 44). Quando o pulso é 

aplicado com um ângulo de 135, sinais de CH2 aparecem negativos, enquanto que 

sinais de CH e CH3 aparecem positivos. Com base nessas atribuições se chega a 

uma composição mínima de C18H32. Além disso, o deslocamento químico também 

permite inferir sobre quais átomos estão adjacentes aos respectivos carbonos, ou 

seja, é possível deduzir sua ‘vizinhança’.  

 

 

Figura 43- Espectro de ressonância magnética nuclear RMN 13C. NPURU/USDA, Oxford, MS, 2019 
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Figura 44- Espectro DEPT 135. NPURU/USDA, Oxford, MS, 2019 

 

Os sinais do espectro de RMN 1H com seus respectivos δ, integração, 

multiplicidade e constantes de acoplamento (J) estão apresentados na Figura 45. A 

partir do deslocamento químico é possível inferir sobre sua vizinhança, enquanto 

que a integração estabelece o número de H responsáveis pelo sinal e a 

multiplicidade; e, as constantes de acoplamento permitem determinar quais 

hidrogênios estão próximos entre si. 

 

 

Figura 45- Espectro de ressonância magnética nuclear RMN 1H. NPURU/USDA, Oxford, MS, 2019 
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Foram também realizados os seguintes experimentos em duas dimensões: 

COSY (do inglês Correlated Spectroscopy) que permite determinar quais sinais 

advém de H adjacentes (até no máximo 4 ligações de distância) (Figura 46); HMBC 

(do inglês, Heteronuclear Multiple Bond Correlation) que permite identificar 

correlações entre carbonos e hidrogênios adjacentes separados por 2, 3, e até 4 

ligações em sistemas conjugados, enquanto que correlações diretas de carbonos 

separados por uma ligação apenas são suprimidas (Figura 47); e HSQC (do inglês 

heteronuclear single quantum correlation experiment) que é um experimento usado 

para determinar quais sinais de H estão vinculados a sinais de C estabelecendo 

ligações diretas entre H-C (Figura 48). De um modo geral estes experimentos 

serviram para estabelecer a conectividade entre os átomos de C e H da molécula. 

 

Figura 46- Experimento em duas dimensões: COSY. NPURU/USDA, Oxford, MS, 2019 
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Figura 47- Experimento em duas dimensões: HMBC. NPURU/USDA, Oxford, MS, 2019 

 

 
Figura 48- Experimento em duas dimensões: HSQC. NPURU/USDA, Oxford, MS, 2019 

 

A partir dos dados de RMN e de massas, principalmente [M+H-H2O]+ 

279,2324, obteve-se a estrutura do composto com atividade antifúngica denominado 

de ácido (8E,10Z)-7-hidroxioctadeca-8,10-dienoico, cuja a fórmula molecular é 

C18H32O3 e a massa molecular de 296,2351 (Figura 49). Ressalta-se que a 

estereoquímica do OH ligado ao C9 deve ser confirmada. 
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Figura 49- Estrutura química do composto ácido (8E,10Z)-7-hidroxioctadeca-8,10-dienoico 

 

Considerando que o extrato acetato de etila ocasionou fitotoxicidade em 

agrostis, 26 g deste foram submetidas ao fracionamento por cromatografia em 

coluna flash, sendo que para a eluição dos compostos foram necessários em torno 

de 30 minutos de corrida (Tabela 38 e Figura 50). Ao final da corrida, 9,5 volumes de 

coluna utilizando 100% acetato de etila não foram suficientes para eluir os 

compostos altamente polares ligados a sílica, então utilizou-se 500 mL da proporção 

9:1 de acetato de etila: metanol para a lavagem da coluna e eluição dos compostos 

remanescentes.  

O perfil cromatográfico do extrato acetato de etila demonstrou um pico intenso 

no início da análise, entre 1 e 2 minutos, e outro no final da corrida aos 28 minutos, 

ambos absorvendo nos comprimentos de onda de 254 nm e 280 nm (Figura 50). 

Nesta mesma análise, outros seis picos também demonstraram absorção de UV, 

entre 8 e 16 min. 

 

Tabela 38- Gradiente de solventes e volumes da coluna utilizados para a separação do extrato 
acetato de etila de folhas de H. reniformis por cromatografia em coluna flash. 
NPURU/USDA, Oxford, MS, 2019 

Gradiente 
Solvente A Solvente B 

Comprimento (VC) 
Acetato de etila (%) Hexano (%) 

Equilíbrio da coluna 0 100 3,01 
1 0-10 100-90 3,0 
2 10-30 90-70 4,0 
3 30-50 70-50 4,0 
4 50-70 50-30 4,0 
5 70-100 30-0 5,0 
6 100 0 3,0 
7 100 0 6,5 
Lavagem da coluna 90 10 metanol 500 mL 

11 volume da coluna (VC) SNAP ultra 340 g = 582 mL; quociente de vazão = 200 mL min-1 
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Figura 50- Perfil cromatográfico do extrato acetato de etila de folhas de H. reniformis após a 

separação por cromatografia em coluna flash. NPURU/USDA, Oxford, MS, 2019 *As 
frações foram coletadas baseando-se em valores médios de comprimento de onda (linha 
marrom), e, também monitoradas pelos comprimentos de onda de 254 nm (linha 
vermelha) e 280 nm (linha preta); ** Linha azul significou o aumento da concentração de 
acetato de etila ao longo do gradiente de corrida. 

 

 No total, 76 frações foram coletadas durante a cromatografia em coluna 

flash e agrupadas em 17 frações (Figura 50 e Tabela 39). Depois da evaporação dos 

solventes, as 17 frações foram pesadas e submetidas ao bioensaio de fitotoxicidade 

(Tabela 39). 

 Todas as frações, exceto a fração 1, demonstraram atividade fitotóxica em 

alface e agrostis (Tabela 39). As frações mais ativas que afetaram a germinação 

consideravelmente, para ambas as espécies, foram as frações 7 a 10 e 13. As 

frações 2, 3 e 6 inibiram levemente a germinação de agrostis e alface. A germinação 

de agrostis foi mais afetada do que a da alface pelas frações 4, 14, 15, LC1 e LC2, 

com notas variando entre 3 e 5. Contudo, estas frações também afetaram a 

germinação da alface em algum grau, com exceção das frações LC1 e LC2. Já, as 

frações 5 e 11 ocasionaram maior inibição da germinação de alface 

comparativamente a agrostis. A fração 12 inibiu similarmente as duas espécies. 

Ressalta-se que a maioria das frações demonstraram notas de fitotoxicidade 

similiares ou superiores ao tratamento atrazina (Tabela 39). 
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Tabela 39- Número de frações combinadas, rendimento das frações e fitotoxicidade após a 
separação do extrato acetato de etila de folhas de H. reniformis por cromatografia em 
coluna flash. NPURU/USDA, Oxford, MS, 2019 

Frações Rendimento (mg) Alface Agrostis 

1 (3-4)1     85,7   02 0 
2 (5-7) 1246,7 2 2 
3 (8-18)   162,8 2 2 
4 (19-25) 1810,3 2 4 
5 (26-30) 2421,8 2 0 
6 (31-38) 2428,2 2 2 
7 (39-42)   684,4 4 4 
8 (43-45)   667,8 4 4 
9 (46-48)   901,9 5 4 
10 (49-53) 1581,0 5 5 
11 (54-59)   495,1 4 3 
12 (60-64)   356,7 3 3 
13 (65-66)   395,6 4 4 
14 (67-70)   618,7 2 3 
15 (71-74)   112,1 1 5 
LC13   561,7 0 3 
LC2 1636,1 0 3 
Atrazina4 - 2 2 

1Amostras foram diluídas em 10% de acetona e a concentração testada foi 1 mg mL-1; 2Escala visual 
de avaliação: 0- sem efeito; 1- pouco efeito sobre a germinação; 2- germinação levemente afetada; 3- 
germinação medianamente afetada; 4- germinação afetada consideravelmente, e, 5- sem 
germinação; 3LC- lavagem da coluna; 4Dose de atrazina- 100µM 
 

As frações 9 e 10 provenientes do extrato acetato de etila de folhas de H. 

reniformis foram escolhidas para o fracionamento por cromatografia em coluna flash, 

pois apresentaram elevada atividade fitotóxica e altos rendimentos de extração 

(Tabelas 39, 40 e 42). O fracionamento dos compostos da fração 9 foi realizado com 

lento aumento do gradiente de polaridade, e, finalizado com 50% acetato de etila 

(Tabela 40). Os dois picos mais intensos que absorveram no UV (250 e 280 nm) 

foram detectados entre 17 e 25 minutos de corrida, quando o gradiente de acetato 

de etila alcançou 50% (Figura 51). Mesmo com a continuidade de eluição dos 

compostos após 54 minutos de corrida, o gradiente não foi estendido devido ao 

baixo rendimento de compostos.  
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Tabela 40- Gradiente de solventes utilizados para a separação da fração 9 do extrato acetato de etila 
de folhas de H. reniformis por cromatografia em coluna flash. NPURU/USDA, Oxford, 
MS, 2019 

Gradiente 
Solvente A Solvente B 

Comprimento (VC) 
Acetato de etila (%) Hexano (%) 

Equilíbrio da coluna 0 100 3,0* 
1 0-10 100-90 5,0 
2 10-30 90-70 8,0 
3 30-50 70-50 8,0 
4 50-70 50-30 5,0 
5 70 30 6,5 
6 70-100 30-0 5,0 
7 100 0 3,0 
8 100 0 10,6 

* 1 volume da coluna (VC) SNAP ULTRA 25 g = 45 mL; quociente de vazão = 75 mL min-1 

 

 

Figura 51- Perfil cromatográfico da fração 9 do extrato acetato de etila de folhas de H. reniformis após 
a separação por cromatografia em coluna flash. NPURU/USDA, Oxford, MS, 2019 *As 
frações foram coletadas baseando-se em valores médios de comprimento de onda (linha 
marrom), e, também monitoradas pelos comprimentos de onda de 254 nm (linha 
vermelha) e 280 nm (linha preta); ** Linha azul significou o aumento da concentração de 
acetato de etila ao longo do gradiente de corrida. 

  
Após o fracionamento, 93 subfrações foram agrupadas em 9 subfrações de 

acordo com os resultados de CCD e do perfil cromatográfico (Figura 51 e Tabela 

41). De acordo com o perfil cromatográfico, as subfrações 2 a 6 que engoblam os 

picos que absorvem comprimentos de onda no UV (254 e 280 nm), foram 

consideradas as possíveis de terem alguma atividade fitotóxica, e, isto foi 

confirmado pelo bioensaio de fitotoxicidade (Tabela 41). As subfrações 7, 8 e 9 não 

foram submetidas ao bioensaio de fitotoxicidade. 
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Tabela 41- Número de frações combinadas, rendimento das frações e fitotoxicidade após a 
separação da fração 9 do extrato acetato de etila de folhas de H. reniformis por 
cromatografia em coluna flash. NPURU/USDA, Oxford, MS, 2019 

Subfrações Rendimento (mg) Alface Agrostis 

1 (7-19)1   9,2    12 1 
2 (20-31)                     38,5  4 3 
3 (32-39)                   557,3  3 4 
4 (40-42)                     82,8  5 5 
5 (43-47) 42,4  5 5 
6 (48-56) 19,1  3 3 
7 (57-64) 25,8  Não submetida 
8 (65-67) 28,2  Não submetida 
9 (78-93)   9,2  Não submetida 

1Amostras foram diluídas em 10% de acetona e a concentração testada foi 1 mg mL-1; 2Escala visual 
de avaliação: 0- sem efeito; 1- pouco efeito sobre a germinação; 2- germinação levemente afetada; 3- 
germinação medianamente afetada; 4- germinação afetada consideravelmente, e, 5- sem 
germinação. 

 
Para aumentar o rendimento dos compostos extraídos, comparou-se as 

subfrações 2, 3, 4 e 5 na tentativa de verificar similaridade entre as bandas de 

compostos e assim agrupar as subfrações mais similares (Figura 52). De acordo 

com as bandas de compostos visualizadas em UV e após spray de anisaldeído 

(Figuras 52.A, 52.B e 52.C), as frações 4 e 5 foram agrupadas devido as suas 

similaridades, e posteriormente purificadas por cromatografia em coluna flash 

(Figura 53 e Tabela 42). 

 

 

Figura 52- Placas de sílica com as subfrações ativas 2, 3, 4 e 5 da fração 9 do extrato acetato de etila 
de folhas de H. reniformis visualizadas nos comprimentos de onda de 254 nm (A), 365 nm 
(B) e após vaporização de anisaldeido. NPURU/USDA, Oxford, MS, 2019 *Cada linha (na 
vertical) representa uma fração 

 
 Para purificar as subfrações 4 e 5 combinadas, o gradiente de polaridade foi 

elevado rapidamente, pois considerando a polaridade intermediária dos compostos, 

estes levam tempo para moverem-se na sílica (Tabela 42). Apenas um pico foi 

detectado nos comprimentos de onda de 254 e 280 nm, entre 12 e 15 min (Figura 

53).  
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Tabela 42- Gradiente de solventes e volumes de coluna utilizados para a separação das subfrações 4 
e 5 da fração 9 do extrato acetato de etila de folhas de H. reniformis por cromatografia em 
coluna flash. NPURU/USDA, Oxford, MS, 2019 

Gradiente 
Solvente A Solvente B 

Comprimento (VC) 
Acetato de etila (%) Hexano (%) 

Equilíbrio da coluna 10 90  3,0* 
1 10-30 90-70 5,0 
2 30-60 70-40 7,0 
3 60-100 40-0 8,0 
4 100 0 5,0 

*1 volume da coluna (VC) SNAP ULTRA 25 g = 45 mL; quociente de vazão= 75 mL min-1 

 

 

Figura 53- Perfil cromatográfico das subfrações 4 e 5 combinadas provenientes da fração 9 do extrato 
acetato de etila de folhas de H. reniformis após a separação por cromatografia em coluna 
flash.  NPURU/USDA, Oxford, MS, 2019 *As frações foram coletadas baseando-se em 
valores médios de comprimento de onda (linha marrom), e, também monitoradas pelos 
comprimentos de onda de 254 nm (linha vermelha) e 280 nm (linha preta); ** Linha azul 
significou o aumento da concentração de acetato de etila ao longo do gradiente de corrida. 

 

As 47 subsubfrações foram combinadas em 5, de acordo com os resultados 

de CCD e perfil cromatográfico, e, após a obtenção dos rendimentos, estas foram 

avaliadas quanto sua atividade fitotóxica (Tabela 43). A subsubfração 1 não foi 

submetidada ao bioensaio devido ao seu baixo rendimento. Todas as subfrações 

apresentaram elevada atividade fitotóxica sobre as sementes de alface e agrostis. 

Ao olhar o perfil cromatográfico, a subsubfração 3 apresentou a porção central do 

pico, e, visto que houve coeluição de picos, as subsubfrações 2 e 4 foram 

compostas pela parte inicial e final deste mesmo pico, demonstrando que há a 

possibilidade de o mesmo composto ativo estar presente nas três frações (Figura 

53). 
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Tabela 43- Número de frações combinadas, rendimento das frações e fitotoxicidade após a 
separação das subfrações 4 e 5 combinadas da fração 9 do extrato acetato de etila de 
folhas de H. reniformis por cromatografia em coluna flash. NPURU/USDA, Oxford, MS, 
2019  

Subsubfrações Rendimento (mg) Alface Agrostis 

1 (1-19)1   0,2 Não submetida 
2 (20-24) 38,1  42 5 
3 (25-29) 57,6 5 5 
4 (30-47) 15,5 5 5 

1Amostras foram diluídas em 10% de acetona e a concentração testada foi 1 mg mL-1; 2Escala visual 
de avaliação: 0- sem efeito; 1- pouco efeito sobre a germinação; 2- germinação levemente afetada; 3- 
germinação medianamente afetada; 4- germinação afetada consideravelmente, e, 5- sem 
germinação. 
 

As etapas de fracionamento da fração 9 foram esquematizadas na Figura 54. 

 

 

Figura 54- Esquema do fracionamento da fração 9 do extrato acetato de etila de folhas de H. 

reniformis. *Cores vermelhas indicam maior fitotoxicidade comparativamente a laranja e 

preta. 

 

Nas subfrações 2 e 3 analisadas por HPLC-QTOF-MS, observou-se pico mais 

intenso aos 11,50 minutos de corrida, provavelmente responsável pela atividade 

biológica, com m/z de 307,1993 no modo negativo, e m/z de 291,1955 no modo 

positivo (Figura 55). Em ambas as subfrações, a m/z 291,1955 foi fragmentada no 

modo positivo em 119,0853 (100%), 147,0804 (99%) e 135,0804 (73%) e em outras 

massas (Figuras 55.2.B e 55.3.B). C18H27O3 é a opção de fórmula sugeridas pelo 

software do equipamento para [M+H]+ 291,1955, e entre as opções de compostos 

presentes na biblioteca CFM-ID está o ácido (9Z,11E,13E,15Z)-4-oxo-9,11,13,15-

octadecatetraenoico que apresenta 4 fragmentos (91,0545; 119,0853; 147,0804; e, 

161,1330) similares aos observados nas análises por HPLC-QTOF-MS (Figuras 

55.2.B e 55.3.B). 
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Figura 55-  Análise das subfrações 2 e 3 da fração 9 do extrato acetato de etila de folhas de H. 
reniformis por HPLC-QTOF-MS em modo positivo (2.A e 3.A), padrão de fragmentação 
da [M+H]+ 291,1955 (2.B e 3.B), análise em modo negativo (2.C e 3.C) e estrutura 
química do ácido (9Z,11E,13E,15Z)-4-oxo-9,11,13,15-octadecatetraenoico (D). FAEM/ 
UFPel, Capão do Leão, RS, 2019 

 
A fração 10 do extrato acetato de etila de H. reniformis foi submetida a 

cromatografia em coluna flash utilizando isopropil álcool (IPA) e hexano, 

diferentemente dos fracionamentos anteriores (Tabela 44). IPA foi escolhido como 

solvente polar devido a melhor separação das bandas nas placas de CCD (dados 

não demonstrados). Para o fracionamento em cromatografia em coluna flash, 

aplicou-se o método com aumento lento do gradiente de polaridade conforme 

descrito na Figura 56. Para a eluição da maior parte dos compostos presentes na 

coluna, foi necessária uma corrida de aproximadamente 60 min. O perfil 

cromatográfico apresentou quatro picos que absorveram nos comprimentos UV (254 

nm e 280 nm): o primeiro entre 6 a 10 min; e, os outros 3 coeluindo, todos entre 10 e 

20 min (Figura 56). Não foram detectados picos absorvendo no UV entre 20 e 60 

min. 

 

Tabela 44- Gradiente de solventes e volumes da coluna utilizados para separação da fração 10 do 
extrato acetato de etila de folhas de H. reniformis por cromatografia em coluna flash. 
NPURU/USDA, Oxford, MS, 2019 

Gradiente 
Solvente A Solvente B 

Comprimento (VC) 
Isopropil álcool (%) Hexano (%) 

Equilíbrio da coluna 0 100 3,01 
1 0-10 100-90 10,0 
2 10 90 5,0 
3 10-20 90-80 10,0 
3 20 80 5,0 
4 20-27 80-73 6,7 
5 27-30 73-70 3,2 
6 30 70 2,2 
7 30-50 70-50 3,0 
8 50 50 1,0 
9 50 50 11,5 

11 volume da coluna (VC) SNAP KP 100 mg = 132 mL; quociente de vazão = 100 mL min-1 

 

D 
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Figura 56- Perfil cromatográfico da fração 10 do extrato acetato de etila de folhas de H. reniformis 
após a separação por cromatografia em coluna flash. NPURU/USDA, Oxford, MS, 2019 
*As frações foram coletadas baseando-se em valores médios de comprimento de onda 
(linha marrom), e, também monitoradas pelos comprimentos de onda de 254 nm (linha 
vermelha) e 280 nm (linha preta); ** Linha azul significou o aumento da concentração de 
isopropil álcool ao longo do gradiente de corrida. 

 
As 269 subfrações foram combinadas em 10 subfrações de acordo com os 

resultados de CCD e do perfil cromatográfico (Tabela 45 e Figura 56). As primeiras 

subfrações (1, 2, 3 e 5) afetaram pouco ou levemente a germinação de apenas uma 

espécie (Tabela 45). A fração 4 não afetou a germinação de ambas as espécies. Já, 

as frações seguintes, entre 6 e 9, inibiram totalmente a germinação de alface e 

agrostis. Contudo, apenas as frações 6 e 7 constituíram os picos principais, o que 

ressalta a continuidade da eluição dos compostos fitotóxicos juntamente com as 

subfrações seguintes. Pela ausência de picos a partir dos 28 min de corrida, 

juntamente com baixo rendimento das subfrações, optou-se por não submeter as 

subfrações posteriores à 138 ao bioensaio de fitotoxicidade.  
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Tabela 45- Número de subfrações combinadas, rendimento das subfrações e fitotoxicidade após a 
separação da fração 10 do extrato acetato de etila de folhas de H. reniformis por 
cromatografia em coluna flash. NPURU/USDA, Oxford, MS, 2019  

Subfrações Rendimento (mg) Alface Agrostis 

1 (1-9)1 8,8     02 1 
2 (9-14) 7,3 1 0 
3 (15-18) 5,8  1 0 
4 (19-34)                    690,5  0 0 
5 (35-53)                    209,8 0 2 
6 (54-57)                      11,4 5 5 
7 (58-79)                      32,2  5 5 
8 (80-85)                      11,5  5 5 
9 (86-137)                      35,5  5 5 
10 (138-final) - Não submetida 

1Amostras foram diluídas em 10% de acetona e a concentração testada foi 1 mg mL-1; 2Escala visual 
de avaliação: 0- sem efeito; 1- pouco efeito sobre a germinação; 2- germinação levemente afetada; 3- 
germinação medianamente afetada; 4- germinação afetada consideravelmente, e, 5- sem germinação 

 

O resumo das etapas de fracionamento da fração 10 está apresentado no 

esquema da figura 57. 

 

 
Figura 57- Esquema do fracionamento da fração 10 do extrato acetato de etila de folhas de H. 

reniformis. *Cores vermelhas indicam maior fitotoxicidade comparativamente a laranja e 
preta. 

 

 As subfrações 7 e 9, as quais inibiram totalmente a germinação das sementes 

de alface e agrostis e apresentaram os maiores rendimentos entre as subfrações 

com atividade, foram analisadas em HPLC-QTOF-MS (Figura 58). Estas subfrações 

demonstraram diversos picos, tanto em modo positivo quanto em modo negativo, 

demonstrando que as amostras não foram purificadas o suficiente. No modo 

positivo, houve similaridade entre as subfrações 7 e 9 para as massas 197,1175 

(4,97 min); 291,1956 (11,47 min); 274,2740 (13,71 min); 290,2688 (13,41 min); e 

593,2758 (19,02 min). No modo negativo, verificou-se similaridade entre as 

subfrações para as massas 179,0426 (4,74 min); 187,1052 (7,67 min); 285,0522 

(9,12 min); e 307,2036 (11,48 min), indicando a possibilidade da presença de 

mesmos compostos ativos nas duas subfrações. Ao comparar as duas subfrações, a 

subfração 9 demonstrou menor pureza comparativamente a 7. 
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Figura 58-  Análise das subfrações 7 e 9 da fração 10 do extrato acetato de etila de folhas de H. 
reniformis por HPLC-QTOF-MS em modo positivo (7.A e 9.A) e modo negativo (7.B e 
9.B). FAEM/UFPel, Capão do Leão, RS, 2019 

 

As subfrações provenientes das frações 9 e 10 necessitam pelo menos de 

mais um fracionamento para purificar os compostos ativos, e assim proceder as 

etapas analíticas para identificação das massas e estruturas. 

7 A 

7 B 

9 A 

9 B 
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6.4 Conclusões 

 Os extratos de raízes e folhas de H. reniformis apresentam compostos com 

atividade fungicida e herbicida. 

A identificação putativa dos compostos geijerin, 2-(4-hidroxifenil) naftalico 

anidrido e do ácido (9Z,11E,13E,15Z) -4-oxo-9,11,13,15-octadecatetraenoico deve 

ser confirmada através da comparação dos resultados com os dados provenientes 

de padrões analíticos. 

Os baixos rendimentos após as etapas de extração e fracionamento 

impossibilitam a elucidação estrutural dos compostos, sendo, portanto, necessário 

partir de maior quantidade de material vegetal. 

O ácido (8E,10Z)-7-hidroxioctadeca-8,10-dienoico é o provável composto com 

atividade antifúngica presente nas folhas de H. reniformis. 
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7 CONCLUSÕES 

O extrato foliar de H. reniformis, fração acetato de etila, afeta a germinação de 

sementes, o comprimento da parte aérea e da raiz de plântulas de agrião. A 

concentração de 1 mg mL-1 deste extrato é a mais efetiva na redução das variáveis 

para as espécies alface, capim-arroz e sagitária. Os controles MES e DMSO afetam 

a germinação e o comprimento da parte aérea e raiz de plântulas de arroz cultivar 

IRGA 424, impossibilitando avaliar a fitotoxicidade do extrato sobre a espécie. 

A esporulação de B.oryzae é suprimida quando a inoculação é realizada na 

porção da planta de H. reniformis contendo mucilagem. A inoculação de B. oryzae 

na superfície foliar de H. reniformis causa maiores danos celulares do que quando 

inoculado sobre a lígula. A presença de mucilagem reduz o número de células 

afetadas e o grau de coloração 2 das células da lígula de H. reniformis. O 

escurecimento celular é maior quando o fungo cresce sobre a superfície das folhas 

de H. reniformis. A esporulação de isolados de B. oryzae de agressividade 

intermediária e altamente agressivo é suprimida pelos extratos hexano, acetato de 

etila e metanol de H. reniformis, sendo a maior concentração do extrato metanol a 

mais eficiente. Os extratos alteram a morfologia das colônias, e consequentemente a 

agressividade dos isolados de B. oryzae. O comprimento e a germinação de esporos 

de B. oryzae é reduzido pelo extrato metanol de H. reniformis. 

As reduções das variáveis de crescimento de H. reniformis e número de 

pontos com mucilagem ocorrem a partir dos 145 DAT, coincidindo com decréscimo 

da luminosidade e temperatura. As substâncias exsudadas por raízes de H. 

reniformis no meio de crescimento apresentam efeitos sobre a esporulação de B. 

oryzae e reduzem as variáveis comprimento da parte aérea e da raiz de alface e 

capim-arroz. A liberação ou acúmulo das substâncias inibitórias provenientes de H. 

reniformis no meio de crescimento ocorre entre 7 e 14 dias. 
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Compostos provenientes do metabolismo especializado estão presentes nos 

extratos foliares e são liberados pelas raízes de H. reniformis para o meio de 

crescimento. A presença de compostos com mesma massa e fórmula molecular 

dificulta a identificação baseada em dados provenientes de bibliotecas, sendo 

necessária a confirmação com os padrões analíticos. 

Compostos com atividade fitotóxica e antifúngica estão presentes em extratos 

de folhas e raízes de H. reniformis. O ácido (8E,10Z)-7-hidroxioctadeca-8,10-

dienoico é o provável composto com atividade antifúngica presente nas folhas de H. 

reniformis.  

A estrutura dos compostos geijerin, 2-(4-hidroxifenil) naftalico anidrido e do 

ácido (9Z,11E,13E,15Z) -4-oxo-9,11,13,15-octadecatetraenoico deve ser confirmada 

pelos dados provenientes de padrões analíticos. Os baixos rendimentos e a 

presença de impureza após as etapas de extração e fracionamento impossibilitam a 

elucidação estrutural dos compostos. 
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