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RESUMO 

 
 
 
 
GUMIERO, V. C. Estudo do efeito do extrato de nim (Azadirachta indica) em 
cultura de células de Rubus fruticosus. 2008. 123 f. Dissertação (Mestrado) – 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto. Universidade de São 
Paulo, Ribeirão Preto, 2008. 

 

O nim (Azadirachta indica) é conhecido na Ásia devido a várias propriedades 

biológicas conhecidas desde a antigüidade. Os estudos referentes à ação inseticida 

dessa planta restringem-se a análise de seus mecanismos de ação sobre insetos e 

também de seus efeitos sobre trabalhadores rurais que fazem uso de produtos a 

base de nim; não havendo, na literatura pesquisada, trabalhos relativos aos 

impactos causados sobre o sistema vegetal. As plantas, assim como outros 

organismos, possuem a capacidade de se defenderem contra ataque de patógenos. 

Uma das respostas desencadeadas pelo reconhecimento do patógeno pelas células 

vegetais é a reação de hipersensibilidade (RH), que envolve a morte imediata das 

células do sítio primário de infecção, oferecendo resistência ao crescimento do 

patógeno. A RH é caracterizada pela necrose dos tecidos onde primeiro se 

manifestou a infecção, e este processo de morte celular programada envolve uma 

série de sinais que ainda não estão completamente elucidados. Neste trabalho, 

foram estabelecidas as condições do meio de cultura de células de Rubus fruticosus 

para os estudos com extrato de sementes de nim, avaliado o efeito elicitor deste 

sobre a cultura. Foram obtidos extratos hidroalcoólicos E1 e E2 e suas respectivas 

frações lioflizadas, L1 e L2. Estes extratos apresentaram maior teor de açúcares e 

lipídeos em sua composição e revelaram potencial antioxidante. Detectou-se a 

presença de AZA-A em L1 e L2, por meio de CLAE, cujos teores foram de 5,03 e 1,1 



  

µg/mL, respectivamente, com tempo de retenção em torno de 9,5 minutos, 

confirmado por meio de análises via espectrometria de massas. O extrato L2 foi 

fracionado nas frações L2 inicial e AZA2. O extrato L2, nas concentrações de 0,1; 

0,5; 1 e 5 mg/mL, e destas frações AZA2 e L2 inicial  nas proporções do extrato L2 

nestas concentrações, elicitaram células de Rubus fruticosus.  O extrato L2, nas 

concentrações de 0,1; 0,5; 1 e 5 mg/mL, e suas frações AZA2 e L2 inicial nas 

proporções do extrato L2 nestas concentrações, elicitaram células de Rubus 

fruticosus. As células de Rubus fruticosus (1,8g) foram incubadas em tampão citrato 

de sódio contendo o extrato L2 e as frações L2 inicial e AZA2, separadamente, até a 

concentração de 5 mg/mL, por 1h, em temperatura ambiente. Após este período, os 

compostos fenólicos, proteínas e açúcares redutores foram determinados no meio 

extracelular e intracelular por métodos colorimétricos. O efeito destas frações e do 

extrato L2, na produção de EROs em células intactas de Rubus fruticosus, foi 

analisado usando a sonda diacetato 2,7-diclorofluoresceína (LEE et al., 1999; 

MURATA et al., 2001). Os resultados obtidos indicam que AZA isolada não teve 

efeito sobre respostas de defesa. A fração L2 inicial teve aumento de fenólicos 

intracelulares, de açúcares redutores extracelulares e diminuição de EROs, com o 

aumento da concentração do elicitor, indicando potencial antioxidante e mecanismo 

de defesa. O extrato L2 também demonstrou potencial antioxidante e protetor das 

células com o aumento da concentração do elicitor, além de possuir ação inseticida. 

 

Palavras-chave: Respostas de hipersensibilidade. Azadirachta indica. Nim. Rubus 

fruticosus. Espécies reativas de oxigênio. Elicitor. Cultura de células. 

 



  

ABSTRACT 

 

 

GUMIERO, V. C. Study of the effects of neem (Azadirachta indica) extract in 

Rubus fruticosus cell culture. 2008. 123 f. Master’s degree - Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas de Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2008. 

 

The neem (Azadirachta indica) is known in Asia due to their several biological 

properties. The studies on the insecticide action of neem extracts have only been 

restrict to the insect mechanisms and their effects on rural workers; studies on the 

impact in the vegetable system are not available. The plants, like the other 

organisms, have the ability to self-defend against attack of patogens. The 

hypersensitive response (RH), a type of programmed cell death (PCD) in plants, is 

triggered by plant cells when they recognize the patogen, and is characterized by 

necrosis of tissues in the local region surrounding the infection; the signals involved 

are still not completely elucidated. The present study evaluated the effects of neem 

extracts in Rubus fruticosus cell. The powdered seeds were submitted to two 

consecutive extractions with ethanol:water (1:1, v/v) at room temperature for 10 

minutes, yielding E1 and E2 fractions. The solvent was evaporated and the aqueous 

extracts were concentrated and lyophilized, resulting in two samples, L1 and L2. 

They are used for analyses by high performance liquid chromatograph (HPLC) in C-

18 column (4.6 x 250 mm), with acetonitrile–water (4:6 v/v) as mobile phase, flow 

rate 1 mL/min, monitored at 214 nm. The principal compound of this fraction was 

azadirachtin (5.03 and 1.1 µg/mL, respectively), the retention time was 9.5 min; it 

was confirmed using mass spectrophotometry. The L2 extract was partially 



  

fractionated by high performance liquid chromatograph (HPLC) in semi preparative 

C-18 column. The main fractions, analyzed by colorimetric methods, ESI-MS, were 

L2 initial and AZA2.  The Rubus fruticosus cells (18-21 days; 1.8 g) were incubated in 

sodium citrate buffer containing L2, L2 initial ans AZA2 at concentrations up to 5 

mg/mL, for 1h, at room temperature. After this period, the phenolic compounds, 

proteins and reducing sugar were determined in the extracellular and intracellular 

medium by colorimetric methods. Also, the effects of these fractions over the 

production of reactive oxygen species (ROS) in intact cell of Rubus fruticosus, was 

analyzed using 2,7-dichloro-fluorescein diacetate. AZA2 had no effect on the defense 

response. The initial L2 fraction increased the phenolic compounds in the intracellular 

medium and the reducing sugars in the extracellular medium. The same fraction 

showed an inhibitory effect on ROS and also increased the concentration of the 

elicitor. These results indicate the antioxidant potential and protector effect of the L2 

initial. The L2 extract also demonstrated antioxidant and protective potential of cells 

with the increase of the elicitor concentration. Therefore, in parallel with its insecticide 

action, the neem extract contributes to the self-defense ability of the plants. 
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1 – INTRODUÇÃO E REVISÃO DA LITERATURA 

O uso constante de produtos químicos nas lavouras acarreta a presença de 

altos níveis de resíduos tóxicos nos alimentos, desequilíbrio biológico, 

contaminações ambientais, intoxicações de pessoas e animais, ressurgência de 

pragas, surtos de pragas secundárias e o aparecimento de linhagens de insetos 

resistentes (SAXENA, 1989; TRINDADE et al., 2000).  

Devido aos efeitos nocivos ocasionados no meio ambiente pelo uso de 

pesticidas químicos e devido à restrição destes produtos em alguns países, muita 

ênfase tem sido dada aos biopesticidas (BRAHMACHARI, 2004).  

Segundo Schoonhoven e colaboradores (1998), é necessário saber a 

concentração exata de compostos presentes nos extratos de plantas usadas como 

biopesticidas. Os compostos ativos e suas concentrações podem diferir com as 

partes das plantas usadas, condições de crescimento, clima e idade da planta. Van 

der Nat e colaboradores (1991) relataram que muitos metabólitos secundários têm 

sido identificados e purificados, o que torna mais seguro utilizar biopesticidas 

comerciais contendo metabólitos secundários, cujas concentrações e 

caracterizações estruturais estão estabelecidas na formulação e avaliadas quanto à 

toxicidade em humanos e animais (BOEKE et al., 2004).  

Os biopesticidas podem proteger as plantas do ataque de patógenos devido à 

presença de metabólitos secundários que atuam como inseticida ou que aumentem 

a resistência da planta afetada. Essa resistência ocorre quando da interação planta-

biopesticida há o desencadeamento da Resposta de Hipersensibilidade (RH), 

seguida por Resposta Sistêmica Adquirida (RSA). 

A indústria de defensivos tem desenvolvido moléculas capazes de protegerem 

diferentes plantas contra os patógenos causadores de doenças apenas pela indução 



 24
 

de mecanismos de defesa da planta (ZADOKS, 1997). Diversos trabalhos mostram o 

potencial de plantas no controle de fitopatógenos, tanto por sua ação fungicida 

quanto pela capacidade de induzir o acúmulo de fitoalexinas (SCHWAN-ESTRADA 

et al., 1997; STANGARLIN et al., 1999), indicando a presença de moléculas com 

característica elicitora. Portanto, estudos de análise do potencial de biopesticidas em 

induzir respostas de defesa nas plantas são de grande importância para o 

aproveitamento destes compostos.  

 

1.1 - O nim, Azadirachta indica  

O gênero Azadirachta contém apenas três espécies: Azadirachta indica A. 

Juss, Azadirachta siamensis Valeton e Azadirachta excelsa (Jack) Jacobs, todas 

pertencentes à família Meliaceae. A primeira espécie cresce principalmente na área 

costeira da Índia, Azadirachta excelsa no sul da Tailândia e Azadirachta siamensis 

cresce em toda a Tailândia (KANOKMEDHAKUL et al., 2005). No Brasil, a espécie 

Azadirachta indica (nim) foi introduzida em 1984 e, hoje se encontra em quase todas 

as regiões do País, pois este possui áreas com condições climáticas adequadas 

para o plantio do nim, principalmente nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste 

(MARTINEZ, 2002). 

O nim é característico de clima tropical, possui de 15 a 20 m de altura, de 

casca cinza-escura e fissurada. Floresce de fevereiro a maio e seus frutos 

amadurecem de junho a agosto, na área de ocorrência natural. O solo ideal para o 

desenvolvimento do nim deve ser bem drenado e poroso, com pH em torno de 7,0. 

O cultivo do nim, preferencialmente, é realizado a partir de sementes frescas ou 

através de mudas, removendo as folhas e plantando-as em terra úmida, podendo 

ser propagada por sementes, estacas provenientes de raízes e ainda por 
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propagação in vitro. A produção de sementes inicia-se após dois a três anos do 

plantio da muda. As sementes são retiradas de frutos maduros, colhidos da planta 

ou de frutos recém caídos ao solo, os quais são despolpados à mão e as sementes 

são secadas à sombra. Após a secagem, as sementes devem ser acondicionadas 

em sacos de fibra para facilitar a aeração, mantendo-as em ambiente fresco e seco 

(EMBRAPA, 2006). 

As sementes perdem rapidamente a viabilidade, de 85% a 95% a partir do 

primeiro dia da colheita, até as duas primeiras semanas. Então, a sua capacidade 

germinativa começa a diminuir aceleradamente. Consegue-se boa germinação até 

seis ou sete semanas da colheita, o que dependerá do processo de secagem e do 

ambiente em que se armazenarem as sementes (MARTINEZ, 2002). 

Extratos de nim são muito utilizados na agricultura orgânica visto que são 

biodegradáveis e permanecem pouco tempo no solo. Existem poucos efeitos 

nocivos provocados pelo nim, em humanos e em animais, já documentados na 

literatura, sendo a maioria deles facilmente reversíveis. A toxicidade pode variar de 

acordo com o tipo de solvente empregado durante a extração (CARNEIRO, 2003). 

O nim possui vários metabólitos secundários sendo, na sua maioria, solúveis 

em água o que torna as extrações rápidas e de baixo custo. Todavia, a extração 

alcoólica permite obter maior quantidade de compostos em tempo menor. Para 

extração, as sementes devem estar bem secas para evitar a ativação de enzimas e 

posterior degradação do extrato. Os extratos podem ser veiculados em xampus, 

dentifrícios, sabões medicinais e pomadas (UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

LAVRAS, 2006). 

Mais de 300 componentes foram caracterizados das sementes de nim, sendo 

que a maioria são limonóides. Azadiractina é o limonóide mais importante presente 
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nas sementes de nim (SILVA et al., 2007). Os limonóides pertencem à classe dos 

terpenos. São conhecidos como meliacinas, devido ao seu sabor amargo e por 

terem como principais fontes as espécies da família Meliaceae (VIEGAS JÚNIOR, 

2003). 

Os terpenos são formados, principalmente, a partir da via do mevalonato 

(Figura 1). O mevalonato é formado pela condensação de uma unidade da 

acetoacetil-CoA com uma molécula da acetil-CoA. Após a condensação aldólica, 

ocorre uma hidrólise originando o 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA que é reduzido a 

mevalonato, numa reação irreversível. O mevalonato é, então, convertido em 

isopentenil-difosfato (IPP), ou isopreno ativo, a unidade básica na formação dos 

terpenos e esteróides. Uma isomerase catalisa a conversão do isopentenil-difosfato 

a seu isômero dimetilalil-difosfato (DMAPP), os dois reagem, formando o trans-

geranil-difosfato que dará origem aos monoterpenos. O geranil-difosfato (GPP) 

condensa no sentido cabeça-cauda com o isopentenil-difosfato formando farnesil-

difosfato (FPP), resultando em sequisterpenóides (C15). Uma nova molécula de IPP 

reage com o farnesil-difosfato, originando o geranil-geranil-difosfato (GGPP) que 

será a precursor dos diterpenos (C20). Finalmente, FPP e GGPP se dimerizam 

originando os triterpenos (C30) e os tetraterpenos (C40), respectivamente (TAIZ; 

ZEIGER, 2002).  
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Figura 1. Biossíntese de terpenos (adaptado de TAIZ, ZEIGER, 2002). 
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Segundo Kanokmedhakul e colaboradores (2005), vários isômeros de 

azadiractina foram encontrados na espécie Azadirachta indica (Figura 2), tais como 

as azadiractinas A, B, C, D, E, F e G (KLENK; BOKEL; KRAUS, 1986; REMBOLD; 

FOSTER; SONNENBICHLER, 1987; REMBOLD, 1989), H e I (GOVINDACHARI; 

SANDHYA; RAJ, 1992; RAMJI; VENKATAKRISHNAN; MADYASTHA, 1996), J e K 

(GOVINDACHARI; SANDHYA; RAJ, 1992; GOVINDACHARI et al., 1996). 

As azadiractinas A e B são os principais metabólitos presentes nas sementes 

do nim e são consideradas as mais importantes para a comercialização da planta 

como biopesticida. Klenk e sua equipe (1986) e Rembold (1990) relataram que a 

percentagem de azadiractina B, em relação a azadiractina A, é de 1 a 5%, ao 

contrário da relação das outras azadiractinas que é de 0,1 a 0,01% em relação à 

azadiractina A, nas sementes de nim (SIDHU; KUMAR; BEHL, 2003). 

A azadiractina A (dimetil (2aR,3S,4S,4aR,5S,7aS,8S,10R,10aS,10bR,)-10-

(acetiloxi)-3,5-di-hidroxi-4-[(1aR,2S,3aS,6aS,7S,7aS)-6a-hidroxi-7a-metil-3a,6a,7,7a-

tetra-hidro-2,7-metanofuro[2,3-b] oxireno[e]oxepin-1a(2H)-y]]-4-metil-8-{[(2E)-2-

metilbut-2-enoil]oxi}octa-hidro-1H-naftol[1,8a-c:4,5-b’c’] difurano-5,10a(8H)-

dicarboxilato) foi isolada pela primeira vez por Butterworth e Morgan em 1968 

(BUTTERWORTH; MORGAN, 1971). A estrutura molecular da azadiractina A foi 

proposta em 1975 (ZANNO et al., 1975), porém sua estrutura foi definida 

corretamente depois de quase 20 anos (BILTON et al., 1987; KANOKMEDHAKUL et 

al., 2005; KRAUS et al., 1985). 
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Figura 2. Estrutura química de azadiractinas isoladas de sementes de nim. (A) azadiractina A, (B) 
azadiractina B e (C) azadiractina H (adaptado de SILVA et al., 2007). 

 

A azadiractina é acumulada principalmente nos frutos, aumentando sua 

concentração ao longo do desenvolvimento (MARTINEZ, 2002; MOSSINI; 

KEMMELMEIER, 2005). Ermel (1995) afirma que o conteúdo de azadiractina nas 

sementes é influenciado por diferenças agroclimáticas entre diferentes regiões 

demográficas como pela temperatura, umidade, luz solar, modo de colheita e 

armazenamento. Entretanto, Sidhu e colaboradores (2003) acreditam que a 

produção de azadiractina não dependa apenas das variações climáticas e sim, da 

variabilidade genética que existe entre árvores individuais de nim. 

 

1.1 .1 - Funções biológicas do nim 

Há muitos séculos, o valor medicinal das folhas e das sementes de nim 

(Azadirachta indica) tem sido reconhecido na Ásia. Esta planta, nativa da Índia vem 

sendo utilizada para fins medicinais como praguicida, o que a tornou de grande 
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interesse para a pesquisa científica. Ela fornece grande número de metabólitos 

secundários com atividade biológica, sendo a azadiractina considerada a de maior 

importância ecológica na busca por métodos ambientalmente seguros e no controle 

de pragas de forma mais econômica.  

Segundo a revisão de artigos realizada por Subapriya e Nagini (2005), o nim é 

usado no tratamento de diabetes, reumatismo, úlcera gástrica, pediculose e câncer. 

Atua também como vermífugo, antiinflamatório, antitérmico, antifúngico, inseticida, 

sarnicida, antibactericida, antioxidante e possui potente atividade imunoestimulatória 

em respostas celulares mediata e humoral. Entretanto, a maioria dos estudos sobre 

esta espécie estão voltados para as atividades inseticida e antioxidante. 

Alguns estudos tentando estabelecer a relação estrutura-atividade permitiram 

concluir que limonóides com o anel C-seco são os mais ativos ou para a atividade 

inseticida (CHAMPAGNE et al., 1992; VIEGAS JÚNIOR, 2003). A azadiractina 

possui o anel C-seco e sua ocorrência foi constatada apenas em três espécies da 

família Meliaceae, Azadirachta indica, Melia toosendan e Melia azedarach 

(BOHNENSTENGEL et al., 1999; CHAMPAGNE et al., 1992; NAKATAMI et al., 

1998, 1999; NDUMU; GEORGE; CHOUDHURY, 1999; VIEGAS JÚNIOR, 2003). 

A azadiractina desempenha um importante papel na defesa contra insetos, 

interferindo no crescimento desses e atuando como fagorrepelente. Essa substância 

repele ou reduz a ingestão de alimentos para várias espécies de insetos prejudiciais 

às lavouras, bem como de alguns nematóides. Ela causa malformações e impede o 

processo da ecdise dos insetos (PURI, 1999).  

Os extratos de nim podem causar fitotoxicidade em concentrações altas, 

como por exemplo, óleo emulsionável acima de 1% (SRIVASATAVA; PARMAR, 

1985). Esta reação depende da espécie de planta sobre a qual os extratos são 
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aplicados, sua idade e fase de desenvolvimento. A fitotoxicidade, causada pelo nim, 

manifesta-se nas plantas tratadas, por meio de folhas enrijecidas, quebradiças, de 

cor verde-pálido, geralmente menores, com pontos necróticos. Porém, as doses 

usuais na agricultura não contaminaram o solo, nem provocaram sintomas visíveis 

às plantas (MARTINEZ, 2002). 

Várias partes da planta do nim revelaram presença de fenólicos, como ácido 

gálico, ferúlico, tânico e clorogênico. A maior quantidade de fenólicos foi encontrada 

nas sementes, seguida pelo epicarpo e polpa (SINGH; MAURYA; SINGH, 2005). A 

atividade antioxidante de compostos fenólicos é principalmente devido às suas 

propriedades de óxido-redução, as quais podem desempenhar um importante papel 

na absorção e neutralização de radicais livres (DEGÁSPARI, WASZCZYNSKYJ, 

2004). 

Antioxidantes são largamente usados como inibidores da lipoxigenase (LOX). 

Estudos em sementes tratadas com extrato de semente de nim demonstraram que 

este extrato inibe tanto a LOX, como a peroxidação lipídica durante a germinação 

das sementes. Isso sugere que o extrato de nim desempenhe papel de antioxidante 

no sistema vegetal (RAO; DEVI; THYAGARAJU, 1998; GANGAR et al, 2006a). 

A atividade biológica dos extratos de nim foi observada também em diferentes 

sistemas animais como aves, ratos e humanos. A bactéria Propionibacterium acnes, 

ao causar a acne, induz mediadores inflamatórios no local de invasão. Esses 

mediadores incluem citocinas pró-inflamatórias e espécies reativas de oxigênio 

(EROs). Jain e Basal (2003) constataram que extrato de Azadirachta indica suprime 

significantemente a produção de EROs e das citocinas induzidas por monócitos, 

demonstrando tanto papel antioxidante como antiinflamatório. 
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Muitos estudos relatam sua atividade anticancerígena por diminuir a 

peroxidação lipídica e aumentar os níveis das enzimas antioxidantes intracelulares 

em vários órgãos (BALASENTHIL et al., 1999; SITHISARN; SUPABPHOL; 

GRITSANAPAN, 2005; SRITANAUDOMCHAI et al., 2005). 

 As folhas de nim contêm várias substâncias incluindo ácido ascórbico e 

flavonóides que são reconhecidas como antioxidantes e inibidores da 

carcinogênese. Os efeitos dos extratos de folhas de nim foram avaliados durante a 

administração de uma nitrosamina carcinogênica N-metil-N'-nitro-N-nitrosoguanidina 

(MNNG) em ratos. Com esta aplicação, houve diminuição significativa de glutationa 

reduzida (GSH) e da atividade da glutationa-peroxidase (GSH-Px), glutationa-S-

transferase (GST) e gama glutamil-transpeptidase (GGT) no estômago, fígado e 

circulação dos ratos. A administração do extrato diminuiu a peroxidação lipídica no 

fígado e aumentou os níveis de enzimas antioxidantes e detoxificadoras, sugerindo 

que o nim possui compostos com potencial quimiopreventivo contra o câncer 

gástrico, que retardaram o desenvolvimento do tumor (ARIVAZHAGAN; 

BALASENTHIL; NAGINI, 2000). 

Baral e Chattopadhay (2004) relataram a diminuição significativa do 

crescimento do carcinoma Ehrlich e de células de melanoma B16, depois da 

administração do extrato das folhas de nim. Yadav e Rathore (1976) afirmam que a 

atividade mitótica de células cancerígenas pode ser inibida por extratos de folhas de 

nim. Akudugu, Gade e Boohm (2001) relataram atividade citotóxica de azadiractina 

A em células humanas com glioblastoma (GANGAR et al., 2006b). 

Extratos do caule de Azadirachta indica preveniu o dano oxidativo da mucosa 

gástrica por bloquear significantemente a peroxidação lipídica e por captar o radical 

hidroxil (HO·) endógeno, o principal fator causador da úlcera, sendo seus efeitos 
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comparados a fármacos como omeprazol e ranitidina. Resultados indicam que o 

principal componente antiulceroso do extrato aquoso do caule de nim é uma 

substância fenólica glicosilada (BANDYOPADHAYAY et al., 2002). 

O óleo de nim demonstrou atividade espermicida em humanos, sugerindo que 

esse possa ser utilizado como método contraceptivo em mulheres em forma de 

pomada vaginal (BISWAS et al., 2002; KAUSHIC; UPADHYAY, 1995; SINHA et al., 

1984; UPADHAYAY; KAUSHIC; TALWAR, 1990; UPADHYAY et al., 1994). 

 

2 - Espécies reativas de oxigênio (EROs) 

O oxigênio pode dar origem a diversas espécies reativas (EROs), que incluem 

radicais livres e espécies não radicalares. Quando o oxigênio no estado fundamental 

absorve energia, forma uma espécie eletronicamente excitada chamada oxigênio 

singleto (1O2). Na redução do oxigênio à água, ocorre a formação do radical 

superóxido (O2
·), peróxido de hidrogênio (H2O2) e radical hidroxila (HO·). Essas 

EROs podem interagir com diversas estruturas celulares, lesando-as (ABDALLA, 

1993; HASANOGLU et al., 1994; RICHARD et al., 1991). 

Os compostos antioxidantes protegem os sistemas biológicos contra os 

efeitos potencialmente danosos provocados pelas espécies reativas de oxigênio. 

Eles podem ser divididos em dois tipos: o primeiro atua retardando a geração ou 

seqüestrando espécies reativas; o segundo atua bloqueando a cadeia radicalar, o 

que promove a remoção de radicais intermediários (SCHENEIDER; DE OLIVEIRA, 

2004). 

A geração de espécies reativas de oxigênio (EROs) ocorre normalmente no 

metabolismo das células vegetais. No entanto, podem ser potencializados frente a 

estresses de diferentes origens. Algumas enzimas, como a peroxidase, catalase e 
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superóxido dismutase, atuam sobre as EROs, protegendo a célula. A atividade 

dessas enzimas é aumentada não só quando as plantas são infectadas por 

patógenos, mas também quando são expostas a outros tipos de estresses, como os 

provocados pelos fatores abióticos (LABANCA, 2002; SBALCHEIRO, 2006). 

 

- Oxigênio singleto (1O2) 

É a forma excitada de oxigênio molecular e não possui elétrons 

desemparelhados em sua última camada. O 1O2 tem importância em certos eventos 

biológicos, mas poucas doenças foram relacionadas à sua presença. Em plantas, o 

1O2 é predominantemente gerado nos cloroplastos, por meio da transferência de 

energia de uma clorofila foto-excitada para o elétron do oxigênio molecular 

(RESENDE; SALGADO; CHAVES, 2003). 

 

- Radical hidroperoxila (HO2
·) 

Representa a forma protonada do radical superóxido. Estudos indicam que o 

radical hidroperoxila seja mais reativo que o superóxido, por sua maior facilidade em 

iniciar a destruição de membranas biológicas, porém é menos reativo que o radical 

hidroxila (FERREIRA; MATSUBARA, 1997; HALLIWELL; GUTTERIDGE, 1990).  

 

 - Radical hidroxila (HO�) 

O radical hidroxila é considerado a espécie mais reativa de oxigênio em 

sistemas biológicos. Pode ser formado quando o H2O2 reage com íons ferro ou 

cobre (Reação de Fenton) ou quando íons de metais de transição catalisam a 

reação entre H2O2 e íon superóxido (Reação de Haber-Weiss) (SCHENEIDER; DE 

OLIVEIRA, 2004). 
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Estudos recentes indicam que o radical HO· pode ser prejudicial para o 

crescimento das células, pois cliva os polissacarídeos de parede celular pela 

remoção de um átomo de hidrogênio dos polissacarídeos (COSGROVE, 2005). 

  

Reação de Fenton: 

I) Fe2+ + O2 � Fe3+ + O2
��

II) 2O2
�
�����

�
�� O2 + H2O2 

III) Fe2+ + H2O2  � Fe3+ + HO· + HO· 

 

Reação de Haber-Weiss: 

I) Fe3+ + O2
·
 � Fe2+ + O2 

II) Fe2+ + H2O2  � Fe3+ + HO- + HO��

III) O2
� + H2O2  � O2 + HO- + HO��

 

- Superóxido (O2
·) 

O íon superóxido pode ser produzido na planta por meio da ativação de 

NADPH-oxidases/sintases ligadas à membrana, peroxidases (POX) da parede 

celular, lipoxigenases (LOX) e como resultado da transferência de elétrons da 

mitocôndria ou do cloroplasto. Geralmente, o íon superóxido oxida várias moléculas 
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orgânicas e atua como redutor de metais nas reações de Fenton (BREUSEGEM et 

al., 2001).  

 

- Peróxido de hidrogênio (H2O2) 

Apesar de não ser um radical livre, pela ausência de elétrons 

desemparelhados na última camada, o H2O2 é um metabólito do oxigênio 

extremamente deletério, porque participa da reação que produz o HO· (FERREIRA; 

MATSUBARA, 1997). 

O peróxido de hidrogênio é formado pela redução de O2 e faz parte de várias 

respostas de defesa, como também na sinalização de hormônios em plantas 

(COSGROVE, 2005; FRY, 1998). 

O H2O2 é capaz de atravessar camadas lipídicas. Pelo fato de conseguir 

atravessar facilmente a membrana celular, ocorre a rápida elicitação da resposta 

vegetal na presença deste composto (APOSTOL; HEINSTEIN; LOW, 1989).  O 

acúmulo de H2O2 pode depender da redução do O2 molecular a O2
·, seguida pela 

dismutação espontânea ou catalisada de O2
· a H2O2. A enzima SOD (superóxido 

dismutase) pode catalisar uma conversão altamente eficiente de O2
·/HO2

· a H2O2 

(RESENDE; SALGADO; CHAVES, 2003). 

 

3 - Resposta de Hipersensibilidade (RH) 

Os vegetais sofrem várias agressões por agentes bióticos e abióticos. 

Agentes bióticos são os vírus, insetos, fungos, bactérias e nematóides. Os abióticos 

são a radiação ultravioleta, temperatura e umidade. Entretanto, as plantas são 

também agredidas por fatores não-naturais como a chuva ácida, efeito estufa, mau 

uso de agrotóxicos e poluição do ar. Por isso, é interessante conhecer os 
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mecanismos de proteção das plantas para que, por meio da bioengenharia, seja 

capaz de se obter variedades agrícolas mais resistentes, aumentando até mesmo a 

produção e qualidade dos alimentos (PINHEIRO et al., 1999). 

As plantas possuem mecanismos de defesa. Um deles é a resistência 

constitutiva que ocorre mesmo sem a ação de agentes agressores: recebida por 

herança dos ancestrais. Este tipo de resistência torna as plantas imunes (ou não-

hospedeiras) à maioria dos patógenos. Os outros tipos de resistência são a 

resistência localizada, que é ativada no ponto onde ocorre a agressão, e a 

resistência sistêmica adquirida, que protege a planta contra ataques subseqüentes 

(BALARDIN, 2006; RIZZARDI, 2003). 

A RH é um dos principais mecanismos de resistência encontrados nas 

plantas. Ela atua em resposta a um estímulo externo biótico ou abiótico sobre a 

planta, é um mecanismo de resistência adquirida. A RH pode, muitas vezes, ser 

visualizada macroscopicamente na forma de lesões necróticas restritas ao sítio de 

infecção. São estas lesões que impossibilitam a propagação do patógeno para 

outros tecidos da planta, interrompendo assim, a manifestação da doença 

(HAMMOND-KOSACK; JONES, 1996; LAU et al., 2006).  

A característica principal que diferencia a RH de outro tipo de mecanismo de 

resistência adquirida nas plantas, a RSA (Resposta Sistêmica Adquirida), é que ela 

se manifesta no local da planta onde ocorreu o primeiro contato do agente externo 

biótico ou abiótico. Ela é uma resposta de defesa rápida, cujos eventos celulares 

iniciam-se imediatamente após o primeiro contato do patógeno com a planta (DE 

SOUZA, 2007; STICHER; MAUCH-MANI; MÉTRAUX, 1997). 

Na planta, ao se defender dos agentes agressores, ocorre aumento 

intracelular da concentração de espécies reativas de oxigênio, lignificação e o 
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fortalecimento de paredes celulares, aumento de substâncias antimicrobianas, 

expressão de proteínas relacionadas à patogênese (PR-proteínas), bem como 

aumento das moléculas sinalizadoras, como o ácido salicílico, responsável pela 

ativação de respostas de defesa em células adjacentes (RH) e tecidos mais 

distantes do sítio primário de infecção da planta (RSA) (DURRANT; DONG, 2004; 

HUTCHESON, 1998).  

As interações planta-patógeno são classificadas em compatíveis (patógeno 

virulento e hospedeiro susceptível) e incompatíveis (patógeno avirulento e 

hospedeiro resistente). Nas interações compatíveis, ocorre a progressão da infecção 

na planta. Em interações incompatíveis, o sistema de defesa da planta é ativado, 

conduzindo à resistência. A planta possui genes que codificam receptores protéicos 

que reconhecem e se ligam a moléculas específicas derivadas dos patógenos. A 

presença de um gene de resistência, dominante na planta (R), que funciona como 

um receptor e um gene de avirulência dominante no patógeno (Avr) condiciona a 

incompatibilidade em interações gene-a-gene. A interação desses dois genes 

provoca diversas respostas fisiológicas nas plantas (FLOR, 1955; NIMCHUK et al., 

2003).  

Geralmente, o reconhecimento do patógeno pela planta rapidamente estimula 

grande influxo de íons Ca²+ e H+ e efluxo de K+ e Cl-. O fluxo de íons é mediado por 

proteínas G. O aumento do cálcio intracelular leva à ativação de enzimas como a 

peroxidase de parede celular e a NADPH oxidase de membrana, que por sua vez 

geram EROs. Além destes íons, o ácido salicílico (AS) e o metil jasmonato (MeJA) 

atuam na produção de EROs e sobre a expressão de gene de resistência (ALLAN; 

FLUHR, 1997; ANDI et al., 2001; LAMB; DIXON, 1997). 
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Este fluxo de íons induz a ativação de proteínas-quinase mitógeno-ativadas 

(MAPKs) e a geração de EROs. As MAPKs ativadas são translocadas para o núcleo 

e várias proteínas são rapidamente fosforiladas e desfosforiladas. Sabe-se que há o 

acúmulo de ácido salicílico e a subseqüente formação de espécies reativas de 

oxigênio, principalmente peróxido de hidrogênio (H2O2), já que o AS inibe a catalase 

(ALLAN; FLUHR, 1997; LAMB; DIXON, 1997). 

As peroxidases (POX) são capazes de catalisar diversas reações, como a 

produção de peróxido de hidrogênio (H2O2). O H2O2 age como sinalizador para 

outras respostas de defesa, participa de reações catalisadas por peroxidases, 

resultando na polimerização de fenóis e na formação de lignina, formação de 

ligações cruzadas de glicoproteínas ricas em hidroxiprolina e a sua incorporação à 

parede celular (LABANCA, 2002; MAUCH-MANI; MÉTRAUX, 1998; SBALCHEIRO, 

2006; ZHAO et al., 2005).  

O peróxido de hidrogênio também induz a atividade da enzima ácido-benzóico 

2–hidroxilase (BA2H) que é necessária para a biossíntese de ácido salicílico 

(BUCHANAN; GRUISSEM; JONES, 2000). O peróxido de hidrogênio auxilia na 

ativação da via dos fenilpropanóides e no fluxo de íons. Ele também ativa genes que 

codificam enzimas que participam na defesa da planta contra os próprios radicais 

gerados como a catalase e a glutationa-S-transferase (CLEMENTS; SAFFREY, 

2001; GERSHENZON, 2002). 

A peroxidase participa nas ligações de polissacarídeos, na oxidação do ácido 

indol-3-acético (IAA) e de fenóis, cicatrização de ferimentos, defesa de patógenos e 

regulação da elongação de células (CAMPOS et al., 2004; KAO, 2003; 

SBALCHEIRO, 2006). 
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As catalases (CATs) são enzimas que convertem o H2O2 em H2O e O2. As 

plantas possuem várias isoformas de catalase. A primeira (classe 1) remove o H2O2 

produzido durante a fotorespiração em tecidos fotossintéticos. A segunda (classe 2) 

é produzida em tecidos vasculares e a terceira (classe 3) são as catalases presentes 

em sementes e plantas jovens, cuja atividade está relacionada à remoção do H2O2 

produzido durante a degradação dos ácidos graxos (BREUSEGEM et al., 2001; DE 

SOUZA, 2007). 

 

3.1 - Ácido salicílico 

Os compostos fenólicos são sintetizados a partir de duas rotas principais: a 

via do acetato, que inicia com o acetil coenzima A e malonil coenzima A, e 

principalmente, a via do chiquimato a partir de carboidratos (SIMÕES, 2003).  

O ácido chiquímico é formado pela condensação de dois metabólitos 

derivados da glucose, o fosfoenolpiruvato e a eritrose-4-fosfato (Figura 3). O ácido 

chiquímico liga-se a uma molécula de fosfoenolpiruvato, originando o ácido 

corísmico. O ácido corísmico gera os aminoácidos aromáticos, que são precursores 

de vários alcalóides, como por exemplo, a fenilalanina. A partir deste aminoácido, 

ocorre a formação dos fenilpropanóides que originam os grupos fenólicos (PERES, 

2006). 

De acordo com Sbalcheiro (2006), a via biossintética responsável pela síntese 

fenilpropanóidica também responde pela síntese de flavonóides, fitoalexinas, 

ligninas e derivados do ácido benzóico. Esses compostos atuam em diversas 

funções das plantas, como antioxidantes, agentes antimicrobianos, pigmentos 

coloridos suberinas e ligninas como constituintes estruturais (SARMA; 

SREELAKSHMI; SHARMA, 1998). Eles possuem um ou mais anéis aromáticos com 
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pelo menos um grupo hidroxicílico. Em geral, podem reagir com radicais livres, 

devido à facilidade com que o átomo de hidrogênio do grupo hidroxila pode ser 

abstraído por um radical livre (PANNALA et al., 2001). 

Alvarez (2000) afirma que, quando a planta sofre estímulos, como na invasão 

de patógenos, ocorre a ativação da transcrição do mRNA que codifica a enzima 

fenilalanina amônia-liase (FAL), aumentando a produção desta na planta (DIXON; 

PAIVA, 1995). Entre as substâncias formadas após a ação da FAL, está o ácido 

benzóico, o qual dá origem ao ácido salicílico, um importante composto na defesa 

das plantas contra patógenos. A enzima ácido benzóico 2-hidroxilase converte o 

ácido benzóico em ácido salicílico (LEE; LÉON; RASKIN, 1995). 

O ácido salicílico pode também ser biossintetizado a partir do corismato, pela 

via do isocorismato (Figura 4) (LEE, LÉON, RASKIN, 1995; SCHINEIDER et al., 

1996). Embora a via dos fenilpropanóides seja responsável pela rápida produção de 

AS associada com a morte celular local, característica da RH, a via do isocorismato 

é considerada a mais importante na produção de AS durante a RSA (DE SOUZA, 

2007; WILDERMUTH et al., 2001).  
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Figura 3. Via do ácido chiquímico. Biossíntese de compostos fenólicos (adaptado de PERES, 2006). 
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Figura 4. Via metabólica do corismato (adaptado de DE SOUZA, 2005). 
 

Ainda não se sabe quais são os mecanismos exatos pelo qual o AS ativa a 

defesa das plantas. Aplicações exógenas do ácido salicílico (AS) promovem o 

aumento da síntese de fenilpropanóides em diversas espécies vegetais, por meio de 

uma via intermediária para a síntese dos flavonóides. Isto aumenta as chances do 

vegetal se defender do ataque de patógenos (TAIZ; ZEIGER, 2002). 

 

3.2 - Rubus fruticosus (amora preta) 

As células em suspensão ou os protoplastos de Rubus fruticosus têm sido 

bastante utilizados como modelo biológico, tanto em investigações sobre o sistema 

de defesa de plantas como em experimentos para o estudo do crescimento e 

desenvolvimento celular das mesmas (NITA-LAZAR; CHEVOLOT; LIÉNART, 1998; 

PATIER et al., 1995; VARGAS-RECHIA et al., 1998). 

 
L-Triptofano 

 
Ácido Salicílico 

 
Antranilato 

 
Isocorismato 

 
Corismato 



 44
 

Estudos no laboratório de Bioquímica Vegetal (FCFRP – USP) demonstraram 

a eficiência de um polissacarídeo ácido extraído de sementes de paineira (Chorisia 

speciosa), denominado F-I e do ácido salicílico como elicitores de algumas 

respostas cruciais para o desenvolvimento de RH, incluindo o acúmulo de AS 

intracelular, produção de compostos fenólicos e ativação de proteínas relacionadas 

à patogênese, em cultura de Rubus fruticosus (DE SOUZA, 2005).  

A avaliação do efeito das respostas de RH sobre a parede celular 

demonstraram que F-I e AS ativam EROs com simultânea  liberação de fragmentos 

de carboidratos de baixa massa molecular da parede celular, resultando em uma 

degradação desta, enquanto outro elicitor (MeJA) promove uma maior liberação de 

fragmentos com uma massa molecular maior que podem ter a função de 

sinalizadores para o espessamento de parede, liberação de enzimas e de outras 

moléculas de defesa (DE SOUZA, 2007). 

As plantas reagem à penetração do fungo Fusarium sp. acumulando calose e 

outros componentes da parede celular. Sendo assim, Nita-Lazar e colaboradores 

(1998) investigaram O-glicanas, extraídas de glicoproteínas de Fusarium sp., que 

podem agir como moléculas sinalizadoras. Verificaram que incubando uma fração de 

O-glicana, com protoplastos de Rubus fruticosus, houve uma indução da atividade 

do complexo fenil amônio-liase (FAL).  

Patier e colaboradores (1995) mostraram que �-1,3-glucanas, que são os 

componentes principais de herbicidas líquidos, são capazes de elicitar D-glucanases 

(�-1,3-glucanase e �-amilase) em células de Rubus fruticosus. Uma κ-carragenana 

elicitou a atividade da enzima �-1,3-glucanase no mesmo sistema de células em 

suspensão. 
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Desta forma, no presente trabalho, utilizamos esse conhecimento prévio, 

tanto do efeito de alguns elicitores como do modelo biológico, para estabelecer o 

efeito do extrato de nim sobre respostas de hipersensibilidade em Rubus fruticosus. 

Os estudos sobre a ação inseticida de Azadirachta indica restringem-se à 

análise de seu mecanismo de ação sobre insetos e também de seus efeitos sobre 

trabalhadores rurais que fazem uso de produtos a base de nim não havendo, na 

literatura pesquisada, trabalhos de seus impactos sobre o sistema vegetal. 

Este trabalho vislumbrou, portanto, relacionar os efeitos do extrato, obtido a 

partir de sementes de nim, sobre algumas respostas de hipersensibilidade, 

caracterizar os compostos presentes nas frações do extrato e ainda avaliar a 

atividade antioxidante destes. 
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4 - OBJETIVOS 

 

4.1 - Objetivo geral 

Este projeto teve como objetivo geral caracterizar o extrato das sementes do 

nim, Azadirachta indica, e estudar o efeito deste extrato sobre respostas de 

hipersensibilidade, em cultura de células de Rubus fruticosus, verificando se seu 

efeito como bioinseticida se restringia à ação sobre os insetos ou se gerava 

respostas de defesa na própria planta. 

 

4.2 - Objetivos específicos 

a) Caracterizar o extrato bruto (EB) e liofilizado (L) obtido a partir de sementes 

moídas de nim; 

b) Quantificar a azadiractina (AZA) nos extratos de nim; 

c) Avaliar a atividade antioxidante de L; 

d) Fracionar o extrato L2, obtendo-se L2 inicial e AZA2; 

e) Caracterizar a fração L2 inicial; 

f) Estabelecer as condições experimentais para os estudos de elicitação com 

L2, L2 inicial e AZA2 em células de Rubus fruticosus; 

g) Caracterizar o meio intracelular e extracelular após elicitação células de 

Rubus fruticosus com L2, L2 inicial e AZA2, determinando o efeito dos elicitores 

sobre a produção de proteínas, fenólicos e açúcares redutores; 

h) Determinar o efeito da elicitação com L2, L2 inicial e AZA2 sobre a 

produção de EROs;  

i) Determinar as curvas de dose dependência e de tempo para a produção de 

EROs por estes elicitores  em células de Rubus fruticosus. 
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CONCLUSÃO 

 

 

- A caracterização dos extratos de sementes de nim demonstrou que os 

açúcares e lipídeos são os componentes majoritários nos extratos e confirmou a 

presença da azadiractina A, pelas análises de CLAE, ESI-MS e ESI-MS-MSI; 

- Os resultados de quimioluminescência sugeriram uma atividade antioxidante 

do extrato L2, medida pela reação HRP-H2O2-luminol, demonstrando ser dose-

dependente, com valor de inibição de 63,5 a 96,4% em relação ao controle; 

- Os resultados demonstraram que a molécula de AZA2 tem atividade 

inibitória na liberação de compostos fenólicos intra e extracelulares, açúcares e 

proteínas extracelulares, significando que apenas a molécula de AZA isolada não 

induz respostas de defesa nas células de Rubus fruticosus; 

- A elicitação das células com a fração L2 inícial causou aumento da liberação 

de fenólicos intracelulares com o aumento da sua concentração, porém os valores 

obtidos são inferiores ao do controle. Por outro lado, há diminuição de EROs no 

meio intracelular e aumento de açúcares redutor no meio extracelular, sugerindo que 

esta fração, nessas concentrações avaliadas, atue como antioxidante e cause 

liberação de fragmentos de parede celular como mecanismo de defesa celular;  

- O extrato L2 provocou aumento da liberação de fenólicos intracelulares e 

constância do teor de açúcares redutor extracelulares, seguida de inibição na 

liberação de EROs em concentrações acima de 0,1 mg/mL. Isso indica que o extrato 

bruto, que possui tanto AZA2 como a fração L2 inicial, atue sinergicamente como 

agente antioxidante e protetor das células com o aumento da concentração do 

elicitor, além de possuir ação inseticida, como já foi descrito na literatura. 
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