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RESUMO
Devido à grande importância da cultura do trigo, se faz necessário a busca por minimizar
os danos causados pelas doenças, com o menor impacto ambiental possível. Em diversos
locais, a mancha marrom (Bipolaris sorokiniana (Sacc)), é conhecida como um dos
principais patógenos para esta cultura, pois ocasiona considerável diminuição na
produção. As plantas tendem a se defender do ataque de patógenos por meio de
mecanismos de resistência, estes podem permanecer latentes e serem acionados somente
após a exposição a agentes elicitores ou patógenos. Neste sentido o objetivo deste trabalho
foi de isolar fungos endofíticos, selecionar e testar possíveis indutores de resistência
frente ao B. sorokiniana na cultura do trigo, em casa de vegetação e à campo. Isolou-se
11 fungos endofíticos com atividade antagonista e com capacidade de acumular
fitoalexinas em plantas, destes, selecionou-se dois que foram identificados por biologia
molecular como sendo os fungos Aspergillus japonicus e Trichoderma tomentosum,
isolados a partir de plantas daninhas. Nos experimentos conduzidos à campo nos anos
2015 e 2016, em Guarapuava e Boa Ventura de São Roque-PR, constatamos que as
suspensões de fungos endofíticos foram capazes de promover diferenças de rendimento,
número de espigas, número de grãos e altura de plantas. E também foram capazes de
aumentar a atividade das enzimas, tanto PR proteínas, quitinase, β 1,3- glucanase e
peroxidase, quanto compostos antioxidantes, tais como catalase, fenilalanina amônia
liase, polifenoloxidases, superóxido dismutase, ascorbato peroxidase, glutationa
peroxidase, glutaiona redutase, glutationa S-trasnferase, flavonoides e compostos
fenólicos, quando comparados com a testemunha. As suspensões dos fungos endofíticos,
em especial o T. Tomentosum, tem potencial para serem utilizados na cultutra do trigo
como agentes de controle de doenças, pois diminuíram a severidade da mancha marrom.

Palavras-Chave: Aspergillus japonicus, Trichoderma tomentosum, indução de
resistência, severidade, Triticum aestivum L., enzimas.
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ABSTRACT

Due to the great importance of wheat, the search for reducing the effects of its
diseases is needed, with the lowest environmental impact possible. In several parts of
continents, spot blotch, caused by Bipolaris sorokiniana (Sacc), is known as a great
adversity for that cropsince it leads to a remarkable decrease in production. Plants tend to
defend themselves based on mechanisms of resistance to pathogens, which lie dormant
so that plants are activated only after being exposed to elicitor agents or pathogens. Thus,
the present study aimed to isolate endophytic fungi, select and test possible resistance
inducers against B. sorokinianain wheatunder greenhouse and field conditions. We
isolated 11 endophytic fungishowing antagonist activity andability to accumulate
phytoalexins in plants. Of these fungi, two were selected and molecularly identified as
Aspergillus japonicas and Trichoderma tomentosum, isolated from harmful plants. In
experiments conducted in the field in 2015 and 2016, in Guarapuava and Boa Ventura de
São Roque-PR, we found that the suspensions of endophytic fungi were able to promote
differences in yield, number of ears, number of grains and height of plants. And were also
able to increase the activity of the enzymes, both PR proteins, chitinase, β 1,3-glucanase
and peroxidase, as well as antioxidant compounds such as catalase, phenylalanine
ammonia lyase, polyphenoloxidases, superoxide dismutase, ascorbate peroxidase,
glutathione peroxidase, glutamine reductase, glutathione S-transfernase, flavonoids and
phenolic compounds, when compared with the control. The suspensions of endophytic
fungi, especially T. Tomentosum, have the potential to be used in the cultivation of wheat
as disease control agents, since they have reduced the severity of the brown spot.

Keywords: Aspergillus japonicus, Trichoderma tomentosum, resistance induction,
severity, Triticum aestivum L., enzymes.
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INTRODUÇÃO

O trigo (Triticum aestivum L.) é uma das culturas de cereais de grande importância
no Brasil (FAVARATTO et al., 2011). É um gênero alimentício essencial na maior parte
do mundo e, comparado a outras culturas, é o segundo cereal mais produzido (MAPA,
2016).
Uma série de doenças afeta a cultura de trigo. No entanto, entre as que ocorrem
com maior freqüência, estão as manchas foliares e, dentre essas, a mancha marrom, se
destaca por contribuir significativamente com baixos rendimentos na safra,
principalmente sob influência do clima, com condições de umidade e temperatura
propícios, que ajudam a aumentar a infecção causada por Bipolaris sorokiniana, agente
da mancha marrom (IFTIKHAR et al., 2012).
O uso de fungicidas é um dos principais métodos de controle de doenças de
plantas, porém, seu uso sucessivo pode promover a seleção de linhagens de fungos
fitopatogênicos resistentes, não controlados pelo fungicida e também é necessário nos
preocuparmos com os impactos ambientais que os fungicidas podem vir a causar (GHINI
e KIMATI, 2000).
E também em contrapartida ao ataque de patógenos a planta possui mecanismos
de defesa, assim, respostas bioquímicas a nível celular e molecular podem ser
desencadeadas com o objetivo de proteger a planta do ataque de patógenos (OLIVEIRA
et al., 2016).
Acredita-se que os fungos endofíticos são capazes de produzir produtos naturais
biologicamente ativos (ZHAO et al., 2011). E devido esta incrível capacidade em residir
em nichos diferenciados, eles apresentam um estado metabólico de agressividade
constante, sintetizando assim diversos metabólitos (ARNOLD, 2007).
Os metabólitos com propriedade bioativas produzidos por micro-organismos
endofíticos têm mostrado capacidade de inibir uma grande variedade de fungos, bactérias
e vírus patogênicos, podem apresentar atividade antitumoral e atuarem como agentes
antidiabéticos e imunossupressores. Os fungos endofíticos tem propriedades de ativar os
mecanismos de indução de resistência em plantas (STROBEL e DAISY 2003, STROBEL
et al., 2002, GUNATILAKA, 2006).
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Quando as plantas reconhecem indutores de resistência, são acionadas vias
intracelulares de sinalização e estas ativam genes de resposta de defesa, estes codificam
as PR-proteínas, tais como a quitinase e β 1,3 - glucanase, entre outras, como também
proteínas que atuam na lignificação das paredes celulares ou produção de fitoalexinas
(EBRAHIM et al., 2011; OLIVEIRA et al., 2016). As PR-proteínas não se acumulam
apenas localmente em tecidos infectados circundantes, mas também em áreas remotas,
em tecidos não infectados. A produção de PR-proteínas nas partes não infectadas pode
impedir que as plantas possam sofrer infecção posterior ou minimizar os danos desta
(EBRAHIM et al., 2011).
Portanto, neste contexto de proteção das plantas busca-se compostos que possam
induzir a resistência destas e devido ao fato dos fungos endofíticos apresentaram
possibilidade de produção de diferentes metabólitos e mecanismos de ação que buscam
minizar os efeitos dos patógenos, nos parece interessante a realização de ensaios com os
fungos endofíticos em plantas de trigo que sofrem com o ataque de fitopatógenos.
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2.1

OBJETIVOS

Objetivo Geral

Isolar fungos endofíticos, selecionar e testar “possíveis indutores” de resistência
frente ao B. sorokiniana na cultura do trigo, em casa de vegetação e a campo.

2.2
-

Objetivos Específicos
Verificar a viabilidade de fungos endofíticos de plantas daninhas do Campus
Cedeteg, Unicentro, Guarapuava, PR;

-

Analisar características antagonistas a partir de ensaios laboratoriais, tais
como, cultivo pareado, teste de compostos voláteis e não voláteis, difusão em
meio e fitoalexinas;

-

Identificar por técnicas moleculares os fungos endofíticos com os melhores
resultados;

-

Verificar a capacidade da suspensão dos fungos endofíticos em induzir a
resistência pela ação das enzimas denomindas proteínas relacionadas a
patogênese e ativar enzimas antioxidantes, em comparação com indutores
abióticos, em cultivares de trigo, em casa de vegetação.

-

Verificar a capacidade da suspensão ds fungos endofíticos, em comparação
com indutores abióticos, na redução da área abaixo da curva da doença da
mancha marrom em trigo, em casa de vegetação e a campo.

-

Avaliar os efeitos da suspensão dos fungos endofíticos, em comparação com
indutores abióticos, nas características agronômicas e produtividade do trigo
a campo.
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3.1

REVISÃO DE LITERATURA

A cultura do trigo
O trigo (Triticum aestivum L.) é uma Poacea de ciclo anual, originária da

Mesopotâmia, região denominada de Crescente fértil. É cultivado em mais de 50 países,
sendo o maior produtor mundial a China, com uma produção de 130 milhões de toneladas
(ORTIZ et al., 2007; USDA, 2016).
O trigo, encontra-se em terceiro lugar, como o cereal mais produzido no âmbito
mundial, correspondendo aproximadamente a 30% da produção de grãos. Em 2015, a
produção total de trigo foi de 732 milhões de toneladas e tem-se uma projeção estimada
que a produção de trigo deverá elevar-se para 900 milhões de toneladas até o ano de 2020,
com rendimento médio de 4.000 kg ha-1 (USDA, 2016). No Brasil, a produção de trigo
em 2015 foi de 5,54 milhões de toneladas, e com relação a necessidade de importação,
esta vem diminuindo nos últimos anos (MAPA, 2016).
A cultura do trigo é empregado na produção de alimentos para humanos, na
fabricação de produtos não alimentícios (misturas adesivas, colas, agentes surfactantes,
embalagens solúveis, álcool, fármacos, cosméticos, etc.) e também na fabricação de
produtos para animais, em forma de grãos, componente de rações ou ainda na forma de
forragem (MORI et al., 2007). Este se constitui em uma importante cultura na rotação
e/ou sucessão cultural nas unidades de produção agropecuárias, garantindo o fluxo
econômico e a sustentabilidade da propriedade (SANTOS et al., 2006; PENCKOWSKI
et al., 2010; SILVA et al., 2014; RODRIGUES et al., 2014).
No Brasil, este cereal é cultivado principalmente na região sul, com mais de 90%
da produção, mas também é produzido nas regiões sudeste e centro-oeste (CONAB,
2016). Sendo uma das principais cuturas de inverno dessa região, o alto potencial de
produção da cultura vem sendo obtido pela utilização de cultivares modernas, aliado ao
uso racional e integrado dos recursos de solo, clima e técnicas de manejo. No Brasil existe
um interesse sócio-econômico no aumento da produção de trigo, em virtude de que ainda
importamos quase metade do que consumimos, assim precisamos atender a demanda
nacional de grãos e também pelo fato de seu cultivo fornecer palhada para as culturas de
verão, como soja e milho (FAVARATO et al., 2011).
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A qualidade do grão de trigo é resultado de um conjunto de condições de cultivo
(características do solo, temperatura, umidade, doenças, manejo da cultura), em conjunto
aos procedimentos de colheita, secagem e armazenamento, tais fatores afetam de forma
direta o uso industrial do produto final, a farinha (COSTA et al., 2008). Como resultado
da qualidade de produção, tem-se a utilização do trigo na fabricação dos produtos
alimentícios, estas características estão srelacionada às propriedades agroclimáticas,
tecnológicas e nutricionais como: carboidratos, proteínas, lipídios, fibras, vitaminas e
minerais (CAZETTA et al., 2008; STEFEN et al., 2014).
3.1.1 Mancha Marrom
Anteriormente, este fungo era considerado o gênero Helminthosporium, mas este
foi fracionado em três outros gêneros que foram, assim, denominados: Bipolaris,
Drechslera e Exserohilum. A partir dessa divisão, Helminthosporium sativum passou a
ser chamado de Bipolaris sorokiniana (ALCORN, 1982). Sendo que fungo Bipolaris
sorokiniana (sinonimos Drechslera sorokiniana) teleomorfo Cochliobolus sativus
ocasiona a mancha marrom (KUMAR et al., 2002; POLONI et al., 2009).
O fungo B. sorokiniana, na forma assexuada ou imperfeita, pertence aos fungos
Mitospóricos, classe Hyphomycetidae, ordem Moniliales e a familia Dematiaceae. Os
conídios são oblongos, marrons, curvados levemente, medindo 15-20 x 60-130 μm,
contendo de 3 a 13 septos (PRATES et al.; 2001; KUMAR et al., 2002; POLONI et al.,
2009).
A forma sexuada ou teleomórfica Cochliobolus sativus pertence a subdivisão
Ascomycotina, classe Loculoascomycetes, ordem Pelosporales e a familia Pleosporaceae
(KUMAR et al., 2002). Possuem pseudotécios de cor preta, com ascas clavadas de 20-35
x 120-250 μm, de 300 a 400 μm de diâmetro. Os ascospóros são filamentosos, hialinos e
espiralados medindo 5-10 x 200-450 μm, possuindo de 4 a 10 septos (KUMAR et al.,
2002). A fase teleomórfica raramente ocorre na natureza (POLONI et al., 2009).
Existem diversas doenças que acometem a cultura do trigo, especialmente doenças
fúngicas, tais como, giberela, ferrugem, oídio, podridão radicular, mancha amarela,
mancha marrom, entre outras (EMBRAPA, 2012).
A mancha marrom é uma doenca que provoca elevados danos a cultura,
principalmente quando as condições climáticas são favoráveis ao seu desenvolvimento
(CHAND et al., 2002; MATUSINSKY et al., 2010).
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Em diversas partes dos continentes, a mancha marrom é um grande problema para
a cultura do trigo e da cevada, especialmente onde as temperaturas médias no período do
inverno são mais elevadas, médias próximas de 20º C e umidade foliar por um período
de 15 horas, são condições climáticas que proporcionam a rápida proliferação da doença
(DUVEILLER et al., 2007; IFTIKHAR et al., 2006). Devido a estes fatores, a mancha
marrom tornou-se um problema no cultivo do trigo, uma vez que milhões de hectares
foram acometidos pelo fungo, ocasionando a disseminação da doença (IFTIKHAR et al.,
2012). O patógeno B. sorokiniana tem importante ocorrência na America Latina,
inclusive no Brasil, partes da Europa e em partes da China (MURRAY e BRENNAN,
2009; FARIAS et al., 2010)
O desenvolvimento da doença desencadeia prejuízos na cultura do trigo os quais
resultam em grãos menores e com menor qualidade, gerando a denominada ponta preta,
especialmente quando a doença ocorre perto ao estádio de espigamento (KUMAR et al.,
2002). Algumas pesquisas mostram que a incidência de ponta preta nos grãos tem uma
correspondência com o rendimento e o peso dos grãos, entre genótipos suscetíveis e
resistentes (KUMAR et al., 2002; IFTIKHAR et al., 2012).
A diminuição na produção do trigo, bem como os prejuizos são variáveis de região
para região. Em algumas foram registrados prejuizos da ordem de 20% mas pode chegar
a 50% e como consequência dificulta a produção de trigo em uma escala expressiva e o
crescimento comercial desta cultura (MURRAY e BRENNAN, 2010; DUVEILLER e
GARCIA, 2000). Na região sul do continente asiático a severidade da doença se eleva
dramaticamente quando o solo não é bem drenado e em plantios no final da temporada.
Prejuizos de aproximadamente 25% também foram apontados (MURRAY e BRENNAN,
2010).
Em ambientes com índices de temperaturas e umidade elevadas, as estruturas de
frutificação desenvolvem-se rapidamente e são, comumente, verificadas em lesões mais
antigas (EMBRAPA, 2012). Quando ocorre circunstâncias ambientais favoráveis ao B.
sorokiniana o acometimento da doença é mais severo, as espigas do trigo também são
afetadas, podendo evidenciar pontos escuros nas espiguetas, certamente, afetando o
embrião e ocasionando grãos enrugados DUVEILLER et al., 2007).
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3.1.2 Sintomatologia e Epidemiologia

As sementes infectadas são consideradas como fontes primordiais de inóculo de
B. sorokiniana, bem como, restos culturais, plantas voluntárias, hospedeiros secundários
e conídios dormentes no solo (REIS, 2001; KUMAR et al., 2010). A disseminação do
patógeno por sementes infectadas pode atingir uma eficiência de 87% para o fungo B.
sorokiniana (REIS e FORCELINI, 2001).
Os conídios gerados nas folhas precedentes podem ser dispersados por respingos
de chuva ou pelo vento e podem germinar nas folhas em até quatro horas, sendo seu
apressório formado na célula epidérmica após oito horas. As hifas invadem as células
adjacentes em até 24 horas (KUMAR et al., 2002).
B. sorokiniana é um fungo hemibiotrófico, conhecido por produzir várias toxinas
e estas toxinas auxiliam inclusive no momento da infecção, pois existem várias etapas na
infecção por B. sorokiniana, tanto em folhas como em raiz. O primeiro passo é a adesão
que ocorre durante a primeira hora depois do contato dos conídios com a superfície
(APOGA et al., 2001). Uma matriz extracelular (MEC) rodeia os conídios e permite que
o fungo possa se aderir fortemente à superfície da planta hospedeira após a adesão inicial.
A MEC também é formada para constituir um micro-ambiente ideal para o fungo na
superfície do hospedeiro (APOGA e JANSSON, 2000). A produção do MEC é
acompanhada da germinação dos conídios, que ocorre entre 4 e 6 horas após a inoculação
(HAN et al., 2010).
O fungo cresce e seus micélios se espalham pela superfície, e estes invadem a
célula formando uma estrutura especializada chamada de apressório, sua formação ocorre
pelo intumescimento de uma ponta de hifa, no ápice do tubo germinativo, esta pressiona
firmemente contra a superfície do tecido da planta. O apressório permite a invasão
formando uma cavidade de penetração, um crescimento na base com as forças do
apressório através da cutícula e para as células da epiderme (HAN et al., 2010). E a
infecção pelo patógeno pode vir a acontecer em qualquer fase de desenvolvimento do
trigo, tendo algumas vezes variação conforme a cultivar avaliada.
Quando o patógeno B. sorokiniana atinge as raízes, recebe o nome de podridão
comum das raízes (KUMAR, et al., 2010). As primeiras manifestações da doença nas
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folhas, ocorre logo nas primeiras folhas e forma lesões necróticas de cor parda a negra,
medindo de 1 a 2 mm de comprimento, sem margem clorótica. As manchas podem ser
ovaladas, com bordos definidos que variam em tamanho, que podem formar grandes
manchas, atingindo grande área do limbo foliar, a agressividade vai depender das
condições ambientais (DUVEILLER et al., 2007; CHAND et al., 2002; REIS et al., 2001).
Pode ocorrer esporulação destas lesões e podem ser observados tanto os conidióforos
quanto os conídios, consequentemente a folha fica crestada e seca prematuramente
(KUMAR et al., 2002).
As plântulas também podem ser acometidas pelo B. sorokiniana, sendo possível
observar as lesões características pretas a castanhas nas folhas, na coroa e nas raízes. B.
sorokiniana podem ser bastante agressivos nas raízes e na coroa que as plântulas
infectadas podem secar rapidamente assim dificultando a realização da fotossíntese e
consequentemente diminuindo sua produtividade (KUMAR et al., 2002).
O alastramento da mancha marrom em plantas na fase de alongamento, pode
desencadear o acamamento destas plantas. A característica fundamental é a perda de cor
do tecido radicular que, com o tempo, fica cinza. As plantas adultas expõem normalmente
pequenas lesões ovaladas e de cor marrom. As raízes apresentam uma coloração
acinzentada (REIS, et al., 2001).
Em ambiente oportuno, o fungo infecta nós e entrenós, acarretando no
estrangulamento dos mesmos resultando em uma planta muito fraca. Os nós mostram-se
com lesões castanho-escuras que se expandem as vezes nos entrenós. No final do ciclo
da planta, no momento de maturação é possível observar elevada multiplicação do
patógeno em vários órgãos da planta, as espiguetas perdem a coloração rapidamente, com
os grãos murchos, sem enchimento total, com diminuição na produtividade (KUMAR et
al., 2002).
Os grãos, quando atacados, ficam sem peso, enrugados e com aparência
característica designada “ponta-preta”, evidenciando na região do embrião um
escurecimento e podem apresentar lesões de coloração preta a marrom, sendo seu
enrugamento comum no grão quando a doença fica mais severa (IFTIKHAR, et al., 2012).
No estádio DC 56 da escala de Zadok’s (3/4 da inflorescência emergida) o patógeno se
torna bastante sensível às condições ambientais, sendo imprescindíveis temperaturas de
20 a 30 ºC e umidade foliar por 15 horas para a mancha marrom, possa se alastrar
rapidamente (POLONI, et al., 2009; MURRAY e BRENNAN, 2010; EMBRAPA, 2012).
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Mesmo que já seja possível compreender que a severidade da mancha marrom
esteja estreitamente relacionada com a duração da umidade foliar e altas temperaturas no
campo (REIS et al., 2001), ainda se faz necessário aprofundar o conhecimento sobre os
efeitos das condições ambientais sobre os elementos de resistência que podem
opurtunizar diferenças quantitativas de resistência entre os genótipos de trigo
(DUVEILLER et al., 2007).

3.1.3 Variabilidade do fungo
A descrição da fisiologia da espécie foi realizada pela primeira vez por
Christensen (1926), este observou que os isolados do fungo diferenciavam notavelmente
em virulência para cultivares de trigo e de cevada. Diversas reações de progenies entre
vários cruzamentos mostravam que o complexo da herança genética é determinado por
vários genes (KUMAR et al., 2010). Algumas pesquisas embasadas em um grande
número de isolados, sugerem que B. sorokiniana varia em virulência e em agressividade
com interação específica e não específica (POLONI et al., 2009; IFTIKHAR et al., 2008).
O dispositivo de variabilidade ainda está sendo pesquisado, nota-se que anastomoses
entre hifas podem resultar em hibridizações somáticas e a manifestação de novas
variantes do fungo (KUMAR et al., 2002; DUVEILLER e GARCIA, 2000; IFTIKHAR
et al., 2008).

3.2

Proteção da Planta

3.2.1 Fungicidas com efeitos fisiológicos
Os fungicidas possuem propriedades de prevenir infecções em plantas causadas
por fungos fitopatogênicos. Podem agir diretamente sobre o patógeno ou então de forma
indireta impedindo sua entrada ou seu desenvolvimento. E estes podem ser protetores ou
de contato, erradicantes ou sistêmicos, conforme o mecanismo de ação (GARCIA, 1999).
No grupo das estrobilurinas, alguns fungicidas podem apresentarem um efeito de
promoção do crescimento, os quais resultam em maior eficiência no uso de água e
nitrogênio, retenção de clorofila, atraso na senescência foliar (“efeito verde”), aumento
na atividade antioxidante e aumento de produtividade (RUSKE et al., 2003; VENÂNCIO

9

et al., 2003; VINCELLI, 2002; WU e TIEDEMANN, 2002; WU e TIEDEMANN, 2001;
GROSSMAN e RETZLAFF, 1997).
Nete contexto alguns fungicidas têm sido utilizados também para o manejo de
estresses bióticos e abióticos em diversas culturas, sugerindo um potencial aumento de
produtividade mesmo na ausência de doenças no campo (RAVA, 2002; WISE e
MUELLER, 2011).
As estrobilurinas mais comuns são a azoxistrobina, cresoxim-metílico,
picoxistrobina,

fluoxastrobina,

orizastrobina,

dimoxistrobina,

piraclostrobina

e

trifloxistrobina (PARREIRA et al., 2009). Estas contribuições sobre alguns mecanismos
bioquímicos, resultam em menor estresse no campo, assegurando maior qualidade e
rendimento. As estrobilurinas apresentam ação prolongada, considerável resistência à
lavagem e perfil toxicológico favorável (TÖFOLI e DOMINGUES, 2007; FAGAN,
2007; HERMS et al., 2002).
Existe também, segundo Bertelsen et al. (2001), a questão do elevado poder de
prevenção de infecções proporcionado pelas estrobilurinas, aliado ao amplo espectro
deste grupo de fungicidas. Assim, inúmeras tentativas de invasão ao tecido vegetal,
inclusive de espécies fúngicas não reconhecidamente patogênicas à cultura, seriam
prevenidas pelas estrobilurinas, o que evitaria o desvio de energia para processos de
reação ou proteção do tecido.
Wu e Von Tiedemann (2001) com a aplicação de estrobilurinas na cultura do trigo,
constataram que ocorreu atraso do processo de senescência das folhas e houve estímulo
da atividade das enzimas superóxido dismutase (SOD) e peroxidase (POD), minizando
os efeitos do superóxido (O2•-), protegendo a planta do estresse.
Zhang et al. (2010), observaram que o fungicida JS399-19 (Azoxistrobina com
Tebuconazol) aplicado em diferentes cultivares de trigo, atrasou a senescência e melhorou
a atividade protetora.
A produção de EROs pode ocorrer após aplicação de fungicidas, elicitores e
infecção por patógenos e consequentemente qunado as plantas foram tratadas com
fungicida estas apresentaram aumento da atividade de enzimas antioxidantes e também
proporcionou maior produtividade, quando comparado com outros tratamentos. Após a
aplicação dos fungicidas, inclusive dos formulados a base de triazóis e estrobilurinas,
como ocorre a produção de EROs, com a produção do peróxido de hidrogênio (H2O2) e
este participa de mecanismos de proteção da planta, como ativador da resposta inical e
também como substrato da peroxidase (Zhang et al., 2010).
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Os fungicidas estrobilurinas, triazóis e benzimidazóis mesmo tendo modo de ação
diferente, todos tem mostrado propriedades de produzir compostos antioxidantes em trigo
(WU e TIEDEMANN, 2002; 2001). Fungicidas sistêmicos do grupo triazol tem
propriedades como a regulação do crescimento de plantas, pois estes têm a capacidade de
mediar hormônios importantes incluindo o ácido giberélico, ABA e citocininas (JALEEL
et al., 2008).
Sobre a aplicação de fungicidas do grupo dos triazóis, em algumas situações podese observar uma redução da altura e diâmetro do caule com consequente compactação da
copa e maior tolerância à seca devido à redução da transpiração e aumento na produção
de cera cuticular. Fletcher et al. (2000) afirmaram que, em algumas espécies, o tratamento
com triazóis retarda a senescência e justificaram os resultados com a atuação na síntese
do etileno ou de citocinina. Outro efeito positivo observado em plantas tratadas com
triazóis é o melhor aproveitamento da água. O mecanismo pelo qual estes fungicidas
induzem mudanças na transpiração pode estar relacionado com o ajuste osmótico nos
estômatos, associado com o aumento na concentração de potássio (K) e ânion nas células
guardas.
Alguns derivados do triazol, tem a capacidade de atuarem na regulação hormonal.
Neste aspecto, a inibição da biossíntese da giberelina é o principal efeito regulador.
Rodrigues et al. (1998) concluíram que estas propriedades aumentaram a resistência de
plantas por reduzir o tamanho das mesmas, tornando as mais compactas e menos
propensas a estresses adversos. Quanto à citocinina, há indução à produção e os efeitos
podem ser verificados nas folhas, que apresentam coloração verde escura,
metabolicamente ativas, com altas concentrações de clorofilas e carotenoides.
Harvey (2002) avaliou o efeito de fungicidas do grupo das estrobilurinas e triazóis
no controle de Ramulária, uma doença secundária relatada em algodão, causada pelo
fungo Ramularia areola. Este constatou uma correlação não linear entre níveis de doença
e a produtividade, ou seja, baixos níveis da doença, obtidos com a aplicação dos
fungicidas estudados, influenciaram positivamente no rendimento de algodão.
O uso de fungicidas é um dos principais métodos de controle de doenças de
plantas, porém, seu uso sucessivo pode promover a seleção de linhagens de fungos
fitopatogênicos resistentes, não controlados pelo fungicida e também é necessário nos
preocuparmos com os impactos ambientais que os fungicidas podem vir a causar (GHINI
e KIMATI, 2000).
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E como as plantas são comumente submetidas a um grande número de patógenos,
como resultado evidenciam uma intrincada maquinaria de defesa para identificar e se
proteger, pela montagem de barreiras que delimita a invasão do patógeno. A própria
relutância de plantas à micro-organismos patogênicos sustenta-se numa ampla variedade
de obstáculos químicos e físicos que sustentam os instrumentos de defesa pré-existentes,
denominados de constitutivos (Thakur e Sohal, 2013).

3.2.2

Indução de resistência

3.2.2.1 Espécies reativas de oxigênio e a indução de resistência a patógenos

As espécies reativas de oxigênio (EROs), são subprodutos da respiração e
produtos finais de um grande número de reações metabólicas, incluem o ânion superóxido
(O2-), peróxido de hidrogênio (H2O2), e o radical hidroxila (OH). EROS são espécies
químicas intracelulares que são formados por redução parcial do oxigênio (O2). Como
seu nome sugere, as EROs são reativos de O2. Nas últimas duas décadas, percebeu-se que
uma das funções de grande importância das EROs, é serem mediadores de sinalização
intracelular de respostas fisiológicas e biológicas (RECZEK e CHANDEL et al 2015).
Após o contato inicial do patógeno ou do elicitor, ocorre a sinalização para o
núcleo e inicia o processo de produção de diferentes enzimas e compostos na busca pela
proteção da planta. E neste momento ocorre também a produção das EROs, e por exemplo
a produção de H2O2 tem efeito tóxico direto sobre o patógeno e ainda no local da infecção
restringe o desenvolvimento da lesão (resposta de hipersensibilidade) que
consequentemente ativa a resistência sistêmica adquirida (RSA), após a explosão
oxidativa no sítio de infecção e pelas subsequentes microexplosões ocorre a sinalização
para o desencadeamento da RSA. Outra função do H2O2 é que aumenta atividade da
enzima benzóico 2-hidrolase, requerida para síntese do ácido salicílico, importante
sinalizador da RSA. Como também H2O2 faz parte da ativação dos genes de defesa, da
ativação de proteínas da parede celular e também é um importante substrato para a
peroxidase, enzima com diversas funções entre as quais da formação de polímeros de
lignina, que protege a planta (RESENDE et al 2003; LEHMANN et al., 2015).
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As EROs ocorrem normalmente na planta e podem aumentar quando infectada
por um patógeno, mas permanecem ativas por pouco tempo, e dentre estas o H2O2 é a
EROs que permanece mais tempo ativa e, portanto, é a mais importante no processo de
indução de resistência. Portanto como existem processos de oxidação, em contrapartida
tem mecanimos para detoxificar, os antioxidantes. A capacidade de acionar mecanismos
de defesa antioxidantes pode prevenir o acúmulo de EROs e o estresse oxidativo extremo
(BHATTACHARJEE, 2010).
3.2.2.2 Resposta hipersensitiva (RH)
Uma forma de defesa da planta é o mecanismo de resposta hipersensitiva (RH) ou
reação de hipersensibilidade em vegetais a qual é popularmente reconhecida como
atividade de mérito no âmbito das respostas de defesa da planta contra a invasão de
patógenos, se mostrando ser uma resposta rápida e localizada, ou seja, que ocorre no local
de infecção do patógeno. Dentre as principais particularidades dessa resposta estão o
rápido e localizado colapso do tecido vegetal ao redor do sítio de infecção, transcorrido
pela liberação de compostos tóxicos, H2O2 e óxido nítrico (NO) estes sinalizam para o
núcleo das células ao redor da infecção para que ocorra a morte celular e também podem
atuar de forma direta sobre o patógeno, resultando em sua morte (AGRIOS, 2005).
A RH é formado por um conjunto de fatores e sinalizações que perfazem desde o
primeiro contato entre vegetal e patógeno até a morte celular. Inicia-se no primeiro
momento de contato, e segue-se tanto pela região onde está ocorrendo a infecção, como
enviando sinais avisando toda a planta do que está acontecendo. A partir deste conjunto
de interações, pode-se verificar se o hospedeiro é suscetível ou resistente. Uma
característica marcante da RH é sua propriedade de induzir a produção de proteínas
especiais, estas são conhecidas como as PR-Proteínas, ou seja, são proteínas relacionadas
a patogênese, tais proteínas pertencem a diversos grupos, sendo as principais, as
peroxidases, quitinases e β-1,3-glucanases. Além da produção destas proteínas muito
importantes para a defesa, a RH também incita o vegetal a produzir a fenilalanina amônia
liase (FAL) e incentiva a deposição de lignina e aumento dos níveis de ácido salicílico
(EBRAHIM et al., 2011; OLIVEIRA et al., 2016).
Com relação a RH e a forma de alimentação dos patógenos, sejam eles biotróficos
ou necrotróficos, ocorre a RH, com a morte celular, e mesmo para os patógenos
necrotróficos que se alimentam de células mortas, que as células ao redor uma vez mortas
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devido a RH serviriam de alimento para estes, isso não ocorre, já que após a RH, com
ação do H2O2 e óxido nítrico entre outros processos de indução de resistência, minimizam
os efeitos do patógeno (FERNANDES, 2004).
Além destes, as plantas possuem mecanismos de defesa eficientes que se mantem
estagnados ou latentes, que são operacioanis ou ativados após a célula vegetal entrar em
proximidade com agentes de indução. Nesse evento, a resistência é desenvolta, pósinfeccional ou induzida. O reconhecimento pela planta do contato com elicitor ou
patógeno ocorre inicialmente por um receptor de constituição proteica na membrana das
células da planta e após este contato inicial ocorre a sinalização celular (SHAH et al.,
2014).
Quando se trata dos processos de defesa das plantas, é importante salientar que
existem diferentes rotas metabólicas envolvidas na síntese de compostos de defesa que
podem ser ativadas, como aquelas dependentes do ácido salicílico (AS), do ácido
jasmônico (AJ) ou do etileno (BOSTOCK, 2005; SHAH et al., 2014). Frequentemente,
as plantas respondem mais aos patógenos biotróficos ou hemibiotróficos com a ativação
da rota do AS, porém ativam a rota do etileno ou do AJ quando atacadas por patógenos
necrotróficos (KOORNNNEEF e PIETERSE, 2008; THAKUR E SOHAL, 2013). Tais
rotas ativam diferentes proteínas kinases, além de poderem ter ação antagônicas (TENA
et al., 2001).
Existem diversas moléculas com propriedades elicitoras e estas são de natureza
variável, sendo as comumente ocorrentes em forma de lipídio, proteínas, carboidratos e
glicoproteínas. As origens de tais compostos podem ser variáveis, por exemplo, os
lipopolissacarídeos extracelulares oriundos de bactéria, glicoproteínas com origem de
parede celular de fungos patogênicos e leveduras, e carboidratos da parede celular de
fungos não patogênicos, são alguns dos elicitores capazes de ativar mecanismos de defesa
de plantas (THAKUR e SOHAL, 2013; COVENTRY e DUBERY, 2001).
Os mecanismos que ocorrem nas plantas para estas se defedam dos patógenos,
denominada de indução de resistência, estuda-se há muito tempo. Uma das primeiras
pesquisas realizadas nesta área foi de Bernard em 1911, que trata sobre a ativação de
mecanismos de indução de defesa em plantas contra micro-organismos. Nesta,
observando a relação de orquídeas e fungos de solo, observou que pedaços de bulbos sem
sinais de doença quando em proximidade com esses fungos e os bulbos não eram
infectados, porém a infecção ocorria quando os bulbos eram anteriormente mantidos a 55
ºC por 35 minutos e por isso o pesquisador concluiu que os bulbos não tratados
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respondiam a secreções produzidas pelos fungos com a produção de substâncias com
propriedades microbianas. Em 1933, Chester constatou que nas plantas que foram
aplicados micro-organismos atenuados permaneciam protegidas contra posteriores
infecções pelo mesmo micro-organismo ou contra outros semelhantes. Contudo, tempos
mais tarde destas descobertas é que pesquisas sobre indução de resistência tem recebido
enfoque e a dedicação de pesquisadores.
Müller e Börger (1940), inocularam seções de tubérculos de batata com uma raça
avirulenta de Phytophthora infestans onde não observaram sintomas típicos, após certo
período, aplicaram esses mesmos patógenos, observando que naquelas plantas que foram
aplicados raça avirulenta aparentavam estar protegidas contra posterior infecção pela raça
virulenta.
Os mecanismos de defesa das plantas além de serem múltiplos são muito
eficientes. A resistência inata dos vegetais à patógenos acontece por meio de obstáculos,
maquinaria e modos de ação de defesa já existentes, independente da entrada do patógeno
ao sítio de infecção (KUHN e PASCHOLATI, 2007).
As ações de resistência à patógenos em plantas tendem a permanecer latentes, e
são acionadas somente após estas serem expostas aos agentes elicitores ou patógenos.
Nesse evento, a resistência é dita induzida, ou seja, as plantas constatam as agressões, e
sua alta competência de adaptação consente que sobrevivam, mesmo que muitas vezes
seu desenvolvimento seja prejudicado (BONALDO et al., 2005; BOSTOCK, 2005).
Ocorre na membrana plasmática e/ou no interior da célula receptores, em sua
preponderância proteicos, que podem ser despertados por agentes bióticos ou abióticos,
de natureza inorgânica, orgânica ou sintética, chamadas de moléculas elicitoras, as quais
podem induzir a RH, que seria morte celular no local da infecção, a RSI quando ocorre
devido algum agente benéfico ou abiótico ou a RSA que ocorre devido a ação do patógeno
(OLIVEIRA et al., 2016). Embora exista essa divisão sabe-se que em algum tempo as
vias relacionadas à resistência se cruzam, continuando a divisão habitual didaticamente
para melhor compreensão da ocorrência das diversas rotas (METRAUX et al., 2002).
Tem-se os fatores de resistência constitutivos são aqueles presentes na planta
antes do contato com o patógeno e são denominados de defesas constitutivas sendo
representados por estruturas tais como: ceras, cutícula, parede celular espessa, tricomas,
fibras vasculares e adaptações em estômatos, bem como substâncias químicas préformadas, como fenóis, alcalóides, lactonas insaturadas, glicosídios fenólicos e
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cianogênicos, fotoxinas, inibidores protéicos e enzimas hidrolíticas. Já os induzidos, estão
ausentes ou em baixo nível antes da infecção, sendo produzidos ou ativados em resposta
à presença do patógeno. Estes mecanismos envolvem a formação de papilas, halos,
lignificação, camada de cortiça, formação de tilosese deposição de goma, além de
compostos bioquímicos como fitoalexinas, PR-proteínas, EROs e enzimas antioxidantes
(AGRIOS, 2005).
Após o encontro dos compostos elicitores ou do ataque dos patógenos, a planta
vai contra-atacar, e ativar suas respostas bioquímicas, uma vez que determinadas
substâncias a planta vai produzir somente após uma ativação, pois sua produção contínua
a levará a um gasto enérgico que não convém (STANGARLIN et al., 2008). Os microorganismos patogênicos e alguns benéficos tem a capacidade de ativar a RSA, a qual
depende do agente envolvido, como também algumas substâncias abióticas, como o
ASM. Para que ocorra a RSA, a infecção inicial precisa levar à formação de lesões
necróticas, decorrentes da RH (acúmulo de H2O2) ou como sintoma da doença (GAO et
al., 2015; HEIL e BOSTOCK, 2002).
Os diferentes mecanismos de proteção da planta, iniciam então com a chamada
reação de hipersensibilidade (RH), que então após o contato do patógeno e de alguns
elicitores ocorre a produção de EROs, e principalmente o peróxido de hidrogênio (H2O2)
juntamente com o óxido nítrico (NO) sinalizam para o núcleo das células para que ocorra
a morte celular das células vizinhas, fazendo assim que aconteça uma contenção do
agente. Após explosão oxidativa e sinalização para outras partes da planta, esta
desenvolve resistência (AGRIOS, 2005).
Os processos envolvidos quando a planta projeta a RSA, envolve diversos sinais,
que desencadeia transformações celulares, prioridades na célula, produção de proteínas
específicas que ajudam na defesa, como PR-proteinas, produção de compostos
importantes, que tem diversas funções, entre outras, como sinalizadores para a defesa,
como AS, óxido nítrico, etileno, ácido jasmônico, substâncias que irão fortalecer a planta
como a lignina, entre outras ações que irão compor o intrincado mecanismo de proteção
(GAO et al., 2015).
Pesquisas

têm

sugerido

que

os

genes

de

resistência

estão

associados com o incremento do ácido salicílico (AS), ácido jasmônico (AJ) e etileno
(ET) (BOSTOCK, 2005).
O AJ e seus derivados estão distribuídos amplamente nos tecidos vegetais
e estão envolvidos nos mecanismos da indução de resistência, estão envolvidos na síntese
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de proteínas-RP (β-1,3-glucanase, osmotina e defensinas), proteínas ricas em prolina,
fenilalanina amônia-liase e fitoalexinas (THAKUR e SOHAL, 2013).
O etileno, por sua vez, é um hormônio vegetal gasoso envolvido na expressão de
proteínas-RP (quitinase e β-1,3-glucanase) (YANG et al., 2005), fenilalanina amônialiase e glicoproteínas ricas em hidroxiprolina (THAKUR e SOHAL, 2013)
O AS é um importante sinalizador na RSA, uma vez que o AS se move pela planta.
O AS é um fitohormônio importante que desempenha um papel vital em um número de
respostas fisiológicas, incluindo a defesa da planta. A SAR é AS-dependente (GAO et al.,
2015).
A biossíntese do AS ocorre através da via do ácido chiquímico. O AS é sintetizado
nos cloroplastos é exportado para o citosol e quando ocorre o acúmulo em tecidos
distantes da infecção tem a função de ativar a resposta de defesa em infecção secundária.
Ao menos uma cerca porcentagem do AS produzido é sempre transportado para tecidos
que não foram infectados (GAO et al., 2015).
Além das proteínas que contribuem diretamente para a biossíntese de AS (ICS e
PAL) ou de transporte (EDS5), uma série de outras proteínas participam na acumulação
de AS induzida pela infecção de patógeno e estas proteínas também participam em prol a
defesa da planta frente aos patógenos. O AS é o principal sinalizador, e em resposta ao
AS, a proteína reguladora positiva NPR1 move-se para o núcleo onde interage com
fatores de transcrição para induzir a expressão de genes de defesa, produzindo as
proteínas relacionadas a patogênese (PR proteínas) e consequentemente ativando SAR.
Curiosamente, ao contrário de AS, óxido nítrico e EROs depende da concentração, porque
eles podem conferir SAR apenas quando presente a uma concentração ótima (PENG et
al., 2003; KHAN et al., 2015; GAO et al., 2015).
Além de diversas substâncias sendo produzidas para proteger a planta, existem
também outras formas de resposta, que são a construção de estruturas pós-formadas, estas
conhecidas como, caloses, papilas, lignificação, camadas de cortiça, camada de abscisão,
tiloses e outros. Muitas vezes, é possível observar na região onde ocorreu a infecção,
saliências na superfície da folha, chamadas de papilas. Uma substância comumente
observada em tais estruturas é a calose (polissacarídeo do grupo das glucanas), outra
frequentemente encontrada é a lignina (principal constituinte da madeira), que pode ser
depositada mesmo após a papila estar formada. A deposição de lignina parece melhorar
a resistência da parede celular a enzimas digestivas dos agressores (BARROS et al.,
2010).
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3.2.2.3 Substâncias indutoras
Uma substância indutora é qualquer composto ou fator capaz de ativar
mecanismos de defesa da planta. Um indutor de resistência contém uma ou mais
moléculas responsáveis diretamente pela ativação da defesa, sendo que essas moléculas
são denominadas eliciadores (BONALDO et al., 2005).
Os eliciadores, podem ser agrupados de acordo com sua origem, em bióticos e
abióticos. Os eliciadores bióticos são divididos em exógeno (moléculas ou fragmentos de
parede celular de micro-organismos patogênicos ou não patogênicos ou compostos
isolados do meio de cultivo do micro-organismo) e endógeno (moléculas liberadas da
planta) como por exemplo, oligogalacturonídeos ou outros oligômeros de parede celular
(RESENDE et al., 2007). Os indutores de resistência variam muito e podem incluir
fungos, bactérias, vírus, nematóides, insetos, metabólitos e produtos de patógenos ou não
patógenos, polímeros orgânicos e inorgânicos (KUC, 2001).
Dentre os compostos abióticos, incluem-se agentes físicos (temperatura, radiações
UV e gama) e químicos como moléculas orgânicas sintetizadas como o acibenzolar-Smetil, ácido salicílico, ácido jasmônico, etileno, íons metálicos, alguns antibióticos e
fungicidas. Esta classificação se sobrepõe à medida que as substâncias de origem
biológica estão sendo sintetizadas em condições de laboratório (RESENDE et al., 2007).

3.2.2.4 Elicitores bióticos
Segundo Liu et al. (1995), os compostos elicitores bióticos, podem ser ou conter
moléculas químicas ou então ser ou ter em sua constituição extratos celulares dos microorganismos ou substâncias produzidas pelos micro-organismos ou até mesmo uma
mistura dessas substâncias. E quando os micro-organismso endofíticos estão fazendo
parte do ambiente da planta, seja nas folhas, raiz ou caule, estes contribuem para a
promoção de crescimento (PGPR) e ajudam a planta no controle de doenças, induzindo a
resistência (ROMEIRO, 1999; RAAIJMAKERS e WELLER, 1998; SAIKKONEN et al.,
2013).
Alguns micro-organismos, além de terem o efeito inibidor de patógenos de forma
direta, através do antagonismo, também possuem caracterisitca de promotores de
crescimento de planta (PCP) e induzem resistência, como já foi demonstrado em várias
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plantas, como por exemplo, feijão, cravo, pepino, rabanete, fumo, tomate e a planta
modelo Arabidopsis thaliana, sendo efetivo contra um amplo espectro de fitopatógenos,
incluindo fungos, bactérias e vírus (PIETERSE et al., 2005). A proteção contra os mais
diversos patógenos é manifestada tipicamente na redução dos sintomas da doença e
também na inibição do crescimento dos mesmos (TON et al., 2002).
No controle biológico, quando utilizam-se micro-organismos que inibem ou
possuem atividade antagonista contra agentes patogênicos de plantas, pode reduzir ou até
mesmo eliminar o uso de produtos químicos, os fungos endofíticos são eficientes
antagonistas (AZEVEDO et al., 2007) e constituem um grupo. O controle biológico
mediado por fungos endofíticos tem sido investigado tanto in vivo como in vitro
(BADALYAN et al., 2002; CAMPANILE et al., 2007; FLORES et al., 2013) fungos
endofíticos e fitopatogênicos competem e interagem pelo nicho ecológico, e os fungos
endofíticos podem produzir enzimas hidrolíticas, tais como proteases e quitinases, que
degradam as paredes celulares dos micro-organismos patogênicos (ORLANDELLI et al.,
2015).
Moya-Elizondo et al. (2016) obtiveram respostas de RSA quando aplicaram
micro-organismos (Trichoderma harzianum, Bacillus pumilis e Pseudomonas
fluorescens) em trigo com ação de patógenos do gênero Fusarium sp., com aumento da
atividade da peroxidase, β1,3-glucanase e quitinase.
Alguns biofertilizantes líquidos (a base de fungos do gênero Trichoderma) tem a
capacidade de além de melhorar a produção, como PCP, a de proteger as plantas, visto
que além de fertiprotetores, podem atuar como potentes elicitores de indução de
resistência, segundo Barbosa e Medeiros (2007) essa idéia deve-se provavelmente à
diversidade biótica e abiótica obtida na composição final desses fermentados. E também
existem micro-organismos que tem um amplo espectro de ação, pois além de possuírem
atividade inseticidas também protegem as plantas de fitopatógenos, exemplo disso são
algumas substâncias produzidas pelo Bacillus subtilis.

3.2.3

Elicitores abióticos

3.2.3.1 Acibenzolar-S-metil (ASM)
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O composto acibenzolar-S-metil (ASM) é comercializado no mercado sob as
marcas Bion® na Europa e Actigarg® nos EUA, elicia respostas de defesa em uma
variedade de espécies vegetais contra vários patógenos (fungos, bactérias e vírus) e em
alguns nematóides e insetos (INBAR et al., 2001).
Guzzo et al. (2001), em pesquisa na qual um dos tratamentos do cafeeiro foi com
ASM, verificou que este conferiu resistência à planta, uma vez que a doença causada por
Hemileia vastatrix, diminui consideravelmente, mesmo que, em testes de laboratório, o
ASM não teve ação fungicida contra este patógeno mas induziu a resistência. O ASM
proporciona indução de resistência, pois ocorreu a proteção em trigo contra Erysiphe
graminis f.sp. tritici (GÖRLACH et al., 1996). Em tomate contra a bactéria Clavibacter
michiganensis sbsp. michiganensis (BAYSAL et al., 2003), em feijoeiro contra Uromyces
appendiculatus (ROMEIRO et al., 1999; IRITI e FAORO, 2003). E em pesquisa com
plantas de pimentão tratadas com ASM, estas apresentaram redução de 45% dos sintomas
provocados por P. capsici (BAYSAL et al., 2005).
Em estudo com pêssegos, Liu et al. (2005), observaram que aqueles que foram
aplicados ASM, resultaram em aumento na atividade da enzima polifenoloxidases (PPO),
promovendo redução da severidade de Penicilium expansum em 50%. Em ensaios
experimentais, Pereira et al. (2008) constataram a indução de resistência por meio de
apliação de ASM e também do filtrado contendo micélio de Rhizopus sp. (FMR), também
resultou em aumento na atividade de PPO após 72 h da pulverização, em tratamento de
mudas de cacaueiro contra murcha-de-verticílio, promovendo redução da severidade de
Verticillium dahliae em 38 e 23% para ASM e FMR, respectivamente. Em estudo com
feijão caupi, Sobrinho et al. (2005) verificaram o aumento da atividade da enzima
peroxidase (POD), em tratamento com ASM em plantas de feijão cupi e desafiadas com
Macrophomina phaseolina, observando-se a maior atividade a partir das 72 e 84 horas,
para os tratamentos ASM e inoculação e ASM, respectivamente.
Santos et al. (2011) verificaram que a aplicação de ASM controlou a ferrugem da
folha, do oídio e das manchas amarela e marrom do trigo, bem como proporcionaram
aumento de produtividade. Rios (2014) encontrou que a aplicação de ASM contribuiu
para a indução de resistência em plantas de trigo quando infectadas por P. oryzae.
Heil et al. (2000) mostraram que tratamento de trigo com o ASM ativou tanto o
crescimento das plantas de trigo como a produção de sementes, Já Moya-Elizondo e
Jacobsen (2016) apesar de não encontrarem diferença no rendimento, obtiveram
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resultados expressivos quanto aos desempenhos das enzimas do grupo das PR-proteínas,
quando aplicado ASM em trigo.

3.2.3.2 Ácido Salicílico
O ácido salicílico (AS) está envolvido no desenvolvimento da resistência
sistêmica e este evento é favorecido devido à sua competência em induzir a produção de
PR-Proteínas, bem como à sua característica de se depositar em plantas que foram
inoculadas com agentes indutores, não ocorrendo naquelas que não sofreram tratamento
(KHAN et al., 2015).
Em vegetais, tanto a produção dos compostos fenólicos como de AS, são
reguladas pela síntese de fenilalanina, esta substância é formada a partir da eritrose 4fosfato e do fosfoenolpiruvato. Após a formação da fenilalanina, com a ação da enzima
fenilalanina amônia liase (FAL), esta se transforma em transcinamato, já este composto
pode seguir duas vias, em uma se converte em ácido benzoico e depois em AS e outra
transcinamato e depois em AS (KHAN et al 2015; CHEN et al 2009; RYALS et al., 1994).
Pesquisas mostram que na via de formação do AS, normalmente apresenta-se um
composto intermediário, o ácido benzóico (LEÓN et al., 1993; VERNOOIJ et al., 1994a).
A literatura traz também que, a administração exógena de ácido benzóico ou AS, induz o
acúmulo de AS, que resulta em produção de PR-proteínas e induz a resistência (KHAN
et al., 2015).
Uma importante função fisiológica atribuída ao AS nos vegetais é o de operar
como uma molécula sinalizadora, levando-a a planta apresentar resistência contra o
ataque de predadores. Este fato do AS em se acumular em plantas submetidas a condições
adversas, quer seja por ataque patogênico, quer pela aplicação de elicitores, resulta na
capacidade de induzir a expressão de genes ligados a várias PR-Proteínas (MARTINEZ
et al., 2000).
O AS participa da ativação do RSA e é caracterizado como ativador de algumas
ações da resistência local onde ocorreu a infecção. Tal constatação sugere que o AS é
necessitado tanto para respostas sistêmicas específicas como não-específicas, fazendo
com que se abram diversas questões, tais como: quantas formas de sinalizar a resistência
são dependentes do nível de AS; quantos não são; e através de quais sistemas estes
sinalizadores induzem a RSA (ALVEREZ, 2000; GARCION e MÉTRAUX, 2006;
VICENTE e PLASENCIA, 2011; GAO et al 2015). Pesquisas mostram que o óxido
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nítrico é requerido para que o AS funcione como um indutor da RSA (SONG e
GOODMAN, 2001).
A aplicação exógena de AS reforça o teor de carboidratos e contribui para o
aumento de pigmentos e melhora a taxa fotossintética (KHODARY, 2004; SCHMITZ et
al., 2010; FRAGNIÈRE et al., 2011). Hussein et al. (2007), quando pulverizaram AS em
folhas de trigo, estas apresentaram maior produtividade, incluindo altura da planta, área
verde das folhas, diâmetro e peso seco de caule, folhas, e também maior concetração de
prolina. Demonstrando propriedades do AS em contribuir com o desenvolvimento da
planta e contribuir com a produtividade.
O AS ativa respostas metabólicas e fisiológicas em plantas e o efeito da aplicação
exógena de AS, melhora a produtividade, crescimento, fotossíntese, relações hídricas de
plantas, diversas atividades enzimáticas e seu efeito sobre as plantas expostos a vários
estresses bióticos e abióticos também tem sido constatado (HAYAT et al., 2010; GAO et
al 2015).
Aplicação de AS resultou em um melhor enraizamento em Tagetis erecta, bem
como no aumento da produtividade (SANDOVAL-YAPIZ, 2004). A floração é outro
parâmetro importante que está diretamente relacionada com rendimento e produtividade
das plantas. O AS induziu a floração de diversas espécies de plantas, incluindo plantas
ornamentias, estas floresceram muito antes, em comparação com a testemunha, quando
receberam pulverização exógena de AS (MARTIN-MEX et al., 2003). Aplicação foliar
de AS em soja também aumentou o florescimento e formação de vagens (KUMAR et al.,
1999).
A aplicação de AS, como de outros elicitores podem ativar as EROs, e como
consequência deste fato a planta produz substâncias antioxidantes para minizar os efeitos
das EROs, e muitas destas também tem propriedades ou participam de eventos na
proteção da planta além de minizar os efeitos das EROs (KHAN et al 2015; THAKU e
SOHAL, 2013).
O AS melhorou as atividades de enzimas antioxidantes, peroxidase (POX) e
superóxido dismutase (SOD) (HAYAT et al., 2008). Krantev et al. (2008) relataram que
a aplicação exógena de ácido salicílico aumenta a quantidade das enzimas antioxidantes
ascorbato peroxidase (APX) e SOD, mas diminui a catalase (CAT) em plantas de milho.
Panda e Patra (2007), observaram que AS aumentou a atividade de várias enzimas,
antioxidantes (CAT, peroxidase, glutationa redutase e SOD) em Oryza sativa, protegendo
assim as plantas da explosão oxidativa.
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Além disso, o AS, quando aplicado exogenamente induz a expressão de PRproteínas e também confere resistência contra vários patógenos, de origem viral,
bacteriana e fúngica em uma grande variedade de plantas (RYALS et al.,
1996; GÖRLACH et al., 1996; PASQUER et al., 2005; MAKANDAR et al., 2006; GAO
et al., 2015).
O AS também afeta a peroxidação lipídica, como outras substâncias elicitores,
pois após a aplicação tedem a gerar um estresse na planta, ocorre então a produção das
EROs e consequentemente estas degradam lipídeos de membranas, mas ao mesmo tempo
que produzem EROs, aumentam a atividade dos compostos antioxidantes que minizam
os efeitos das EROs e estes compostos antioxidantes desempenham um papel
fundamental na iniciação de indução de resistência sistêmica adquirida (RSA) em plantas
(MALDONADO et al, 2002; NANDI et al, 2004; SHAH, 2005; GAO et al., 2015). Neste
contexto percebe-se que o AS atua como um regulador e que afeta potencialmente o
crescimento e produtividade das plantas.

3.3

Mecanismos bioquímicos
Os metabólitos secundários são compostos de baixos pesos moleculares,

geralmente de estrutura complexa que possuem atividades biológicas de grande
importânca e, diferentemente dos metabólitos primários, apresentam-se em baixas
concentrações e em determinados grupos (BERG e LUBERT, 2008).
Sabe-se que muitas desses metabólitos estão diretamente envolvidas nos
mecanismos que permitem a adequação do produtor a seu meio. Assim, despertam grande
interesse, não só pelas atividades biológicas exercidas pelas plantas e fungos em resposta
aos estímulos do meio ambiente, mas também devido ao fato destes possuírem grande
importância comercial na área farmacêutica, alimentar, agronômica, perfumaria e outras
(SIMÕES et al., 2007). Para Leite et al. (2008) todos os metabólitos secundários podem
ser resumidos a partir do metabolismo da glicose, através de duas vias principais: do ácido
chiquímico e do acetato. O ácido chiquímico é precursor de taninos hidrolisáveis,
cumarinas, alcalóides derivados dos aminoácidos aromáticos e fenilpropanóides,
compostos que tem em comum a presença de um anel aromático na sua constituição; ao
passo que os derivados do acetato são os aminoácidos alifáticos e os alcalóides derivados
deles; terpenóides, esteróides, ácidos graxos e triglicerídeos.
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O processo de invasão do patógeno na parede celular da planta possui dois cursos:
(1) degradação enzimática da parede celular da planta pela secreção química do patógeno;
(2) um enorme e contínuo estímulo físico de pressão na parede celular. Esse estímulo
produz sinal mecânico, que pode desencadear resposta de defesa, ocorrendo a produção
intracelular de espécies reativas ao oxigênio e transcrição de genes relacionados à defesa.
(ZHAO et al., 2005).
A interação planta-patógeno desencadeia mecanismos bioquímicos onde os genes
de alerta são ativados, e como consequência resulta na síntese de novos compostos e no
aumento da atividade enzimática, importantes para a defesa da planta. Além da formação
de barreiras estruturais e da produção de compostos tóxicos, possibilita o atraso no
processo de infecção (THAKUR e SOHAL, 2013). As plantas possuem genes que
codificam proteínas que estão envolvidas na resposta de defesa da planta contra
patógenos. Dessas proteínas relacionadas à patogênese, algumas são enzimas que fazem
parte das respostas de defesa natural da planta e algumas acompanham a resposta de
hipersensibilidade (GAO et al., 2015).
Uma cascata de fenômenos bioquímicos é observado em células vegetais em
poucos minutos após a indução, ocorrendo a ativação da expressão de genes que
codificam enzimas da via dos fenilpropanóides, proteínas PR, peroxidases e
lipoxigenases. A ativação destes genes é fundamental para o mecanismo de defesa no
local onde a infecção ocorre (SHAH et al., 2014; OLIVEIRA et al., 2016). Assim, faz-se
necessário o estudo da ativação enzimática para melhor compreender o mecanismo de
indução de resistência que ocorre nas plantas.

3.3.1

Fitoalexinas

A síntese das fitoalexinas ocorre nas células adjacentes ao local de infecção
através do metabolismo secundário, possuem baixo peso molecular e em sua maioria são
reguladas pela indução devido ao estresse biótico e abiótico, e os mecanismos
moleculares subjacentes a sua citotoxicidade são em grande parte desconhecidos
(SCHWAN-ESTRADA et al., 2008; AHUJA et al., 2012).
Dentre os metabólitos que fazem parte das fitoalexinas, existe uma diversidade
química grande, com mais de trezentos tipos já caracterizados entre diferentes classes de
compostos químicos, como cumarinas, diterpenos e flavonóides, e presentes em mais de
vinte famílias de vegetais superiores (TAIZ e ZEIGER, 2009).
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As fitoalexinas são biocidas, podem ser injuriantes para bactérias, fungos e
nematoides. O modo de ação sobre fungos inclui a granulação citoplasmática,
desorganização dos conteúdos celulares, ruptura da plasmalema e inibição das enzimas
fúngicas, o que reflete na inibição da germinação, crescimento do tubo germinativo, e do
micélio (CAVALCANTI et al., 2005; SCHWAN-ESTRADA et al., 2008). Por exemplo,
estudando interações entre cultivares de soja incompatíveis (Haro 1272 e Kingwa) e
compatíveis (Harosoy) a raça 1 de P. sojae, Mohrm e Cahill (2001) verificaram que a
gliceolina (fitoalexina) era o principal fator de restrição do patógeno nas interações
incompatíveis.
A gliceolina, fitoalexina da soja é um pterocarpenóide, que mostra-se importante
na interação dessa leguminosa com fitopatógenos, em resposta à infecção, e também pelo
tratamento com outros agentes bióticos e abióticos. A produção de fitoalexinas pode ser
induzida por compostos denominados elicitores, os quais podem ser de origem
microbiana (elicitor exógeno) ou da própria planta (elicitor endógeno) (BRAGA, 2008).
A formação de fitoalexinas somente ocorre após os metabólitos precursores
primários serem submetidos a uma nova rota de processamento secundária. Por exemplo,
o substrato fenilalanina é dividido para a síntese de diversas fitoalexinas flavonóides pela
síntese de novo da fenilalanina amônia liase (FAL), uma enzima de papel fundamental na
rota dos fenilpropanóides. Porém, a síntese da maioria das fitoalexinas requer a atividade
de diversas enzimas biossintéticas e necessita de diversos sinais transducionais altamente
regulados. Um dos modos de ação para essa alta especialização, com tais cascatas
bioquímicas é através do uso de um elemento sequência “cis-acting” de DNA comum
com um promotor de cada gene que codifica uma enzima requerida para a síntese da
fitoalexina. Por exemplo, a FAL multigene ou a originada de uma única sequência são
reguladas nos níveis de mRNA e no nível proteico para atuarem estritamente, nesse caso,
na rota de biossíntese das fitoalexinas de flavonóides (HAMMOND- KOSACK e JONES,
2000).

3.3.2

Proteínas relacionadas à patogênese (PR-Proteínas)

A expressão “PR-Proteínas” foi a princípio utilizada para descrever numerosas
proteínas extracelulares que se acumulavam em plantas de fumo (Nicotiana tabacum)
infectadas com o vírus do mosaico do fumo (TMV) (VAN LOON e KAMMEN, 1970).
Bowles (1990) ampliou este conceito quando além de considerar as proteínas que se
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acumulavam extracelularmente também incluiu as intracelularmente, e estas eram tantos
as em vegetais com ou sem doença.
E na verdade algumas dessas proteínas encontram-se em tecidos sadios, mas em
baixas concentrações e quando a planta é acometida por algum patógeno ou composto
elicitor, estas aumentam suas concentrações. Existem outras proteínas, que praticamente
não são detectadas quando a planta está sadia, mas são perceptíveis em condições de
estresse tanto ambientais quanto devido a compostos elicitores ou doença (MARTINSMIRANDA, 2002; EBRAHIM et al., 2011; OLIVEIRA et al., 2016).
Em várias espécies vegetais a infecção por patógenos é acompanhada pela síntese
de PR-proteínas, codificadas pela planta hospedeira (SELS et al., 2008). Conforme
Ebrahim et al. (2011) as PR-proteínas participam ativamente no fenômeno de resistência
induzida. As PR-proteínas estão estreitamente relacionadas com o fenômeno SAR, às
vezes denominadas de SAR-proteínas.
O modo de ação das PR-proteínas no mecanimos da indução de resistência ainda
não é totalmente esclarecido. Sabe-se que, dependendo da planta e do agente de indução,
as proteínas são acumuladas tanto nos espaços intercelulares, que teriam uma ação direta
sobre o patógeno, como em vacúolos onde teriam ação após eventos de patogênese que
culminam com descompartimentalização. As PR-proteínas estão agrupadas em 17
famílias (FILIPENKO et al., 2013).
As PR-proteínas apresentam algumas características que as distinguem das demais
proteínas vegetais, tais como estabilidade em pH baixos, em torno de 2,8 (quase a
totalidade das demais proteínas das plantas precipitam nessa condição), resistência à ação
de proteases ácidas, estabilidade sob altas temperaturas (em torno de 60-70o C), podendo
ser localizadas no vacúolo, parede celular e/ou apoplasto, e apresentam massa molecular
variando entre 8 e 50 kDa (MARTINS, 2008; EBRAHIM et al., 2011).
Nas plantas elas já foram encontradas na epiderme de folhas, mesofilos, célulasguarda de estômatos, tricomas glandulares, idioblastos, vasos condutores e em zonas de
abscisão (VAN LOON e PIETERSE, 2006). Diferentemente das fitoalexinas, que são
produzidas apenas em células sadias adjacentes ao local de infecção, as PR-proteínas
também podem acumular em locais distantes desse local, em resposta a ativação da RSA
(RYALS et al., 1996; EBRAHIM et al., 2011). As formas extracelulares possuem uma
ação imediata na defesa das plantas, pela degradação das hifas invasoras, sendo que a
liberação de eliciadores oligossacarídeos não específicos, devido à ação lítica dessas
enzimas, pode conduzir a ativação de outros mecanismos de defesa locais ou sistêmicos
26

nas plantas. Além disso, as formas intracelulares podem atuar tardiamente nas reações de
defesa, caso o patógeno consiga penetrar na célula vegetal (SCHWAN-ESTRADA et al.,
2008).
A produção das PR-proteínas é mediada pela ação de substâncias sinalizadoras
que são classificadas em dois tipos, conforme sua origem: elicitores endógenos, da
própria planta; e elicitores exógenos, do patógeno ou de outras substâncias (SELS et al.,
2008; OLIVEIRA et al., 2016). Além do aumento na expressão dos genes das PRProteínas ser promovido por organismos vivos (indução biótica) isto pode ocorrer,
também, quando plantas são expostas a elicitores de origem abiótica. Dentre eles incluemse o cloreto de mercúrio, etanol, bromo, ácido acetilsalicílico, ácido jasmônico, etileno,
AS

e

ácido

1,2,3-benzotiadiazol-7-carbotióico

(BTH)

(LATUNDE-DADA;

FERNANDES et al., 2006; THAKUR e SOHAL, 2013).
Parece que o acionamento de diversos genes para PR-Proteínas seja regulado pela
cascata de transdução de sinais mediada pelo AS (KHAN et al., 2015). Hammond-Kosack
e Jones (2000) observaram que a ação sinérgica do etileno e AS promoveu alta indução
na expressão de genes para PR-Proteínas. Percebe-se que as PR-Proteínas possuem tanto
atividade antifúngica como atividade antibacteriana in vitro como, por exemplo,
quitinases, glucanases e proteínas que se ligam à quitina. A degradação de polissacarídeos
estruturais da parede celular de fungos ou alterações na sua arquitetura, promovidas por
estas enzimas, podem prejudicar o desenvolvimento do micro-organismo, impedindo seu
crescimento (ZAREIE et al., 2002).
As PR-Proteínas apresentam algumas características físico-químicas e
imunológicas comuns, que permite que elas sejam agrupadas em diferentes grupos, de
acordo com a similaridade entre elas (VAN LOON et al., 2006; SELS et al., 2008).
Segundo Van Loon e Pieterse (2006) e Martins et al (2008) estas PR-Proteínas são
encontradas nas plantas como isoenzimas ou isoformas, apresentando, entre si, certas
características físico-químicas diferentes, particularmente em relação ao caráter aniônico
ou catiônico. Atualmente, as PR-Proteínas estão classificadas em 17 grupos, variando de
PR-1 até PR-17, de acordo com as características de cada proteína, PR-1(anti-oomicetos),
PR-2 (β-1,3-glucanase), PR-3 (Q Quitinase), PR-4 (R Quitinase), PR-5 (S Thaumatinalike), PR-6 (Inibidor de protease), PR-7 (Endoproteinase), PR-8 (Quitinase), PR-9
Peroxidase, PR-10 (Ribonuclease-like), PR-11 (Quitinase), PR-12 (Defensinas
Antifúngico), PR-13 (Tioninas Antifúngico), PR-14 (Proteína transferência de lipídíos),
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PR-15 (Oxalato oxidase), PR-16 (Oxalato oxidase-like), PR-17 (fumo Desconhecida)
(OKUSHIMA et al., 2000; EBRAHIM et al., 2011).

3.3.2.1 Peroxidases
As enzimas peroxidases PR-9 são glicoproteínas que estão relacionadas com
algum estresse que a planta venha a sofrer. Esta enzima tem propriedade de catalisar
diversas reações, por como exemplo a produção de peróxido de hidrogênio, reforçam a
parede celular, pois atuam na formação da lignina, suberina e papilas, possibilitam a
ligação entre glicoproteínas ricas em hidroxiprolina, estão envolvidas na peroxidação de
lipídeos, aumentam a produção de EAOs, de fitoalexinas, são tóxicas para os patógenos,
catalisam as auxinas, auxiliam na cicatrização dos tecidos, têm propriedade de oxidar os
compostos fenólicos e também participam da senescência, germinação de sementes e
floração (QUIROGA et al., 2000; LABANCA, 2002 SCHOPFER et al., 2001; KAO et
al., 2003; LOKHANDE et al., 2003; CAMPOS et al., 2004; DAVLETOVA et al., 2005;
ZHAO et al., 2005; VELJOVIC-JOVANOVIC et al., 2006). As peroxidases estão
presentes em fungos, bactérias, plantas, algas e animais (BOUDJEKO et al., 2005; HEO
et al., 2005; IWATA et al., 2006).
Vários fatores bióticos e abióticos, como patógenos, compostos elicitores, sal,
seca, ferimentos, metal pesado e temperaturas podem favorecer a atividade das
peroxidases (QUIROGA et al., 2000; LOKHANDE et al., 2003; KOCA et al., 2006;
VELJOVIC-JOVANOVIC et al., 2006).
Devido as propriedades estruturais e catalíticas, as peroxidases estão subdivididas
em três classes. A classe I é formada por enzimas intracelulares, como a citocromo c
peroxidase (E.C 1.11.1.5, CCP) de plantas, bactérias e leveduras; e a ascorbato peroxidase
(E.C 1.11.1.11, APX). A classe II é formada por enzimas extracelulares de fungos, como
a lignina peroxidase (E.C 1.11.1.14, LiP) e peroxidase dependente de manganês 36 (E.C
1.11.1.13, MnP). A classe III é constituída por peroxidases (E.C 1.11.1.7) que são
secretadas no apoplasto ou acumuladas no vacúolo, apresentam uma ampla variedade de
substratos e são responsáveis pela maioria das reações de oxiredução estimuladas pelas
variações ambientais, ferimentos ou reações infecciosas (HIRAGA et al., 2001).
O guaiacol (o-metoxifenol) é o substrato que normalmente se utiliza para
mensurar a atividade das peroxidases (PODs). Essa reação, que ocorre na presença de
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H2O2, leva a formação do tetraguaiacol (HIRAGA et al., 2001; SAKURAGAWA et al.,
1998).
Em cultivares resistentes de Xanthosoma sagittifolium a atividade da peroxidase
aumentou 41% 2 dias após a inoculação de Pythium myriotylum. Porém, em cultivares
suscetíveis, a atividade dessa enzima aumentou apenas 13% (BOUDJEKO et al., 2005).
Em outro trabalho, Egea et al. (2001) verificaram a existência de correlação positiva entre
a resistência de três cultivares de pimentão a P. capsici e a secreção de peroxidases a
partir de suspensão de células inoculadas com o patógeno.

3.3.2.2 β-1,3-glucanases
As β-1,3-endoglucanases (E.C 3.2.1.39) são categorizadas como PR-2 e mostram
a habilidade de hidrolisar polímeros de β-1,3-glucana. Grande parte mostra atividade de
endoglucanase e libera oligômeros compostos por duas a seis unidades de glicose pela
ação hidrolítica sobre β-1,3-glucana, laminarina (extraída da alga Laminaria sp.) ou
curdlan (extraído de Alcaligenes faecalis) (MARTINS, 2008). Essas enzimas já foram
localizadas em plantas, algas, mixomicetos, fungos, bactérias, cianobactérias,
actinomicetos e oomicetos (HONG et al., 2002; McLEOD et al., 2003; CORDEIRO et
al., 2006; TAMOI et al., 2007; LIN et al., 2009).
A plantas possuem quatro classes de β-1,3-endoglucanases que se distinguem na
estrutura e sequência de aminoácidos. A classe I formada por proteínas básicas, e se
encontram nos vacúolos, as classes II e III também são proteínas básicas e se encontram
no apoplasto, a classe II também possui isoformas. E a classe IV e constituída por apenas
uma proteína extracelular (LEUBNER-METZGER, 2003).
Várias condições de estresse como a infecção por bactérias, vírus, fungos
patogênicos e a alimentação de insetos causam a indução na atividade de β-1,3-glucanases
e de quitinase, sugerindo que essas enzimas apresentam função defensiva nas plantas, as
β-1,3-glucanases são bastante eficazes em iniciar os mecanismos de defesa da planta
(KEMP et al., 1999; WU e BRADFORD, 2003; SELS et al 2008). Quando surgem
ferimentos na planta, ocorre a deposição de β-1,3-glucano, na parede celular na forma de
caloses, que podem ser provenientes dos mecanismos de proteção, consequentemente,
estas caloses dificultam a invasão do patógeno, pois diminui a área do ferimento. A β1,3-glucanase também participa de vários processos fisiológicos importantes, como
divisão celular, germinação de sementes, desenvolvimento de pólen, florescimento e
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mobilização de moléculas de reserva, maturação de frutos e abscisão (MOROHASHI e
MATSUSHIMA, 2000; SCHERP et al., 2001; BUCHNER et al., 2002; EL GHAOUTH
et al., 2003).
Plantas de tomate transgênicas, que superexpressaram um gene de β-1,3glucanase de plantas de fumo eram mais resistentes a Ralstonia solanacearum do que a
linhagem selvagem (CHEN et al., 2006). Estudos conduzidos com diferentes genótipos
de trigos mostraram que a resistência do cultivar RL6082/Lr35 a Puccinia recondita f.
sp. tritici ocorria em função de altos níveis de β-1,3-endoglucanases constitutiva
(ANGUELOVA-MERHAR et al., 1999).

3.3.2.3 Quitinases
As quitinases (E.C 3.2.1.14) são PR-proteínas que hidrolisam polímeros de quitina
e fazem parte de diferentes famílias enzimáticas e dentro destas famílias existem
diferentes classes, isso devido ao local que elas se encontram, se em micro-organismos,
plantas ou animais e também devido a sequencia de aminoácidos (EBRAHIM et al.,
2011). Outro fato de existirem diferentes classes de quitinases se deve à especificidade
do substrato que estas hidrolisam, como também devido as suas propriedades físicoquímicas (KASPRZEWKA, 2003; DAHIYA et al., 2006; SHIROTA et al., 2008). As da
família PR-8 demonstram atividade sobre a lisozima enquanto as da familia PR-11
exibem atividade sobre quitosana (MARTINS, 2008).
As quitinases são necessárias para a degradação parcial da cutícula velha de
insetos e crustáceos, estão envolvidas com a patogênese de vírus, nutrição e morfogênese
de fungos, parasitismo de bactérias e defesa de plantas (KASPRZEWKA, 2003; PATIL
et al., 2000; TAIRA et al., 2002; WEN et al., 2002).
As quitinases estão envolvidas na nodulação de raízes, senescência,
embriogênese, florescimento, germinação de sementes, amadurecimento de frutos,
aumentam sua atividade também quando as plantas estão sob algum estresse, tanto
biótico, invasão de patógenos e contato com compostos elicitores, como abióticos,
radiação UV, metal pesado, seca e salinidade (HELLEBOID et al., 2000; EL GHAOUTH
et al., 2003; WU e BRADFORD

et al., 2003; HONG e HWANG et al., 2002;

BÉKÉSIOVA et al., 2008; SANTOS et al., 2008).
Experimentos envolvendo plantas que superexpressaram quitinases reveleram que
folhas 35 de cacaueiro e de plantas de fumo transgênicas eram mais resistentes a
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Colletotrichum gloeosporioides e a R. solanacearum, respectivamente, do que as
linhagens selvagens (DANA et al., 2006; MAXIMOVA et al., 2006).
É importante lembrar que, por serem hidrolases de parede de fungos, as quitinases
e β-1,3-endoglucanases podem apresentar efeito antifúngico sinergístico (MARTINS,
2008).

3.3.3

Fenilalanina amônia-liase (FAL)

As plantas produzem uma grande variedade de produtos secundários chamados de
compostos fenólicos, que agem como compostos de defesa contra patógenos. A classe
mais abundante de compostos fenólicos é derivada da fenilalanina, por meio da
eliminação de uma molécula de amônia para formar o ácido cinâmico. Esta reação é
catalisada pela enzima fenilalanina amônia-liase (FAL) (E.C 4.3.1.5, FAL). A invasão de
patógenos, por exemplo, desencadeia a transcrição do RNA mensageiro que codifica
FAL, aumentando a quantidade desta enzima na planta e estimulando a síntese de
compostos fenólicos (TAIZ e ZEIGER, 2006).
O metabolismo dos fenilpropanóides sintetizam uma variedade de compostos
fenólicos como os flavonóides, fitoalexinas, ligninas e derivados do ácido benzóico. Estes
compostos atuam em diversas funções das plantas, como antioxidantes, agentes
antimicrobianos, pigmentos coloridos e polímeros, suberinas e ligninas como
constituintes estruturais (SCHWAN-ESTRADA et al., 2008).
A FAL é uma enzima chave da via metabólica da fenilalanina. Além de fazer parte
da classe de enzimas envolvidas com a formação de lignina, cujo acumulo na parede
celular é concomitante com o aumento na atividade de FAL, induzida por agente biótico
ou abiótico (ZHAO et al., 2005).
Esta enzima catalisa a reação de desaminação do aminoácido L-fenilalanina em
ácido transcinâmico e amônia (RITTER e SCHULZ, 2004; SCHWAN-ESTRADA et al.,
2008; SU et al., 2008), além de ser o ponto de ramificação entre o metabolismo primário
e o secundário (TAIZ e ZEIGER, 2006). O ácido transcinâmico origina vários compostos
simples, como os ácidos pcumárico, caféico, ferúlico, sinápico, que estão conjugados com
carboidratos presentes na parede celular ou ácidos orgânicos. E estes compostos dão
origem a lignina, suberina, coumarinas, flavonóides, antocianinas e fitoalexinas (RITTER
e SCHULZ et al., 2004; XIANG et al., 2005).
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A rota AS apresenta seu início com a conversão da fenilalanina a ácido
transcinâmico (t-CA), esta é catalisada pela FAL, então t-CA é convertido em AS e este
tem função importante na ativação da SAR (MORAES, 1998; SILVA, 2002). Assim o tCA pode originar os ácidos benzóico e salicílico que não pertencem a classe dos
fenilpropanóides (KHAN et al., 2015).
As plantas produzem os compostos fenólicos e estes agem na defesa contra
patógenos, como suporte mecânico e na proteção contra radiação UV (DIXON e PAIVA,
1995, CAMPOS et al., 2003). Após o contato de elicitores bióticos ou abióticos com a
planta, aumenta a atividade da enzima FAL e esta está envolvida na formação de lignina
e esta tem a função de proteger a planta quando esta entrar em contato com o patógeno
(ZHAO et al., 2005).
A FAL é uma enzima tetramérica e está presente em fungos, actinomicetos,
plantas, algas, cianobactérias e bactérias. Em plantas localiza-se no citoplasma das células
e pode se associar a estruturas membranosas (DIXON e PAIVA, 1995; RITTER e
SCHULZ, 2004; XIANG e MOORE, 2005; MOFFITT et al., 2007; SCHWANESTRADA et al., 2008).
A atividade da FAL pode ser alterada por ferimento, radiação UV, metal pesado,
baixa concentração de nitrogênio, fosfato e ferro, devido à invasão de patógenos, ativação
após contato com compostos elicitores, a partir do momento que ocorre o aumento da
atividade da FAL estimula a síntese de compostos fenólicos e estes podem ser
transformados em quinonas que são substâncias bastante tóxicos para os fungos
fitopatogênicos, como também podem agir como composos antioxidantes para minizar
os efeitos das EROs (DIXON e PAIVA, 1995; PAOLACCI et al., 2001; TAIZ e ZEIGER,
2006).
Riaz et al. (2014) estudando a atividade das enzimas FAL e peroxidase (POD) em
plântulas de diferentes cultivares de trigo, observou que ocorreu uma maior produção
destas enzimas em plantas inoculadas com patógeno Puccinia graminis do que sem
inóculo, e a atividade mais proeminente destas, foi após 72 horas de infecção. Este sugere
que as enzimas FAL e POD tem um papel significativo na resistência de trigo. As
atividades dessas enzimas atuam como mecanismo de defesa ativa das plantas contra o
ataque de patógenos.

3.3.4

Polifenoloxidases (PPO)
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A enzima PPO (EC 1.14.18.1) realiza a catálise de oxidação de polifenóis (odifenois) transformando-os em quinonas (o-quinonas) constituindo uma atividade de
difenolase. Em algumas plantas também realizam catálise da o-hidroxilação de
monofenóis, constituindo atividade de monofenolase (BITTNER, 2006). São também
mencionadas na literatura como fenol oxidases, catecolases, fenolases, catecol oxidases
ou tirosinases (OKOT-KOTBER et al., 2002). Estas enzimas são encontradas em plantas,
bactérias, fungos e algas (THIPYAPONG et al., 2004).
As polifenoloxidases normalmente permancem inativas e dentro dos tilacóides e
separadas inclusive dos compostos fenólicos que estão dentro dos vacúolos, uma pequena
quantidade de polifenoloxidase encontra-se na parede celular (THIPYAPONG et al.,
2004). Quando ocorre ferimentos, invasão de patógenos ou ação de insetos ou até mesmo
a senescência. A PPO normalmente é abundante em tecidos infectados e são muito
importantes no mecanismo de defesa, as PPO vão sendo liberadas e juntamente com as
peroxidases realizam o processo de oxidação dos compostos fenólicos (AGRIOS, 2005;
MOHAMMADI e KAZEMI, 2002; CAMPOS et al., 2003; THIPYAPONG et al., 2004).

3.3.5

Enzimas antioxidantes

Mesmo sendo de grande importância para algumas funções celulares, o O2 gera
inevitavelmente as EROs em alguns eventos metabólicos que ocorrem, principalmente,
nas

mitocôndrias,

cloroplastos

e

peroxissomos

(BHATTACHARJEE,

2010;

KARUPPANAPANDIAN et al., 2011).
As plantas possuem mecanismos de defesa não enzimáticos e enzimáticos que são
capazes de neutralizar a citotoxidade das EROs (MITTLER, 2002; RESENDE et al 2003).
As enzimas fazem parte de diversas reações bioquímicas e são muito importantes para a
manutenção das células. E as enzimas com propriedades antioxidantes estão presentes em
diversos compartimentos celulares e tem a função de minimizar os efetos das EROs em
plantas. Destacam-se dentre as enzimas antioxidantes a superóxido dismutase (SOD),
ascorbato peroxidase (APX, EC 1.11.1.1), glutationa redutase (GR, EC 1.6.4.2),
peroxidases (POD, EC 1.11.1.7), catalase (CAT, EC 1.11.1.6) e polifenoloxidase (PPO,
EC 1.14.18.1) (MITTLER, 2002). As enzimas com ação antioxidante podem evitar a
formação de radicais livres, sequestrá-los ou mesmo degradá-los, assim prevenindo ou
minimizando os danos às células das plantas (SERKEDJIEVA, 2011). Estes mecanismos
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além de prevenir os efeitos das EROs podem também diminuir o estresse oxidativo
extremo (BHATTACHARJEE, 2010).
Superóxido dismutases, as SOD’s são enzimas que convertem o ânion superóxido
em peróxido de hidrogênio e podem estar ligadas a um metal (Cu/Zn, Mn e Fe). As
plantas, normalmente, têm Cu/Zn-SOD no citosol, Cu/Zn e/ou Fe-SOD no cloroplasto e
Mn-SOD na mitocôndria (RESENDE et al., 2003; GILL et al., 2015).
Catalase são enzimas que convertem o H2O2 em H2O e O2. As plantas possuem
várias isoformas de catalase, as quais estão presentes nos peroxissomas e glioxissomas.
Podem ser divididas em três classes: classe 1 removem o H2O2 produzido durante a
fotorespiração em tecidos fotossintéticos; classe 2 são produzidas em tecidos vasculares
e podem exercer uma função de lignificação, mas, na classe 3 estão as catalases presentes
abundantemente em sementes e plantas jovens, e cuja atividade está relacionada à
remoção do H2O2 produzido durante a degradação dos ácidos graxos no glioxissoma
(YANG e POOVAIAH, 2002; BREUSEGEM et al. 2001; RESENDE et al., 2003).
O ciclo do ascorbato/glutationa é o principal sistema de remoção das EROs nos
cloroplastos. Nesse ciclo são empregadas quatro enzimas: ascorbato peroxidase (APX),
dehidroascorbato redutase, monodehidroascorbato redutase e glutationa redutase. O H2O2
pode ser reduzido e removido pela APX através do ascorbato como redutor, formando o
radical monodehidroascorbato (RESENDE et al., 2003). Esse por sua vez, irá dismutar
para dehidroascorbato e ascorbato.
A glutationa redutase (GR) catalisa a redução da GSSG (glutationa oxidada) para
GSH (glutationa reduzida). Pode ser encontrada em cloroplasto, mas sua síntese ocorre
no citoplasma (MULLINEAUX e CREISSEN, 1997), desempenha função importante na
defesa contra o estresse oxidativo, pois mantém o equilíbrio entre os níveis de GSSG e
GSH na célula. A GSH é uma molécula importante dentro do sistema celular, participando
inclusive do ciclo ascorbato-glutationa (NOCTOR et al., 2002), ou ainda da síntese de
fitoquelatinas (GRATÃO et al., 2005). As glutationas S-transferases (GST) são enzimas
que catalisam a conjugação de GSH à substratos hidrofóbicos eletrofílicos, como
xenobióticos (DIXON et al., 2002). São proteínas encontradas preferencialmente no
citoplasma, várias classes de GST foram identificadas em plantas respondendo aos mais
diversos tipos de estressores bióticos ou abióticos (DIXON et al., 2002).
A ascorbato peroxidase (APX, EC 1.11.1.11) é responsável pela degradação do
H2O2 utilizando o ascorbato como substrato. Importante na defesa de tecidos
fotossintético contra o estresse fotoxidativo, também pode ser encontrada no citosol das
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células não fotossintetizantes atuando na redução dos níveis de EROs (RESENDE et al
2003).
Glutationa peroxidase (GPX, EC 1.11.1.9) é a família que inclui várias isoformas
que catalisam a redução de H2O2 (DIXON et al., 2010). Além da eliminação de H2O2, as
GPXs também servem para desintoxicar produtos de peroxidação lipídica formados
devido à atividade de EROs. As GPXs em plantas são classificadas em três tipos: GPXs
dependentes de selênio, as GPXs hidroperoxidase de fosfolipídios não dependente de
selênio (PHGPXs) e glutationa S-transferases (GST), com atividade de glutationa
peroxidase (BELA et al 2015).
As enzimas GPX e GST diferem nas suas subunidades, na ligação de selênio no
centro ativo e no seu mecanismo catalítico. A GPX age em conjunto com a glutationa
reduzida (GSH), decompondo o H2O2 em água, enquanto, simultaneamente, oxida GSH.
A enzima compete com a Catalase pelo H2O2 como substrato (AHMAD et al., 2010).
A glutationa S-transferase (GST, EC 2.5.1.18) é uma enzima que catalisa a adição
de GSH para substratos hidrofóbicos eletrofílicos (DIXON et al., 2002). Alguns estudos
mostram que, na tentativa de se defender contra os danos oxidativo, plantas de trigo sob
diferentes estresses podem aumentar a atividade de enzimas antioxidantes, como a SOD,
CAT, APX, POD e GR (VARGA et al, 2012.; MISHRA et al., 2013; RAO et al, 2013.;
HUSEYNOVA et al., 2014, KONG et al., 2014; TALAAT e SHAWKY, 2014).

3.4

Fungos Endofíticos
Embasado na origem da palavra, endofítico vem do grego (éndon + phytón) e

significa dentro da planta. Esse termo compreende todos os organismos, como as
bactérias, fungos, algas, vírus, insetos que vivem de forma mutualística com a planta
hospedeira. Entretanto, a aplicabilidade do termo endofítico é direcionada principalmente
para bactérias e fungos (SCHULZ e BOYLE, 2005).
As primeiras investigações sobre os micro-organismos endofíticos foram feitas
por Bary (1866) que os definiu como sendo “um organismo vivendo dentro de outro
organismo”. Entretanto, essa definição se mostrou incapaz de diferenciá-los dos
organismos patogênicos e, anos mais tarde, Petrini (1992) descreveu os fungos
endofíticos, como: “micro-organismos que colonizam os tecidos sadios das plantas em
algum período do seu ciclo de vida, sem causar doenças ou danos aparentes ao hospedeiro
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Ainda sobre conceituação, de acordo com Azevedo (2007) e Souza et al. (2004),
os micro-organismos endofíticos podem se diferenciar dos epífitos que vivem nas
superfícies dos vegetais e dos fitopatógenos que causam doenças. Contudo, a
diferenciação entre endofíticos, epifíticos e fitopatogênicos é utilizada apenas para fins
didáticos, pois um dado micro-organismo pode permanecer na superfície, sendo assim
considerado epifítico, antes de penetrar nos tecidos da planta e tornar-se endofítico e em
seguida devido à ocorrência de algum desequilíbrio se comportar como fitopatógeno
(PARNISKE, 2000; PEIXOTO-NETO et al., 2002).
Entre

os

micro-organismos

endofíticos,

os

fungos

possuem

uma

representatividade significativa. Esses organismos são isolados dos mais diversos tipos
vegetais, como: as plantas herbáceas, as de florestas tropicais e temperadas, as medicinais,
as cultivadas e, ainda, as aquáticas (STROBEL, 2003; CHEN et al., 2003; 2010;
TAECHOWISAN et al., 2003). Como resultado, centenas de isolados podem ser obtidos
de uma única planta, confirmando a importância ecológica dos fungos endofíticos na
diversidade microbiana.
O estudo de ampla gama de vegetais pode resultar na descoberta de novos fungos
endofíticos e provavelmente algumas espécies mostram especificidade de hospedeiro. Por
outro lado, alguns fungos endofíticos não exibem especificidade de hospedeiro e são,
portanto, obtidos de plantas pertencentes a diferentes grupos e encontradas em
localizações geográficas distintas. Condições ambientais tais como solo, temperatura e
umidade afetam diretamente a natureza e a dinâmica da população dos endofíticos
(OWEN e HUDLEY, 2004).
Os fungos endofíticos estão distribuídos em diferentes partes da planta, como
folhas, ramos, caules, raízes e estruturas florais por meio de algum tipo de associação em
todas as espécies vegetais avaliadas até o momento (ARNOLD, 2007; GUO et al., 2008).
A relação entre fungos endofíticos com os vegetais apresenta elevada
complexidade o que dificulta o entendimento dos mecanismos e benefícios dessa
interação, entretanto, evidências são constantemente apresentadas, relacionando a
capacidade desses fungos em promover proteção às plantas hospedeiras, seja pelo
controle de fitopatógenos ou pela indução de resistência (DUTTA et al., 2014).
Os fungos endofíticos colaboram para suas plantas hospedeiras sobreviverem em
ambientes hostis, pois os fungos endofíticos produzem ou estimulam a produção de
alcalóides, entre outros vários metabólitos secundários, e estes entre outros processos
fisiológicos contribuem para adaptações das plantas com fungos endofíticos, a diversos
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estresses bióticos e abióticos, incluindo mecanismos de defesas contra diversos patógenos
(micro-organimos, insetos e nematoides) (SCHARDL et al., 2004; STROBEL et al.,
2004; DUTTA et al., 2014).
A produção destes compostos se deve pela capacidade sintética dos fungos
endofíticos e também, como outros organismos, devido ao fato da seleção natural ao
longo de milhões de anos, moldando sua fisiologia (FEHÉR e SCHMIDT, 2003).
Portanto a necessidade de pesquisas com fungos endofíticos de diferentes hospedeiros
vegetais e inclusive de diferentes ambientes, para desenvolver ensaios e estratégicas para
a produção de novos compostos bioativos (SURYANARAYANAN et al., 2009).
Outra função atribuída aos endofíticos refere-se ao maior crescimento do
hospedeiro por aumentar a absorção de água e nutrientes, além de produzirem compostos
reguladores de crescimento vegetal (CHEN et al., 2010). O contato com fungos
endofíticos pode ainda desencadear uma série de mudanças morfológicas, fisiológicas e
bioquímicas nas plantas podendo resultar em indução de tolerância a estresse causado por
uma condição de déficit hídrico, salinidade, metais pesados no solo, herbicidas ou
herbívoria (GUNDEL et al., 2010) Barrow et al. (2001) apresentaram estudos sobre a
influência de fungos endofíticos no metabolismo dos vegetais e observaram que estes
fungos podem aumentar a expressão de genes relacionados a produção de biomoléculas
de comunicação e transdução de sinais.
A função biológica dos fungos endofíticos com relação ao hospedeiro ainda é
pouco compreendida, mas acredita-se que muitas propriedades medicinais de certas
plantas podem estar relacionadas com metabólitos produzidos pelos fungos endofíticos
(HUANG et al., 2007; STROBEL et al., 2002; 2004).
A procura por novos produtos para as indústrias, farmacêutica e agroquímica, é
um processo que requer otimização contínua. As pesquisas com produtos naturais
constituem a estratégia de maior sucesso para a descoberta de novos produtos.
Comparando-se as principais fontes fornecedoras de compostos protótipos (síntese
orgânica, produtos naturais, química combinatória e bibliotecas virtuais), a mais ampla
diversidade química encontrada está associada às substâncias de origem natural
(HARVEY, 2000; STROBEL et al., 2002; GUO et al., 2008).
A pesquisa de fungos endofíticos tornou-se uma importante atividade de
investigação nos últimos anos, principalmente por causa dos valiosos metabólitos com
várias atividades biológicas, bem como um importante potencial aplicações na
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agricultura, medicina e na indústria alimentar (STROBEL et al., 2004; ZHAO et al.,
2011).
Após a aplicação de elicitores bióticos podem desencadear na planta a produção
de metabólitos secundários, estes metabólitos constituem diversas substâncias que
participam dos mecanismos de indução de resistência (BALDI et al., 2009).
Os micro-organismos endofíticos tem a capacidade de produzir substâncias como
toxinas, antibióticos e outros fármacos, compostos com propriedades de inibir o
crescimento de patógenos e muitos outros produtos de potencial interesse biotecnológico,
além de exercerem outras funções de importância para o hospedeiro, tais como a maior
resistência às condições de estresse, à alteração de propriedades fisiológicas e à produção
de fitohormônios (AZEVEDO et al., 2007; BALDI et al., 2009).
Os endofíticos também podem apresentar características antagonistas que podem
ser concorrentes dos micro-organismos patogênicos, podem disputar espaço e nutrientes,
como por exemplo o ferro, este é imprescindível para o crescimento de fungos, síntese de
ácidos nucleicos, respiração, síntese de aminoácidos, lipídios e esteróis (PHILPOTT,
2006).
O interesse em pesquisas com micro-organismos em práticas agrícolas aumentou
significativamente, pois tanto na promoção de crescimento vegetal como no controle
biológico de pragas e doenças de plantas entre outras aplicações, esses têm potencial para
serem substitutos de produtos químicos, ou potencializadores destes podendo favorecer
desta maneira a preservação do ambiente, ou ao menos minimizar os impactos (SOUZA,
2001; PEIXOTO NETO et al., 2002). Dentro desse contexto, os micro-organismos
apresentam importante peculiaridade de propiciar proteção às plantas, seja pela sua
presença nas plantas hospedeiras, seja pela aplicação como agentes de biocontrole,
suspensões, partes destes ou compostos derivados que podem resultar na eliminação de
pragas agrícolas (SOUZA, 2001; SOUZA et al 2015). Devido a estas características, tem
havido um interesse no estudo da ocorrência, do potencial de colonização e da utilização
de micro-organismos endofíticos, para a promoção de crescimento e controle biológico
de doenças de plantas (MARIANO et al., 2004).
Em pesquisas de Zhao et al. (2012), o endofítico Fusarium proliferatum, isolado
de Pigeon pea, produziu o ácido cajainestilbeno, apresentando atividade antioxidante pelo
ensaio por DPPH (2,2-difenil-1-picril-hidrazila). Srinivasan et al. (2010) verificaram
atuação antioxidante do extrato do endofítico Phyllosticta sp., associado a Guazuma
tomentosa, encontrando quantidades significativas de flavonoides e fenóis. Zhao et al.
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(2014) puderam verificar função antioxidante do extrato acetato de etila, do endofítico
Aspergillus fumigates, obtido de Pigeon pea, pelos métodos do DPPH, captura da radical
hidroxila, capacidade de redução, peroxidação lipídica e atividade inibitória de xantina
oxidase. Os autores obtiveram, no extrato analisado, o composto antioxidante luteolina.
Hubbard et al. (2012) descobriram que fungos endofíticos utilizados melhoraram
a germinação das sementes de trigo sob condições de estresse in vitro. As plantas de trigo
em condições de estresse de seca também se beneficiaram da colonização de raiz por
fungos endofíticos. Perez-Naranjo (2009) constataram que colonização por fungos
endofíticos de raiz leva ao aumento do crescimento espécies de gramíneas submetido ao
estresse hídrico. E fungos basidiomicetos, Piriformospora indica conferem tolerância à
seca em plantas de Arabidopsis (SHERAMETI et al. 2008), bem como a couve chinesa
(SUN et al., 2010). Sherameti et al. (2008) e Sun et al. (2010) relataram que P. indica
altera a expressão de genes associados à seca nas folhas das plantas sob estresse (SUN et
al., 2010).
Hubbad et al. (2013) verificaram que os fungos endofíticos inoculados em trigo,
melhoraram a tolerância deste ao estresse por calor e seca e também que estes
aumentaram a germinação das sementes e assim consequentemente a produção por planta
e amenizaram o estresse fotossintético. Rubini et al. (2005), estudando o potencial de
endofíticos no controle biológico do fungo Moniliophtora perniciosa, agente da doença
vassoura de-bruxa do cacau, estudaram a comunidade de fungos endofíticos de plantas de
cacau resistentes e suscetíveis à enfermidade. Os fungos isolados foram identificados e
avaliados in vitro e in vivo frente as suas habilidades de inibir o patógeno. Entre os fungos
avaliados, Gliocladium catenulatum reduziu a incidência da doença em 70%.
Rocha et al. (2009) isolaram doze fungos endofíticos da planta Confrei e estes
foram testados pela técnica de confronto em placa contra um isolado patogênico de S.
sclerotiorum e, quatro linhagens com melhor atividade antagonística foram selecionadas.
Zonas de inibição no crescimento da linhagem patogênica foram consideradas como
indicativo de antibiose. Foram efetuadas análises da porcentagem de elongação micelial
com e sem antagonismo, mostrando resultados de 46,7% a 50,0% de redução no
crescimento micelial do fitopatógeno.
Algumas pesquisas com micro-organismos, como agentes de biocontrole contra
patógenos em trigo, tem sido realizada em diferentes fases de crescimento (KITA et al.,
2004; WACHOWSKA et al., 2003; PERLLO et al 2003; ZHANG et al., 2007; PERELLO
et al 2008; PANWAR et al 2014) bem como em grãos, em período de armazenamento
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(DRUEFORS e SCHNÜRER, 2004; HUBBARD et al., 2013). Como os agentes de
biocontrole e fungicidas têm um mecanismo de ação diferente, com relação a sua eficácia,
é difícil comparar. Os agentes de biocontrole podem contribuir com a diminuição do
impacto ambiental e muitas vezes tem um amplo espectro agindo contra varias espécies
patogênicas, incluindo aqueles patógenos difíceis de serem controlados por fungicidas
(STROBEL et al., 2004).
Algumas pesquisas têm mostrado a habilidade dos fungos endofíticos em produzir
in vitro metabólitos secundários idênticos aos da planta hospedeira (STROBEL et al.,
1996). A vincristina, substância anticâncer, foi isolada a partir do fungo endofítico
Mycelia sterilia associado a Catharanthus roseus (YANG et al., 2004). Metabólitos
secundários isolados de fungos endofíticos que também são idênticos ao do hospedeiro
podem ser ilustrados pelos compostos anticancerígenos podofilotoxina obtido a partir do
fungo endofítico Trametes hirsuta, associado ao hospedeiro Podophyllum hexandrum
(PURI et al., 2006); campetotecina, isolada de um fungo endofítico não identificado
encontrado em associação com Nothapodytes foetida (PURI et al., 2005) e a hipericina
isolada do fungo INFU/Hp/KF/34B associado a Hypericum perforatum (KUSARI et al.,
2008).
As toxinas produzidas pelos fungos endofíticos podem repelir insetos, diminuir
crescimento e desenvolvimento e até mesmo aumentar a taxa de mortalidade de pragas e
fitopatógenos (AZEVEDO et al., 2007).
Fungos

endofíticos

podem

produzir

metabólitos,

alcaloides,

terperno

idesesteróides, isocumarinas e cromonas, fenólicos e voláteis já foram também relatados.
Os alcaloides criptocin e Citocalasinas alcalóides foram isoladas e foi provado ter
atividade antifúngica. Alguns destes metabólitos que foram isolados de fungos
endofíticos, já haviam sido originalmente isolados a partir das plantas hospedeiras
(KUMAR e KAUSHIK, 2012).
Fungos endofíticos podem produzir metabólitos voláteis com potencial para o
controle biológico. O fungo Muscodor albus isolado do caule de Cinnamomum
zeylanicum apresentou atividade fungicida e bactericida contra diversos micro-organimos
por meio de uma mistura desses metabólitos (STROBEL et al., 2001).
O fungo endofítico Phomopsis sp. isolado de folhas de Aspidosperma tomentosum
e pecíolos da planta medicinal Spondias mombin apresentou grande potencial como fonte
de produtos bioativos. Dos testes realizados com seus extratos, obtiveram resultados de
inibição de crescimento de bactérias, leveduras e fungos filamentosos (CORRADO e
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RODRIGUES, 2004). Bernardi-Wenzel (2008) isolaram e identificaram fungos
endofíticos de Luehea divaricata e os metabólitos obtidos do isolado Diaporthe helianthi
foram capazes de inibir in vitro o crescimento do fitopatógeno Moniliophthora
perniciosa. Assante et al. (2004) destacaram o controle biológico de um fitopatógeno por
meio de micoparasitismo. O endófito Cladosporium tenuissimum cresce dentro do esporo
do patógeno Uromyces appendiculares, preenchendo seu interior com micélio e
formando conidióforos e conídios ao emergir do esporo. As espécies Trichoderma viride,
T. harzianum, T. stromaticum e T. virens controlaram o fungo Rhizopus stolonifer, agente
causal da podridão floral do maracujazeiro, em condições de laboratório e campo,
inclusive com o micoparasitismo (BOMFIM, 2007).
O endofítico Fusarium oxysporum isolado de tomate revelou ter a capacidade de
minimizar o crescimento dos oomicetos fitopatógenos Phytophthora infestans e
Phytophthora capsici (KIM et al., 2007). Fungos endofíticos presentes na planta tropical
Theobroma cacao (Malvaceae) no Panamá concedem à planta defesa contra um de seus
principais patógenos, Phytophthora sp. (ARNOLD et al., 2003). Os fungos endofíticos
podem exercer o controle de doenças em plantas através de um ou mais mecanismos tais
como antibiose, produção de ácido cianídrico, sideróforos, indução de resistência e
enzimas que degradam a parede celular como pectinase, celulase e β-1,3-glucanase
(SCHULZ e BOYLE, 2005), além de parasitismo, produçao de AS e competição por
ácidos graxos (MA et al., 2012). Pesquisas mostram que os micro-organismos produzem
diversos metabólitos secundários com o intuito de se comunicarem com o meio externo
(BÉRDY, 2005). Os metabólitos secundários já isolados de extratos de fungos endofíticos
pertencem a diversos grupos estruturais, sendo os principais: esteróides, xantonas, fenóis,
isocumarinas, derivados perilenos, quinonas, furandionas, terpenóides, depsipeptídeos e
citocalasinas (NEWMAN e CRAGG, 2012).
Estudos de metabólitos secundários têm mostrado que estes micro-organismos
produzem um número significativo de compostos ainda não conhecidos, com diversas
atividades biológicas. Tem sido demonstrado que novas moléculas produzidas por fungos
endofíticos (51%) e seus extratos contendo atividades biológicas (80%) ocorrem em
número consideravelmente mais elevadas do que as produzidas por micro-organismos do
solo (38% das novas moléculas e 64% de extratos bioativos) (SCHULZ et al., 2002;
YANG et al., 2012). Os metabólitos secundários produzidos por endofíticos podem ser
idênticos ou semelhantes aos sintetizados por suas plantas hospedeiras (SAIKKONEN et
al., 2013).
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Com o intuito de se encontrar metabólitos fúngicos com atividades promissoras,
precisa-se considerar que: os metabólitos secundários sintetizados por fungos endofíticos
podem corresponder a seu respectivo nicho ecológico (KUMAR e KAUSHIK, 2012), e
que as interacções metabólicas podem aumentar a síntese de metabólitos secundários
(SCHULZ et al., 2002; CHAGAS et al., 2013).
Após o crescimento de fungos endofíticos em diferentes meios de cultura, o
extrato do meio de cultura possibilita inibição em várias interações (CHAGAS et al.,
2013). Além da ação direta dos fungos endofíticos sobre os patógenos, impedindo sua
reprodução e ou alimentação, os endofíticos também podem produzir metabólitos com
atividade fungicida sobre os patógenos. Foi constatado que 94% dos metabólitos
produzidos pelos fungos endofíticos, tem amplo espectro de ação, uma vez que estes
pertencem a diversos grupos estruturais (SCHULZ et al., 2002).
Existem muitos fungos endofíticos que produzem metabólitos secundários
biologicamente ativos, assim, eles são uma boa fonte para a seleção inteligente de novos
agroquímicos e produtos farmacêuticos, ou seja, com capacidade biotecnológica
(SAIKKONEN et al., 2013). Os micro-organismos endofíticos podem desencadear os
processos de defesa na planta e além destes também podem melhorar o enraizamento e
promover o crescimento da planta (SCHULZ e BOYLE, 2005; KUMAR e KAUSHIK,
2012).
E dentre os fungos endofíticos podem ser encontrados os fungos do gênero
Trichoderma Ming et al. (2013) e segundo Harman et al. (2006) os fungos deste gênero
são conhecidos por sua capacidade de atuar como agentes de biocontrole contra patógenos
de plantas. Além dos mecanismos de controle, micoparasitismo, a antibiose e a
competição por recursos e espaço, estes podem induzir a resistência sistêmica ou
localizada e produzem uma rica mistura de enzimas antifúngicas, incluindo quitinases e
β-1,3 Glucanases. Estas enzimas são sinérgicas entre si, com outras e com outros
materiais.
Algumas espécies de Trichoderma spp. têm efeitos diretos sobre as plantas,
aumentando o seu potencial de crescimento e absorção de nutrientes, a eficiência do uso
de fertilizantes, maior percentual e taxa de germinação das sementes, e estimulação das
defesas da planta contra danos bióticos e abióticos (MING et al., 2013).
Estudos têm demonstrado que Trichoderma spp. aumenta o desenvolvimento
radicular, o rendimento das culturas, proliferação de raízes secundárias, aumento de peso
fresco e área foliar. Trichoderma spp. podem liberar moléculas bioativas que induzem a
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resistência em plantas, contribuem para o aumento do crescimento da planta e a absorção
de nutrientes. O fungo Trichoderma produz diferentes tipos de enzimas que
desempenham um papel importante na atividade de biocontrole como degradação da
parede celular, tolerância ao biótico ou stress abiótico, o crescimento das hifas (GAJERA
et al., 2013).
Modos de ação do Trichoderma spp: a) Podem crescer mais rapidamente ou usar
sua fonte de alimento mais eficientemente do que o patógeno, evitando assim que o
patógeno se espalhe, conhecida como competição por nutrientes (Alabouvette et al.,
2009); b) Podem excretar um composto que inibe completamente o crescimento de
agentes patogénicos na área vizinha, modo chamado antibiose (Raaijmakers et al., 2009);
c) Podem alimentar-se diretamente de uma espécie patogénica, conhecido como
parasitismo (Gajera et al., 2013; d) Podem promover na planta a produção de compostos
para que não só a planta se proteja do patógeno como também o Trichoderma sp., que é
a indução de resistência (Yoshioka et al., 2012); e) Podem crescer de forma endofítica em
diferentes plantas contribuir para o desenvolvimento desta e também proteger a planta
quando infectada por patógenos e a planta pode ajudar o Trichoderma sp. a se manter
vivo (DRUZHININA et al., 2011).
Ainda tem muito o que ser estudado sobre a ecologia microbiana, tanto dos
patógenos de plantas e seus antagonistas nos diferentes sistemas agrícolas. Neste sentido,
pesquisas para a descoberta de novos micro-organismos eficazes e o desenvolvimento de
processos mais eficientes de aplicação são essenciais para a realidade do controle
biológico na agricultura (TJAMOS et al., 2010).
A escolha pelas plantas daninhas para isolar os fungos endofíticos foi porque estas
possuem características que as diferenciam das demais plantas, uma vez que podem se
desenvolver em ambientes inóspitos. As plantas daninhas são espécies que crescem
espontaneamente em todos os solos agrícolas (LORENZI, 2008). Apresentam
características pioneiras ou ruderais, ocupando locais onde, por qualquer motivo, a
cobertura natural foi extinta e o solo tornou-se total ou parcialmente exposto (PITELLI,
1985). A persistência das plantas daninhas nos agroecossistemas é devido à habilidade de
produzir inúmeras sementes, capazes de se dispersarem com alta viabilidade e
longevidade ou produção de estruturas vegetais (ROSS e LEMBI, 2008).
E como são plantas bastante competitivas por recuros, como nutrientes, água, luz
e espaço, vivem em constante estresse, acredita-se que os fungos que nelas habitem por
um determinado período também serão fungos diferenciados e com capacidade de
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produzir substâncias ou então desenvolver diferentes mecanismos para sobreviver, pois o
ambiente da planta provavelmente influência mecanismos bioquímicos nesta e interferem
não só na produção de metabólitos das plantas como dos micro-organismos que nelas
habitam (LORENZI, 2008; STROBEL, 2004).
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4

MATERIAL E MÉTODOS

As informações serão dividas em três partes, sendo parte I: ensaios laboratoriais
iniciais; parte II: experimentos realizados em casa de vegetação e parte III: experimentos
realizados em dois locais diferentes em dois anos.

Parte I - Ensaios Laboratoriais Iniciais

4.1

Isolamento dos fungos endofíticos
O isolamento dos fungos endofíticos foi realizado de acordo com Pereira et al.

(1993) e Araújo et al. (2005). No laboratório de Fitopatologia, UNICENTRO, as amostras
das plantas daninhas (Brachiara plataginea, Rumex obtusiolius L., Sida rhombifolia L.,
Euphorbia heterophylla L.). As plantas foram submetidas ao método de desinfecção
superficial que consiste em lavar abundantemente em água corrente, colocar imerso em
etanol 70% por um minuto; colocar imerso em hipoclorito de sódio 3% por três minutos;
colocar novamente imerso em etanol 70% por 30 segundos; enxaguar duas vezes em água
destilada e esterilizada; e cortar as amostras em fragmentos de 8-12 mm. Após os
fragmentos das amostras foram transferidos para placas de Petri contendo meio BDA com
pH 6,8, com adição de 100 μg mL-1 de cloranfenicol e de 100 μg mL-1 de estreptomicina.
Cinco fragmentos foram colocados em cada placa e as mesmas foram mantidas em
incubadora do tipo B.O.D. a 28° C±1, sob fotoperiodo de 12 horas.
De cada planta foram confeccionadas 5 placas de BDA (Batata 200g, Dextrose
20g, Ágar 20g) de cada parte da planta, ou seja, 5 placas de fragmentos de folhas, 5 placas
de fragmentos de caule e 5 placas de fragmentos de raiz de todas as plantas daninhas, ao
todo 15 placas de BDA para cada planta.
As placas foram observadas diariamente e após o crescimento dos fungos,
fragmentos de micélio foram repicados para outras placas com BDA. E repicou-se
novamente para o isolamento de cada fungo.
Após o isolamento os fungos endofíticos foram mantidos em meio BDA, lacrados
com filme plástico na geladeira e foram realizados repiques a cada 60 dias.
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4.1.1 Ensaio Biológico por cultivo pareado
Para o estudo do efeito antagônico dos fungos endofíticos isolados das plantas
frente ao crescimento micelial dos fungos fitopatogênicos, foi utilizada a técnica de
cultivo pareado em placas de Petri (DENNIS e WEBSTER, 1971). Os fungos
fitopatogênicos testados foram os seguintes Bipolaris sorokiniana e Fusarium
graminearum. O fungo patógeno B. sorokiana foi obtido da Universidade Tecnológica
Federal do Paraná e o F. graminearum foi cedido pela FAPA (Fundação Agrária de
Pesquisa Agropecuária).
Para isso, discos de 5 mm de diâmetro de colônias de 11 isolados de fungos
endofíticos e dos fungos fitopatogênicos foram colocados em lados opostos,
equidistantes, em placas contendo meio de cultura BDA. Também foram preparadas
placas contendo somente o patógeno, nas mesmas condições citadas anteriormente que
serviram de controle, utilizou-se 5 repetições. As placas foram mantidas 28 ºC±1 em
câmara BOD durante 14 dias, sob fotoperiodo de 12 horas. Segundo metodologia descrita
por Campanile et al. (2007), foram realizadas as medições dos raios e realizados os
cálculos para verificar o percentual da zona de inibição.
Os resultados foram submetidos à análise de variância (ANOVA), sendo médias
comparadas pelo teste Tukey a 5% de probabilidade, com o software SISVAR
(FERREIRA, 2011).

4.1.1.1 Interações entre os endofíticos e os patógenos
As interações competitivas entre os endofíticos e os patógenos foram analisadas
segundo a escala para o teste de pareamento de culturas proposto por Bell et al. (1982) e
adaptado por Rodrigues (2010). Notas da Escala de avaliação: (1) = Antagonista cresce
por toda a placa de Petri e sobre o disco do patógeno; (2) = Antagonista cresce por toda a
placa de Petri, porém não sobre o patógeno; (3) = Antagonista cresce sobre ¾ da placa de
Petri; (4) = Antagonista cresce sobre 2/3 da placa de Petri; (5) = Antagonista e patógeno
crescem até metade da placa de Petri; (6) = Patógeno cresce sobre 2/3 da placa de Petri;
(7) = Patógeno cresce por toda a placa de Petri.
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4.1.2 Avaliação da produção de metabólitos não voláteis

O método do papel celofane descrito por Gibbs (1967), citado por Mariano (1993),
que consiste na transferência de um disco de crescimento do antagonista para o centro de
placas de Petri contendo meio BDA, sobreposto por papel celofane lavado e esterilizado,
foi utilizado para avaliar a produção de metabólitos voláteis, sob fotoperiodo de 12 horas
temperatura O teste foi realizado com os isolados de fungos endofíticos, D1, D2, D3, D4,
D5, D6, D7, D8, D9, D10 e D11, frente aos seguintes fitopatógenos, F. graminearum e
B. sorokiana.
Após sete dias da transferência do antagonista para a superfície do papel celofane,
retirou-se este papel com o crescimento aderente e transferiu-se um disco de meio BDA
com o patógeno para o centro da placa. A avaliação foi feita sete dias após a repicagem,
medindo-se os diâmetros das colônias do patógeno em contato com os metabólitos
produzidos pelos antagonistas, comparando-se com a testemunha que consistiu no cultivo
do patógeno após a retirada do celofane, sem a prévia sobreposição do antagonista. As
placas foram mantidas 28 ºC±1 em câmara BOD durante 14 dias, sob fotoperiodo de 12
horas. Utilizou-se 11 fungos endofíticos, 4 fungos patogênicos e 5 repetições. Os
resultados foram submetidos à análise de variância (ANOVA), sendo médias comparadas
pelo teste Tukey a 5% de probabilidade, com o software SISVAR (FERREIRA, 2011).

4.1.3 Avaliação da produção de metabólitos voláteis

Em uma placa de Petri, contendo BDA, colocou-se um disco de cultura do
patógeno e em outra colocou-se um disco de cultura do antagonista. A placa com o
patógeno ficou sobreposta à placa com o antagonista e estas foram envolvidas por filme
plástico. O teste foi realizado com os isolados de fungos endofíticos, D1, D2, D3, D4,
D5, D6, D7, D8, D9, D10 e D11, frente aos seguintes fitopatógenos, F. graminearum e
B. sorokiana. A incubação ocorreu em estufa a 28 ºC, sob fotoperíodo de 12 horas e a
avaliação foi realizada 11 dias após a montagem do experimento, por meio da medição
dos diâmetros das colônias do patógeno, comparando-os com a testemunha. No caso da
testemunha, sobrepôs-se a placa com o patógeno com uma outra contendo somente o meio
BDA (DICK e HUTCHINSON, 1962, citados por MARIANO, 1993). Os resultados
foram submetidos à análise de variância (ANOVA), sendo médias comparadas pelo teste
de Tukey a 5% de probabilidade, com o software SISVAR.
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4.1.4 Obtenção da suspensão dos fungos endofíticos

Para a obtenção da suspensão dos fungos endofíticos foram cultivados em placas
de Petri contendo meio BDA a 28 ºC. Após 7 dias de cultivo, dois discos de 9mm das
colônias foram transferidos para Erlenmeyers de 250 mL contendo 150 mL de meio BD
(batata-dextrose) com 20% de batata e 2% dextrose. Os fungos foram cultivados durante
7 dias em agitação constante a 20 g a 28 ºC, sob fotoperiodo de 12 horas. Após este
período foi realizada a contagem de esporos e calibrado em câmara de newbauer com
água destilada esterilizada para 1x108conídios.mL-1 (PERELLO et al., 2008). A
inoculação ocorreu aos 52 dias após a emergência (DAE).

4.1.5 Testes de Fitoalexinas

Para os testes de fitoalexinas em sorgo, soja e feijão, realizou-se os experimentos
com 5 repetições. Nas amostras em que as leituras de espectrofotômetro ficaram acima
de 1,5 as amostras foram diluidas e realizadas a leitura novamente para que os dados
apresentassem maior precisão.
Os tratamentos utilizados foram os seguintes: Suspensão de fungo endofítico (FE)
D1, suspensão do FE D2, suspensão do FE D3, suspensão do FE D4, suspensão do FE
D5, suspensão do FE D6, suspensão do FE D7, suspensão do FE D8, suspensão do FE
D9, suspensão do FE D10, suspensão do FE D11, ácido salicílico (SA) 0,7mM,
Acibenzolar-s-metil (ASM) 300 mg L-1, fungicida (Azoxistrobina 120g/L + Tebuconazol
200 g/L) e testemunha (água destilada esterilizada).

4.1.5.1 Bioensaio para produção de fitoalexinas em mesocótilos de sorgo
Para o bioensaio de fitoalexinas, sementes de sorgo [Sorghum bicolor (L.)
Moench], Nutribem, foram desinfectadas em hipoclorito de sódio 1% (15 min), lavadas
em água destilada e embebidas em água, sob temperatura ambiente por 12 horas. Após
este período foram enroladas em folhas de papel de germinação umedecidas e incubadas
no escuro a 28 ± 2 °C por 4 dias. As plântulas formadas foram expostas à luz por 4 horas
para paralisar a alongação dos mesocótilos (NICHOLSON et al., 1988). Desta maneira,
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foram obtidas plântulas com mesocótilos uniformemente alongados e adequados para o
bioensaio de produção de fitoalexinas (WULFF, 1997).
Os mesocótilos foram mergulhados nos tratamentos, 10 ml de cada tratamento,
com cinco repetições para cada tratamento e os tubos eram tampados com algodão e
permaneceram em câmara úmida, a 25 ± 2 °C sob luz fluorescente por um período de 65
horas (WULFF, 1997). Após esse período, 3 mesocótilos por repetição (5 repetições por
tratamento) foram cortados e uma porção de 2,5 cm pesada, cortada em pequenos
segmentos e colocados em tubos para microcentrífuga contendo 1,4mL de metanol 80%
acidificado (0,1% HCl; v/v). Os segmentos de mesocótilos foram mantidos a 4 °C no
metanol por 96 horas para extração dos pigmentos e a absorbância foi determinada a 480
nm (NICHOLSON et al., 1987, 1988). Os dados foram expressos em absorbância a 480
nm por grama de tecido fresco (Abs (480 nm)/g.t.f.).

4.1.5.2 Bioensaio para a produção de fitoalexinas em cotilédones de soja
Sementes de soja “BRS 284” foram semeadas em areia esterilizada e mantidas em
casa de-vegetação em bandejas de isopor de 128 células. Dez dias após a semeadura, os
cotilédones foram destacados das plântulas, lavados em água destilada, enxugados e
cortados em secção aproximada de 1 mm de espessura e 6 mm de diâmetro a partir da
superfície inferior. Posteriormente, os cotilédones cortados foram colocados em placa de
Petri contendo papel de filtro umedecido com água destilada estéril. Foi aplicado sobre
cada cotilédone uma alíquota de 75µL de cada tratamento. As placas de Petri foram
mantidas no escuro a 25° C. Após 20 horas, os cotilédones foram transferidos para
erlenmeyers de 125 mL contendo 15 mL de água destilada esterilizada e deixados em
agitação por 1 h para extração da fitoalexina formada (BONALDO, 2004). A absorbância
foi determinada a 285nm em espectrofotômetro (AYERS et al., 1976).

4.1.5.3 Bioensaio para produção de fitoalexinas em feijão
A determinação da faseolina foi realizada conforme a metodologia proposta por
Dixon et al. (1983), com algumas modificações. Sementes de feijão IPRColibri foram
desinfestadas em solução de hipoclorito de sódio 1% por 5 minutos. Em seguida, foram
lavadas em água destilada estéril, semeadas em areia esterilizada por autoclavagem a 120
ºC por uma hora e mantidas em câmara climatizada a 24 ºC em escuro por sete dias. Após
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esse período, foram cortados 5 cm dos segmentos de hipocótilos estiolados das plântulas,
lavados em água estéril e mantidos sobre papel absorvente por 30 minutos. Segmentos de
hipocótilo (1g) foram transferidos para placas de Petri contendo papel filtro umedecido
com água destilada estéril. Sobre cada hipocótilo foram aplicados 200µL, conforme os
tratamentos. As placas de Petri foram mantidas a 25 ºC em escuro por 48 horas. Após
esse período, os hipocótilos foram transferidos para tubos de ensaio contendo 10 mL de
etanol, sendo estes mantidos a 4 ºC por 48 horas para a extração da fitoalexina formada,
sendo então agitados por uma hora. O teor de faseolina formada foi medida em
espectrofotômetro a 280 nm.

4.1.6 Ensaio de difusão de meio de cultura

Neste experimento procurou-se avaliar a possível produção de metabólitos pelos
fungos endofíticos e se estes liberaram no meio de cultura BDA no qual cresceram em
contato com um fungo patogênico. Após a realização do ensaio biológico por cultivo
pareado, foi retirado das placas de BDA 1g de meio de cultura que estava na proximidade
do fungo endofítico, tomando-se o cuidado para não retirar o micélio, muitas vezes neste
local o meio de cultura apresentava-se com uma coloração diferente da usual do BDA.
Este meio foi fundido em outra placa com 18 mL de BDA e foi adicionado um disco de
7mm de fungos patogênicos sobre o meio e foram incubados em câmara BOD a 28 ºC,
sob fotoperiodo de 12 horas, durante 14 dias e, após este período, foi medido em
centímetros o halo de crescimento dos fungos patogênicos, pelas médias das medidas dos
raios das colônias. Testou-se os fungos endofíticos D10 e D11 com os fungos patogênicos
B. sorokiniana e F. graminearum, foram realizadas cinco repetições de cada confronto.
Totalizando 20 placas de petri com BDA. Os ensaios foram conduzidos em delineamento
inteiramente casualizado com cinco repetições. Os resultados foram submetidos à análise
de variância (ANOVA), sendo médias comparadas pelo teste Scott-Knott a 5% de
probabilidade, com o software SISVAR (FERREIRA, 2011).

4.2

Crescimento micelial para extração de DNA
Após os testes laboratoriais iniciais identificou-se através de biologia molecular,

por análise de DNA e conduziu-se para o trabalho no campo e casa de vegetação com
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dois fungos endofíticos, D10 e D11. Para extração de DNA e identificação molecular dos
fungos. Primeiramente os fungos endofíticos foram repicados em BDA, pH 6,8, e
incubados por 7 dias a 25-28 ºC, sob fotoperiodo de 12 horas, após, foram repicados para
o meio Czapeck suplementado com glicose 1 %, durante 48 horas, sob agitação a 2 g.
Passadas as 48 h, o micélio dos fungos estava em forma de grumos, característica
importante para a extração de DNA.

4.2.1

Extração do DNA total

Utilizou-se o método CTAB para extração de DNA Vegetal/Fungos, baseado na
metodologia de Doyle e Doyle (1987) com modificações. Tampão de extração (20 mM
de EDTA, 0,1 M de Tris-HCL pH 8,0, 1,4 M de NaCl, 2% de CTAB), imediatamente
antes do uso foi adicionado 0,4% de ß-mercaptoetanol. Triturou-se aproximadamente 50
mg de fungo em nitrogênio líquido até a obtenção de um pó bem fino. Após macerado, o
tubo contendo o pó foi mantido em nitrogênio para evitar a degradação do DNA.
Adicionou-se 700 µL de tampão de extração previamente aquecido a 65 ºC e agitou-se.
Incubou-se a 65 ºC por 45 minutos agitando suavemente, por inversão dos tubos, a cada
15 minutos. Retirou-se as amostras do banho-maria e agitou por inversão do tubo por 10
minutos. Adicionou 700 µL de clorofórmio-alcoolisoamílico (24:1) aos tubos. Agitou-se
suavemente por inversão dos tubos por 5 minutos. Centrifugou-se as amostras por 10
minutos a 12.000 rpm (rotações por minuto). Retirou-se os tubos da centrífuga e com o
auxílio de micropipeta transferiu-se o sobrenadante (em torno de 600 µL) para um novo
tubo.
Adicionou-se 500 µL de clorofórmio-alcoolisoamílico (24:1) e agitou-se
gentilmente por inversão do tubo. Centrifugou-se as amostras por 10 minutos a 12.000
rpm. Transferiu-se o sobrenadante (em torno de 600 µL) para um novo tubo. Adicionouse 700 µL de isopropanol gelado (-20 ºC) e agitou-se por inversão do tubo. Centrifugouse as amostras por 10 minutos a 12.000 rpm. Descartou-se por inversão do tubo.
Adicionou-se 700 µL e inverteu-se os tubos cuidadosamente e descartou-se o
sobrenadante. O pellet permaneceu à temperatura ambiente por 24 horas. Após, o pellet
foi ressuspendido em 100 µL de tampão TRIS-EDTA ou TE (10mM de Tris-HCl pH8,0,
1mM EDTA pH8,0). Adicionou-se 5 µL de ribonuclease (RNAse a 10mg.mL-1) em cada
tubo, agitou-se suavemente o tubo e incubou-se a 37 ºC por 1 hora. Precipitou-se o DNA
com 0,1 volume (10 µL) de acetato de sódio 3 M e 2 volumes (20 µL de etanol gelado (51

20 ºC). Agitou-se suavemente por inversão do tubo. Centrifugou-se as amostras por 5
minutos a 12.000 rpm, descartou-se o sobrenadante. Lavou-se o pellet com etanol 70%
gelado (-20 ºC). Secou-se o pellet à temperatura ambiente. Depois de seco, foi
ressuspendido com tampão TRIS-EDTA ou TE (10mM de Tris-HCl pH8,0, 1mM de
EDTA pH 8,0). Foi armazenado a -20 ºC até o momento da identificação.
A partir do DNA extraído, foi realizada a amplificação da região V3-V4 (341-806
bp) do gene ribossomal ITS para identificação de fungos pelo Laboratório Neoprospecta
Pesquisa e Consultoria S.A. em Florianópolis – SC.

Parte II - Análise de severidade e atividade bioquímica em plantas de trigo em
casa de vegetação

4.2.2 Delineamento Experimental

O experimento foi conduzido em casa de vegetação, no Campus Cedeteg,
UNICENTRO, Guarapuava, Pr. Sementes dos cultivares, BRS Sabiá e Tbio Iguaçu,
foram semeadas em vasos de 11 L de volume com solo e substrato marca PlantMax ®
(v:v). A adubação de semeadura foi realizada conforme interpretação da análise química
de solo, de acordo com o Manual de Adubação e Calagem para o estado do Paraná
(IAPAR, 2003) e a dose calculada em relação ao volume de cada vaso (11 L). As duas
cultivares foram plantadas na casa de vegetação em 11 de julho de 2015, a emergência
ocorreu em 17 de julho de 2015 e o experimento foi finalizado em 15 de novembro de
2015.
O delineamento experimental utilizado foi em DIC, com aplicação, ou não, dos
tratamentos, tendo 5 repetições, sendo cada vaso com 4 plantas considerado uma
repetição. Os tratamentos foram os seguintes: T1= Suspensão do fungo endofítico
Aspergillus japonicus, T2= Suspensão do fungo endofítico Trichoderma tomentosum,
T3= Ácido Salicílico (SA) 0,7mM, T4= acibenzolar-S-metil (ASM) 300 mg L-1, T5=
fungicida (Azoxistrobina 120 g L-1 com Tebuconazol 200 g L-1), T6= aplicação de água
destilada esterilizada e com inóculo do B. sorokiniana, T7= sem aplicação. Para todos os
tratamentos aplicou-se 5mL em cada planta com pulverizador manual.
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4.2.3 Análise da Área abaixo da Curva do Progresso da Doença (AACPD)

A avaliação da severidade foi segundo a escala diagramática de James (1971)
(Figura 1) e realizada a cada 5 dias. Marcou-se três folhas de cada planta e foram 10
avaliações no total realizadas em todas as plantas, a partir da visualização da mancha
marrom nas folhas, portanto, como a doença apareceu de forma irregular nas cultivares,
as análises foram realizadas em dias diferentes. As primeiras manchas a serem
visualizadas nos diferentes cultivares, foram na seguinte ordem: na cultivar BRS Sabiá
em 17 de setembro e Tbio Iguaçu a doença apareceu dia 16 de setembro. A área sob a
curva de progresso da doença foi determinada pela seguinte fórmula: AACPD = Σ[(Si +
Si+1)/2.(Ti+1-Ti)], onde Si = severidade da doença na época da avaliação i; Ti = idade
da planta na época da avaliação i (CAMPBEL e MADDEN, 1990). Os resultados foram
submetidos à análise de variância (ANOVA), sendo médias comparadas pelo teste ScottKnott a 5% de probabilidade, com o software SISVAR (FERREIRA, 2011).

Figura 1. Escala diagramática para manchas foliares de cereais de inverno segundo
James (1971).
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4.2.4 Análises Bioquímicas

Para as análises bioquímicas em tecidos foliares, amostras foliares foram
coletadas nos seguintes horários: 0, 48, 72, 96, 120 e 144 horas após a inoculação do
patógeno B. sorokiniana. Os tratamentos foram aplicadoas duas vezes, sendo 30 dias após
a emergência (DAE) em 16 de agosto e 45 DAE (31 de agosto) e o patógeno foi inoculado
em 52 DAE (07 de setembro). Imediatamente após as coletas as amostras foram
congeladas em nitrogênio líquido e armazenadas em freezer, na temperatura de -20 oC até
o momento das avaliações. Os resultados foram submetidos à análise de variância
(ANOVA), sendo médias comparadas pelo teste Scott-Knott a 5% de probabilidade, com
o software SISVAR.

4.2.4.1 Extração de Proteína
Para a extração de proteínas, segundo Moerschbacher (1988) descrito por Guzzo
e Martins (1996), as folhas destacadas foram lavadas com água corrente, seguida de água
destilada e secas suavemente com algodão, após foram imergidas em nitrogênio líquido
0,3-0,5 g de material vegetal de cada tratamento, foram trituradas em almofariz contendo
0,3 g de areia do mar puríssima ou micropérolas de vidro, 0,1 g de resina Dowex 1-X8 e
0,5 g de PVPP, transferiu-se o material resultante para um recipiente mantido em gelo e
adicionou-se 4mL de tampão borato de sódio 0,1M (pH 8,8) contendo EDTA a 1mM,
DTT a 1mM e ácido ascórbico a 50 mM, manteve-se em repouso por 5 minutos,
centrifugou-se os extratos a 20.000 g, a 4 ºC por 30 minutos, os sobrenadantes foram
utilizados para a quantificação de proteínas totais nos ensaios enzimáticos de glucanase e
quitinase. Para a quantificação do conteúdo total de proteínas nas amostras foi empregado
o método de BRADFORD (1976).
4.2.4.2 Atividade da fenilalanina amônia-liase (FAL)

A determinação da atividade da FAL (EC 4.3.1.5) foi por quantificação
colorimétrica do ácido transcinâmico liberado do substrato fenilalanina, conforme
metodologia descrita por Kuhn (2007b), sendo utilizada 0,25 g da amostra com 3,0 mL
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do tampão TRIS – HCl pH 8,0. Este extrato foi acondicionado em tubos que foram
levados para a centrífuga por 10 minutos, a 4 ºC e a 3200 g. Após, foi transferida uma
alíquota de 200 µL para tubo de ensaio, acrescentando-se mais 3,0 mL do tampão de
extração. A solução foi agitada, obtendo-se assim, o extrato enzimático. Deste extrato,
1,5 mL foi transferido para outro tubo de ensaio, com mais 1,0 mL do tampão de extração
e 0,5 mL de fenilalanina. Novamente, esta solução foi agitada para homogeneização. E
após, os tubos foram incubados em banho-maria por 45 minutos, a 40 ºC. Depois de
retirados do banho-maria, os tubos foram colocados em banho de gelo por 5 minutos para
interromper a reação e assim poder ser feita a leitura em espectrofotômetro a 290 nm. Os
valores foram expressos em unidade de absorbância por minuto por mg de proteína
(UABs min-1 mg proteína-1).

4.2.4.3 Atividade da β-1,3 glucanase (GLU)
A atividade da enzima β-1,3 glucanase (EC 3.2.1.39) foi determinada pela
quantificação colorimetrica de glicose liberada de laminarina, por meio do uso da
hidrazida do ácido β-hidroxibenzóico (PAHBAH) (LEVER,1972). A mistura da reação
foi incubada a 37° C por 1 h, contendo 150 μL do extrato enzimático e 150 μL de
laminarina (2,0 mg mL–1). Após esse período, foi acrescentado 1,5 mL de solução de
PAHBAH (0,5 g dissolvido em 20 mL de HCL 0,5 M, acrescido de 80 mL de NaOH 0,5
M), e em seguida essa mistura foi aquecida a 100 °C, por 10 minutos. Após o resfriamento
até a temperatura de 25 °C, as amostras tiveram suas absorbâncias determinadas a 410
nm, contra o tampão de extração. Os valores foram expressos em U.E. min-1 mg proteína1

.
4.2.4.4 Atividade da Quitinase (QUI)
Para determinação da atividade enzima quitinase (EC 3.2.1.14), segundo Busso e

Mazaro (2015) pesou-se 100 mg de substrato para quitinase, foi adicionado 600 µL de
tampão fosfato de sódio 0,2 M, após foi acrescentado 300 µL do extrato vegetal
(proteína); manteve-se por 1 hora em banho maria a 50 ºC, depois 5 minutos em banho
maria fervente, após foi centrifugado a 4300 g por 10 minutos, foi retirado o sobrenadante
com micropipeta e realizada a leitura a 595 nm.Os valores foram expressos em U.E. mg
proteína-1
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4.2.4.5 Atividade da Peroxidase (POD) e Polifenoloxidase (PPO)
Para as atividades da POD (EC 1.11.1.7) e PPO (EC 1.10.3.1) foram determinadas
pela oxidação do pirogalol de acordo com o método do Kar e Miashra (1976). Para a
atividadeda POX, foi realizada uma mistura de 300 ul de água destilada, fosfato de
potássio 250 µL a 100 mM tampão (pH 6,8), 200 µL a 100 mM de pirogalol e 200 µL de
peróxido de hidrogénio 100 mM e 50µl de extrato. Para a atividade PPO, a mistura foi
composta por 300 µL de água destilada, 250 µL de tampão de fosfato de potássio 100
mM (pH 6,8) e 200 µL de pirogalol a 100 mM, a qual foi adicionada a 50 µL de extrato.
A absorbância foi medida em espectrofotômetro a 420 nm (POD) 480nm (PPO) a cada
10 segundos durante 1 minuto, após a adição do extrato à mistura, num total de cinco
leituras. Um coeficiente de extinção molar de 2,47 mM-1 cm-1 foi usado para calcular as
atividades de POD e PPO que foram expressas em mmol min-1 mg de proteína-1.
4.2.4.6 Atividade da Superóxido dismutase (SOD)
A atividade específica da superóxido dismutase (EC 1.15.1.1) foi determinada
pelo método espectrofotométrico descrito por Giannopolitis e Ries (1977), com pequenas
modificações. A solução de reação com volume final de 3 mL continha 50 mM do tampão
fosfato de sódio (pH 7,8); 13 mM de metionina; 75 μM NBT (nitroazul de tetrazólio); 0,1
mM de EDTA; 5 μM de riboflavina e 50 μL de extrato protéico. Para a realização do
ensaio foram utilizados dois brancos (A e B): o branco A foi incubado sob luz por 5 min
juntamente com as amostras e o branco B sob condição de escuro total. Após a incubação,
o branco A adquire coloração roxa intensa, enquanto o branco B permanece transparente.
O espectrofotômetro foi inicialmente zerado com o branco B e prosseguiu-se a leitura
com o branco A e as amostras. O branco A contém formazana total (coloração roxa) que
é formada através da reação entre o radical superóxido e o NBT, sendo que, a SOD
compete com o NBT pelo radical superóxido deixando a amostra com uma coloração
mais clara que a do branco A. A leitura foi realizada em espectrofotômetro a 560 nm e os
resultados foram expressos em U SOD mg-1 proteína total.

4.2.4.7 Atividade específica da catalase (CAT)
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A atividade específica da catalase (EC 1.11.1.6) foi determinada pelo método descrito
por Ferreira et al. (2002). A reação com volume final de 1 mL continha 100 mM de
tampão fosfato de potássio (pH 7,5) e peróxido de hidrogênio (H2O2) solução 30%. A
reação foi iniciada pela adição de 25 μL de extrato protéico e a atividade determinada
pela decomposição de H2O2 durante 1 min a 25 °C, com leitura em espectrofotômetro a
240 nm. Os resultados foram expressos em mmol min-1 mg-1 proteína total.

4.2.4.8 Atividade específica da glutationa redutase (GR)
A atividade específica da GR (EC 1.6.4.2) foi determinada de acordo com Ferreira
et al. (2002). A reação com volume final de 1,75 mL continha 100 mM de tampão fosfato
de potássio (pH 7,5); 1 mM de DTNB (ácido 5,5-ditiobis-2-nitrobenzóico); 1 mM de
GSSG (glutationa oxidada) e 0,1 mM de NADPH (nicotinamida adenina dinucleotídeo
de piridina fosfato reduzida). A reação foi iniciada com a adição de 50 μL de extrato
protéico. A atividade da GR foi estimada pela redução da GSSG por 1 min a 30 °C, com
leitura em espectrofotômetro a 412 nm. Os valores de atividade foram expressos em μmol
min-1 mg-1 proteína total.

4.2.4.9 Extração e determinação da atividade específica da glutationa Stransferase (GST)
A extração da GST (EC 2.5.1.18) foi realizada de acordo com Cataneo et al.
(2003), com pequenas modificações. As amostras foliares de cada tratamento foram
maceradas em nitrogênio líquido até formação de um pó homogêneo adicionando-se 10%
de PVPP. Em seguida, foi adicionado tampão de extração gelado na proporção 1:3
(peso/volume), constituído de 50 mM de Tris-HCl (pH 7,5); 1 mM de EDTA; 1 mM de
DTT; 1 mM de GSH; 0,1 mM de Fluoreto de Fenilmetil-Sulfonil (PMSF); 10 % (v/v)
glicerol. Os extratos foram centrifugados a 12.000 g por 30 min a 4 ºC e os sobrenadantes
foram armazenados a -80 ºC para posterior utilização na determinação da atividade
específica da GST e da concentração de proteínas. As concentrações de proteínas nos
extratos foram estimadas pelo método de Bradford utilizando BSA como padrão. A
atividade específica da GST foi determinada usando o método descrito por Wu et al
(1996), com pequenas modificações. A reação com volume final de 1 mL continha 100
mM de dtampão fosfato de potássio (pH 6,5), 100 me M GSH (glutationa reduzida), 40
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mM de CDNB (1-cloro-2,4-dinitrobenzeno) e 25 μL do extrato protéico. As reações
foram conduzidas a 30 ºC por 10 min, com leitura em espectrofotômetro a 340 nm, sendo
que nos primeiros 5 min não foi acrescentado à amostra protéica de forma a exaurir a
ocorrência de reação espontânea. A taxa de reação específica foi dada pela variação na
absorção usando o coeficiente de extinção molar de 9,6 mM-1 cm-1 para GSH-CDNB. Os
valores foram expressos em µmol min-1 mg proteína-1.

4.2.4.10 Atividade da Ascorbato Peroxidase (APX)
A atividade da ascorbato peroxidase (EC 1.11.1.11) foi determinada pelo ensaio
contendo: 100 µL do extrato enzimático bruto + 1400 µL de um meio de reação
constituído de 700 µL de tampão de fosfato 50 mM, pH 7,8 + 400 µL de ácido ascórbico
0,25 mM contendo EDTA 0,1 mM, e 300 µL de H2O2 de 0,3 mM. O decréscimo na
absorbância a 210 nm, à temperatura de 25° C, foi medido durante dois minutos com
intervalo de 10 segundos entre cada leitura, sendo a atividade da APX determinada com
base na inclinação da reta após o início da reação. A atividade enzimática foi calculada
utilizando-se o coeficiente de extinção molar de 2,8 mM.cm-1 (NAKANO e ASADA,
1981). Os valores foram expressos em µmol min-1 mg proteína-1.
4.2.4.11 Atividade da Lipoxigenase (LOX)
A atividade da LOX (EC 1.13.11.12) foi realizada de acordo com o método
descrito por Axelrod et al. (1981). A absorvância a 234 nm, resultante da formação de um
sistema de duplas ligações conjugadas no hidroperóxido formado. Preparou-se uma
solução-estoque de linoleato de sódio 10 mM (ácido linoléico, em um erlenmeyer
envolvido por papel alumínio, contendo aproximadamente 10 mL de água deionizada,
previamente fervida, foram adicionados 78 μL de ácido linoléico e 90 μL de Tween 20).
Em seguida, homogeneizou se a solução, succionando com auxílio de uma pipeta
automática e tomando-se o cuidado para não formar bolhas. Para o clareamento da
solução foram adicionadas gotas de solução de hidróxido de sódio 0,5 N. Após o
clareamento, a solução foi transferida para um balão volumétrico de 25 mL envolvido por
papel-alumínio e o volume aferido. A solução-estoque de linoleato de sódio foi
armazenada em tubos eppendorf de 1 mL, envolvidos em papel alumínio e armazenados
a – 20 o C. Para as análises das atividades de lipoxigenases, misturaram-se: 100 μL do
extrato proteico + 400 μL da solução-estoque de linoleato de sódio + 10 mL de tampão
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fosfato 50,0 mM, pH 6,0. A velocidade de reação foi determinada de 30 em 30 segundos,
a 234 nm, por um período de 120 segundos. Sob as mesmas condições procedeu-se com
o branco, que consistiu da mesma quantidade de substrato e tampão. Os valores foram
expressos em U.E. mg proteína-1.

4.2.4.12 Atividade da glutationa peroxidase (GPX)
A atividade daglutationa peroxidase (EC 1.11.1.9) foi determinada pela adição de
100 µL do extrato enzimático bruto a 0,9 mL de um meio de reação constituído de tampão
de fosfato de potássio 50 mM, pH 7,0, EDTA 1 mM, NaCl 0,114 M, GSH 1 mM, NADPH
0,2 mM, H2O2 0,25 mM e 1 unidade de glutationa redutase (NAGALAKSHMI e
PRASAD, 2001). O decréscimo na absorbância a 340 nm, à temperatura de 30 ºC, foi
medido no primeiro minuto de reação, sendo a atividade das GPXs determinada com base
na inclinaçãoda reta no intervalo de 0,3 a 0,6 minuto, após o início da reação. A atividade
enzimática foi calculada utilizando-se o coeficiente de extinção molar de 6,22 mM-1
cm-1(ANDERSON e DAVIS, 2004) e o resultado expresso em nmol min-1 mg-1 proteína.

4.2.4.13 Peroxidação lipídica
A peroxidação lipídica foi determinada pela estimativa do conteúdo de substâncias
reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS), seguindo o método de Buege e Aust (1978),
com modificações. Para extração de MDA (malondialdeído), 250 mg de amostras foliares
foram maceradas em nitrogênio líquido até formação de um pó homogêneo e foi
acrescentado 10 % de PVPP e em seguida, adicionou-se 2 mL de 0,1 % (p/v) TCA (ácido
tricloroacético). Após homogeneização, o extrato foi centrifugado a 10.000 g a 25° C por
5 min. A um volume de 250 μL do sobrenadante adicionou-se 1 mL de solução contendo
TCA 20 % (p/v) e TBA (ácido tiobarbitúrico) 0,5% (p/v). As amostras foram mantidas
por 30 min a 95 °C e, em seguida, transferidas para banho de gelo por 10 min. Após o
resfriamento, as amostras foram centrifugadas a 10.000 g a 25 °C por 10 min, com o
intuito de separar qualquer resíduo sólido formado durante o aquecimento nas amostras.
As leituras foram realizadas em espectrofotômetro a 535 e 600 nm. A determinação do
equivalente da concentração de MDA foi calculada utilizando o coeficiente de extinção
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molar de 155 mM-1 cm-1. Os resultados foram expressos foi expressa em μmol kg-1 de
peso fresco (PF).
4.2.4.14 Determinação do Teor de Compostos Fenólicos
A obtenção do extrato metanólico foi realizado de acordo com Moore et al. (2006).
Pesou-se 2 g de folhas trituradas e agitou-se por 20 em agitador magnético com 20 mL
de metanol 70 %. Após centrifugou-se a 4300 g por 15 minutos. O solvente foi removido
a 35+-3 ºC utilizando aparelho evaporador rotativo. O resíduo foi dissolvido em 10mL de
metanol e armazenado até o momento das análises.
O teor de fenólicos totais foram determinados como descrito por Yu et al. (2003),
uma alíquota de 0,05 mL do extrato metanólico foi diluída com 3 mL de água deionizada
em seguida, a solução obtida foi misturada com 250 µL a 0,2 M de Folin-Ciocalteu e 0,75
mL de solução de carbonato de sódio a 20 %. Após 2 horas de incubação a temperatura
ambiente, a absorbância foi medida a 765 nm. O teor de fenólicos totais foi expresso em
mg de fenólicos totais em equivalente de ácido gálico (EAG) por grama de peso fresco
(p.f.) das folhas de trigo. Os valores foram expressos em mg g-1 peso fresco (PF).

4.2.4.15 Determinação das concentrações de flavonóides totais
O conteúdo de flavonóides das folhas de trigo foi determinado usando o método
colorimétrico de cloreto de alumínio de Chang et al. (2002). A diluição dos extratos das
folhas de trigo foi realizada conforme Moore et al., (2006) sendo que (0,5 mL) foram
misturados com 1,5 ml de etanol a 95 %, seguido por 0,1 ml de 10 % de alumínio cloreto,
0,1 mL de acetato de potássio 1 M e 2,8 ml de água destilada água. Após incubação a
temperatura ambiente durante 30 min, a absorbância da mistura foi avaliada em 415 nm.
Os valores foram expressos em µg g-1 peso seco (PS).

4.2.5 Suspensão dos fungos endofíticos
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Para a obtenção dos extratos brutos, os fungos endofíticos Aspergillus japonicus
e Trichoderma tomentosum foram cultivados em placas de Petri contendo meio BDA a
28 ºC. Após 7 dias de cultivo, discos de 9 mm das colônias foram transferidos para
Erlenmeyers de 250 mL contendo 150 mL de meio BD líquido (20 % de batata, 2 %
dextrose). Os fungos foram cultivados durante 7 dias em agitação constante de 20 g 28
ºC, sob fotoperiodo de 12 horas. Após este período foi realizado a contagem de esporos e
calibrado para 1x108conídios.mL-1 (PERELLO et al., 2008). Para a aplicação dos extratos
de fungos endofíticos foi utilizado pulverizador manual.

4.2.6 Inóculo de Bipolaris sorokiniana

O isolado de B. sorokiniana foi obtido da Universidade Tecnológica Federal do
Paraná e multiplicado em um meio de cultura BDA, sendo incubados em estufa BOD por
15 dias a 25 ºC em 12 horas de fotoperíodo. Para padronizar o inóculo fúngico, 5 mL de
soro fisiológico estéril (0,85 %) contendo Tween 80 (0,1 %) foram adicionados às
colônias. Em seguida, as colônias foram levemente raspadas com alça de Drigalski, os
esporos foram removidos e a suspensão foi transferida para tubos de ensaio de vidro
estéreis. A concentração final foi ajustada para 106conídios.mL-1, em câmara de Neubauer
(MINOTTO, 2014) (Figura 2). Para inoculação do patógeno este foi pulverizado 5 mL
por planta e os vasos permaneceram em câmara úmida por 48 horas e ocorreu em 52
DAE, que na casa de vegetação foi dia 03 de setembro de 2015.

Figura 2. Conídios de B. sorokiniana em ocular de 40X (PITTNER, 2015)
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Os ensaios em casa de vegetação foram conduzidos em delineamento inteiramente
casualizado com cinco repetições. Os resultados foram submetidos à análise de variância
(ANOVA), sendo médias comparadas pelo teste Scott-Knott a 5% de probabilidade, com
o software SISVAR (FERREIRA, 2011).

4.3

Experimentos a campo Boa Ventura de São Roque e Guarapuava – Parte III

4.3.1 Local dos Experimentos
Foram conduzidos dois experimentos na região Centro-Sul do Paraná. Um
experimento foi instalado na área experimental do setor de Fitopatologia do
Departamento de Agronomia da Universidade Estadual do Centro-Oeste –
UNICENTRO, Campus CEDETEG, Guarapuava, Paraná, situado na latitude
25°23’06’’ Sul e longitude 51°29’46’’ Oeste, com altitude de 1.027 m (Figura 3). A
cultivar de trigo utilizada foi a BRS Sabiá. Nos anos de 2015 e 2016. Antes da
implantação dos experimentos foram realizadas amostragens do solo das áreas na
camada de 0 a 20 cm, correspondendo a uma amostragem composta, apropriada para o
sistema de implantação e condução da cultura e os resultados estão apresentados na
Tabela 1.
O clima local é classificado como subtropical úmido Cfb, pela classificação de
Köppen, com verões quentes, invernos com ocorrência de geadas frequentes, temperatura
média anual de 17 °C e precipitação média anual de 1.946 mm (WREGE et al., 2011). O
solo local é classificado como Latossolo Bruno distroférrico típico, com textura muito
argilosa, resultante de um derramamento de lava conhecido como Trapp (SANTOS et al.,
2013).
Tabela 1. Resultados das análises de solo realizadas antes da instalação dos experimentos
em Guarapuava e Boa Ventura do São Roque/PR, 2015.
P
K+
Local

Boa Ventura
Roque
Guarapuava

pH CaCl2

do

São

Ca2+

Mg2+

Al3+

H+Al

CTC

V

MO

%

g/dm3

Mehlich
mg/dm3

................................cmolc/dm3..............................

5,3

5,8

1,40

5,7

3,1

0,00

4,6

14,1

58,2

49,6

5,1

2,7

0,19

4,1

2,5

0,00

4,9

11,41

56,1

45,9

* Análises realizadas no Laboratório AgroTecsolo.
Legenda: pH – pH em cloreto de cálcio; CTC – capacidade de trocar cátions a pH 7,0; V – saturação por bases; MO – matéria orgânica
do solo.
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O segundo experimento foi instalado em Boa Ventura do São Roque (Figura 3)
(907 metros de altitude, latitude 24°54’30’’S e longitude 51°39’48’’ W), conduzido no
período de 29 de maio a 18 de outubro de 2015, em solo classificado como Latossolo
Roxo Distrófico ou Álico, Litólico Álico, Cambissolo Álico, além das inclusões de géis
e hidromórficos sem expressão, apresenta relevo ondulado a forte ondulado e montanhoso
em alguns pontos, em menor extensão é plano e suave (EMBRAPA, 2013). O clima
caracteriza-se por ser subtropical úmido Cfb, pela classificação de Köppen, mesotérmico,
com verões frescos e ocorrência de geadas severas e apresenta temperatura média anual
de 20 °C (WREGE et al., 2011). A cultivar de trigo utilizada neste local foi Tbio Iguaçu.
Nos anos de 2015 e 2016.

Figura 3. Imagens dos locais dos experimentos à campo, área campo Cedeteg município
de Guarapuava, PR (A) e campo Fazenda Carazinho no município de Boa Ventura de São
Roque, PR (B). Croqui da disposição dos tratamentos e repetições (PITTNER, 2015).
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4.4

Suspensão dos fungos endofíticos
Para a obtenção das suspensões dos fungos endofíticos Aspergillus japonicus e

Trichoderma tomentosum foram realizados da mesma forma que descrito anteriormente
no ítem 4.3.4.

4.5

Inóculo de Bipolaris sorokiniana
O inóculo de B. sorokiniana foi realizado da mesma forma que descrito

anteriormente no ítem 4.3.5, para casa de vegetação. Inoculação em 52 DAE nos dois
campos, Guarapuava-PR e Boa Ventura de São Roque-PR e nos dois anos, 2015 e 2016.
4.6

Delineamento
O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, com

aplicação, ou não, dos tratamentos, com 5 repetições e 7 tratamentos. Área útil de cada
repetição foi de 4,2 m2. Os tratamentos utilizados foram os seguintes: T1= Suspensão do
fungo endofítico A. japonicus, T2= Suspensão do fungo endofítico T. tomentosum, T3=
Ácido Salicílico (SA) 0,7mM, T4= acibenzolar-S-metil (ASM) 300mg L-1, T5= fungicida
(Azoxistrobina 120g L-1 + Tebuconazol 200 g L-1), T6= aplicação de água destilada
esterilizada e com inóculo do B. sorokiniana, T7= sem aplicação.
Para todos os tratamentos aplicou-se 5 mL em cada planta com pulverizador
manual. A primeira aplicação dos tratamentos ocorreu na fase de perfilhamento, que é
quando abrem-se as folhas e ocorre o perfilhamento do trigo e a segunda aplicação dos
tratamentos e a inoculação do patógeno foi na fase de alongamento, que é quando ocorre
o aparecimento do primeiro nó do colmo e o aparecimento da folha bandeira. Os testes à
campo foram em blocos ao acaso (DBC), analisados estatisticamente pelo teste de
variância ANOVA pelo programa SISVAR (FERREIRA, 2011).

4.7

Analise da AACPD
A avaliação da severidade foi segundo a escala diagramática de James, 1971

(Figura 2) e realizada a cada 5 dias, marcou-se três folhas de cada planta, foram 10
avaliações no total, realizadas em 10 plantas das linhas centrais, a partir da visualização
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da mancha marrom nas folhas. A AACPD foi determinada pela seguinte fórmula:
AACPD = Σ[(Si + Si+1)/2.(Ti+1-Ti)], na qual Si = severidade da doença na época da
avaliação i; Ti = idade da planta na época da avaliação i (CAMPBEL e MADDEN, 1990).
Os resultados foram submetidos à análise de variância (ANOVA), sendo médias
comparadas pelo teste Scott-Knott a 5% de probabilidade, com o software SISVAR
(FERREIRA, 2011).

4.8

Avaliação das características agronômicas e produtividade

4.8.1 Número de espigas (NE)
Valor médio obtido por meio da contagem do número de espigas em uma amostra
de um metro linear na área útil da parcela.

4.8.2 Número de Grãos por Espiga (GE)
Valor médio obtido por meio da contagem do número de grãos em uma amostra
de dez espigas coletadas na área útil da parcela.

4.8.3 Altura das plantas
Foi realizada a medida da altura, acima do solo de 10 plantas das fileiras centrais.

4.8.4 Produtividade de grãos
Para a determinação da produtividade de grãos, de cada experimento, analisaramse todas as parcelas. Após a colheita e a secagem, os grãos das parcelas foram pesados
em balança de precisão e a produtividade foi expressa em kg ha-1, com correção para 13
% de umidade, este percentual de umidade é padrão. Os resultados foram submetidos à
análise de variância (ANOVA), sendo médias comparadas pelo teste Tukey a 5 % de
probabilidade, com o software SISVAR (FERREIRA, 2011).
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5

Resultados e Discussão da parte I

5.1

Levantamento e análise antagonista de fungos endofiticos isolados de plantas
daninhas
Na Tabela 2 observamos um total de 36 fungos endofíticos que foram isolados, de

diferentes partes das plantas, folha, raíz e caule de suas repectivas plantas daninhas, B.
plataginea, R. obtusifolius L., S. rhombifolia L. e E. heterophylla L. Como também 11
fungos endofíticos com capacidade antagonista acima de 30% conforme o teste do
confronto direto e idenficados com código D1 até D11. Esta foi a maneira escolhida de
selecionar os fungos, pois assim garante ao menos um mecanismo de ação frente aos
patógenos, sendo por produção de metabolitos, disputa de espaço ou alimento, mesmo que
a princípio não siginifique a ativação do mecanismo de indução.
Tabela 2. Fungos endofíticos isolados de plantas daninhas do Campus Cedeteg,
Unicentro, Guarapuava, PR.
Fungos
Código dos Fungos
isolados
endofíticos com atividade
Com atividade antagonista de no mínimo
antagonista
30% em cultura pareada
2
D1 e D10

Planta daninha

Local na planta

Fungos isolados

Brachiara plantaginea

Folha

4

Brachiara plantaginea

Raiz

4

2

Brachiara plantaginea

Caule

2

0

-

Rumex obtusifolius L.

Folha

3

2

D2 e D11

Rumex obtusifolius L

Raiz

2

0

-

Rumex obtusifolius L

Caule

2

0

-

Sida rhombifolia L.

Folha

4

1

D4

Sida rhombifolia L.

Raiz

2

0

-

Sida rhombifolia L.

Caule

4

2

D7 e D8

Euphorbia heterophylla L.

Folha

5

1

D5

Euphorbia heterophylla L

Raiz

2

0

-

Euphorbia heterephylla L.

Caule

2

1

D6

36

11

Total

D3 e D9

Na Figura 4, podemos observar o percentual da zona de inibição dos fungos
endofíticos que apresentaram antagonismo frente a alguns fungos patogênicos. A inibição
sobre o patógeno Fusarium graminearum, agente etiológico responsável pela doença
giberela do trigo, considerada a principal doença de espiga do trigo sul do Brasil
(DEUNER et al., 2015). Podemos constatar que os fungos endofíticos que apresentaram
66

os valores mais elevados de inibição foram D6 e D10, com índices de 20 % a mais do que
quando comparados com os demais endofíticos.
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Figura 4. Percentual de Inibição dos fungos patogênicos frente aos fungos endofíticos,
Guarapuava/PR, 2015. Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem
estatisticamente entre si pelo teste Tukey ao nível de 5% de probabilidade.

Com relação aos índices de inibição frente ao patógeno Bipolaris sorokiniana
Sacc., que ocasiona a mancha marrom na cultura do trigo, esta doença foliar é
economicamente bastante importante (SAJJAD et al., 2015). Na Figura 4, podemos
destacar os fungos endofíticos D10 e D11, estes apresentaram os melhores percentuais de
inibição, já o fungo D03 foi o menos eficiente com uma diferença de aproximadamente
40% entre estes. Frente a estes patógenos, o tipo de interação foi 2, ou seja, os fungos
endofíticos cresceram por toda a placa de Petri, porém não sobre o patógeno (Tabela 3).
O antagonismo do D11, que é um fungo do gênero Trichoderma, pode ser
compreendido pelo fato deste ter a capacidade de produzir substâncias com potencial
antifúngico, como a gliotoxina, viridina, trichodermina, suzucacilina, alameticina e
dermadina (DENNIS e WEBSTER, 1971). Podem possuir diversos mecanismos de ação,
além de produzir compostos voláteis e não-voláteis com ação antifúngica, podendo
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competir por espaço e nutrientes e exercer o parasitismo (BRITO et al., 2014;
ABDULLAH et al., 2008). Estudos mostram que mais de 1100 estirpes de Trichoderma
spp., obtidas a partir de 75 espécies, podem desempenhar atividade antagonista contra os
patógenos Alternaria alternata, Botrytis cinerea e S. sclerotiorum (DRUZHININA et al.,
2011).
Já o fungo D10 que apresentou bons resultados de inibição contra o B.
sorokiniana, é um fungo do gênero Aspergillus, e estes têm capacidade de produzir
enzimas hidrolíticas, que podem degradar as paredes celulares de outros fungos (LI et al.,
2015) e também foi constatado que podem proteger as plantas contra patógenos, então
provavelmente possuem mecanismos de ataque aos fitopatógenos (MARINA et al.,
2011).

Tabela 3. Interação entre os Fungos endofíticos isolados de plantas daninhas frente a
alguns fitopatógenos, Campus Cedeteg, Unicentro, Guarapuava, PR, 2015.
Fungos
F. graminearum
B. sorokiniana
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11

1
2
2
2
3
2
3
2
1
2
3

1
2
2
2
3
3
3
3
2
2
2

Na pesquisa com os fungos endofíticos realizou-se também o teste de produção
de metabólitos voláteis e não voláteis, estes testes visam procurar compreender formas de
ação antagônica que os micro-organismos realizam. Assim quando colocamos os fungos
endofíticos que foram selecionados pelo teste de confronto direto (Tabela 3 e 4) nos testes
de efeitos dos metabólitos, como podem ser observados nas Figuras 5 e 6, percebe-se que
todos os fungos produziram compostos voláteis e não voláteis, frente aos fungos
patogênicos, B. sorokiniana e F. graminearum, pois inibiram tais patógenos quando
comparados com o controle.
Pelo teste de confronto foi avaliado o antagonismo de todos os fungos isolados e
a partir deste teste selecionamos aqueles fungos com atividade antagonista superior a 30
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% e com estes fungos realizamos os testes de produção de metabólitos voláteis e não
voláteis, ensaios de produção de fitoalexinas em sorgo, soja e feijão. Assim após este
conjunto de testes constatamos que dois isolados, D10 e D11 apresentaram resultados
mais expressivos e com estes realizamos o teste com difusão em meio de cultura com
metabólito no qual confirmou-se a ação dos mesmos e realizou-se identificação por
biologia molecular. A partir destes resultados selecionou-se estes dois isolados para os
ensaios em casa de vegetação e a campo.
Existe muitos fungos que produzem metabólitos secundários biologicamente
ativos, assim, eles são uma boa fonte para a seleção inteligente de novos agroquímicos.
Fungos endofíticos podem produzir alcaloides, terperno idesesteróides, isocumarinas e
cromonas, fenólicos evoláteis já foram também relatados. Os alcaloides Criptocina e
Citocalasinas alcalóides foram isoladas e foi provado ter atividade antifúngica. Alguns
destes metabólitos que foram isolados de de fungos endofíticos, já haviam sido
originalmente isolados a partir das plantas hospedeiras (KUMAR e KAUSHIK, 2012).
E dentre os fungos endofíticos podemos encontrar fungos do gênero Trichoderma
e estes segundo Harman et al (2006), são conhecidos por sua capacidade de atuar como
agentes de biocontrole contra patógenos de plantas. Além dos mecanismos de controle,
micoparasitismo, a antibiose e a competição por recursos e espaço, estes podem induzir
a resistência sistêmica ou localizada e produzem uma rica mistura de enzimas
antifúngicas.
Na pesquisa com os fungos endofíticos, realizamos também teste de compostos
voláteis e não voláteis, estes testes visam procurar compreender formas de ação
antagônica que os micro-organismos realizam. Assim após o teste de confronto direto e a
seleção de alguns fungos estes foram testados expostos aos mesmos patógenos e
observado o tipo de metabolito produzido, se volátil ou não, como podem ser observados
nas Figuras 5 e 6, percebe-se que todos os fungos produziram compostos voláteis e não
voláteis, frente aos fungos patogênicos B. sorokiniana e F. graminearum, pois inibiram
tais patógenos quando comparados com o controle.
Contudo a produção destes compostos não ocorreu de forma igualitária, pois
alguns endofíticos inibiram o crescimento dos patógenos de forma expressiva, para os
compostos voláteis as maiores inibições, foram atingidas com os fungos D01, D4, D10 e
D11 e os fungos que apresentaram os menores feitos foram D5 e D6 (Figura 5). E os
efeitos inibitórios por compostos não voláteis (Figura 6), os fungos que apresentram os
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maiores índices de inibição frente aos patógenos foram, D10, D11 e D3. E os menores
índices foram D4 e D1.
Assim, constata-se que alguns fungos endofíticos possuem mais de uma forma de
inibir o crescimento de fungos patogênicos, ou seja, muito provavelmente na conquista
pelo espaço, os micro-organismos utilizem vários mecanismos de ação para atingir sua
sobrevivência, talvez possuam várias outros que ainda nem se tem o conhecimento
(PHILPOTT, 2006; AZEVEDO et al., 2000). E como estes fungos foram isolados de
plantas daninhas, e estas têm um processo dinâmico de evolução para se adaptar as
perturbações ambientais, talvez esta plasticidade seja repassada a estes microorganismos, uma vez que já foi comprovado, segundo Strobel (1996), que os endofíticos
podem produzir os mesmos metabólitos que as plantas que habitam.
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Figura 5. Tamanho da colônia em mm em resposta ao efeito de metabólitos voláteis
produzidos por fungos endofíticos antagonistas sobre o crescimento micelial de fungos
patogênicos, Guarapuava/PR, 2015. Médias seguidas da mesma letra na coluna não
diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.
Valores seguidos do símbolo ± indicam o desvio padrão da média.
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Verifica-se que alguns fungos endofíticos possuem mais de uma forma de inibir o
crescimento de fungos patogênicos, ou seja, muito provavelmente na conquista pelo
espaço. Os micro-organismos utilizem vários mecanismos de ação para atingir sua
sobrevivência, talvez possuam várias outros que ainda nem se tem o conhecimento
(PHILPOTT, 2006; AZEVEDO et al., 2007). E como estes fungos foram isolados de
plantas daninhas, e estas têm um processo dinâmico de evolução para se adaptar as
perturbações ambientais, talvez esta plasticidade seja repassada aos seus endofíticos, uma
vez que já foi comprovado, segundo Strobel (1996), que os endofíticos podem produzir
os mesmos metabólitos que as plantas ondem habitam.
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Figura 6. Tamanho da colônia em mm em resposta ao efeito de metabólitos não voláteis
produzidos por fungos endofíticos antagonistas sobre o crescimento micelial de fungos
patogênicos, Guarapuava/PR, 2015. Médias seguidas da mesma letra na coluna não
diferem estatisticamente entre si pelo teste Tukey ao nível de 5% de probabilidade.
Valores seguidos do símbolo ± indicam o desvio padrão da média
Outra característica que também já foi verificada em pesquisas, conforme Strobel
et al. (2001); Arnold et al. (2003); Corrado e Rodrigues (2004); Brum (2008) é o amplo
espectro de ação antagonista dos fungos endofíticos. Vem corroborar com os encontrados
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neste estudo pelo qual obteve-se que os fungos D3, D4, D10 e D11 inibiram de forma
mais expressiva quatro espécies de patógenos quando comparados com os demais fungos.
Pode-se verificar na Figura 7, que além do ASM, o isolado D10 se destacou frente
aos outros tratamentos, principalmente quando comparados ao controle, no qual o nível
de fitoalexinas foi cerca de 50% superiore ao controle. O fato de uma substância ser
capaz de induzir a planta a acumular fitoalexina é bastante importante, por ser um dos
primeiros mecanismos acionados na resistência induzida, já que o acúmulo de fitoalexinas
ocorre no local da infecção (AHUJA et al., 2012).
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Figura 7. Acúmulo de fitoalexinas (Faseolina) em hipocótilos de feijão tratados com
suspensão de fungos endofíticos (D1 ao D11), ácido salicílico (AS), Acibenzolar-s-metil
(ASM), fungicida (Azoxistrobina com Tebuconazol) e testemunha (água destilada
esterilizada). Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste ScottKnott ao nível de 5% de probabilidade.

O acúmulo de fitoalexinas em plantas e a produção de outros metabólitos
antimicrobianos de baixo peso molecular são parte integrante de proteção fitossanitária.
As estruturas químicas de fitoalexinas variam entre as diferentes famílias de plantas e
incluem flavonoides e terpenóides (AHUJA et al., 2012). As propriedades
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antimicrobianas de fitoalexinas, que têm sido amplamente estudados, sugerem sua função
potencial na maquinaria de defesa do hospedeiro (BERNAREK e OSBOURN, 2007).
As fitoalexinas podem inibir a proliferação de micro-organismo fitopatogênicos,
pois possuem mecanismos de desorganização celular e até mesmo de ruptura das células
destes organismos, impedido o crescimento e proliferação destes (CAVALCANTI et al.,
2005; SCHWAN-ESTRADA et al., 2008).
O ASM demonstra ter a capacidade de ativar a resistência em diversas culturas e
contra um amplo espectro de micro-organimos, entre bactérias e fungos (MANDAL et
al., 2008), portanto a produção de fitoalexinas é uma das formas de proteção que o ASM
pode produzir, assim, este produto é utilizado como controle positivo no quesito produção
de fitoalexinas (BONALDO et al., 2004).
Dentre os fungos avaliados, a suspensão do isolado D10 demonstrou ser capaz de
induzir as plantas, soja, sorgo e feijão a acumularem de forma expressiva as fitoalexinas
(Figuras 7,8 e 9). Esses dados vão de encontro aos resultados obtidos por Boué et al.
(2000) que testaram diversas espécies de Aspergillus, verificaram que todas foram
capazes de acumular fitoalexinas nas plantas avaliadas.
Lee et al. (2010) observaram que o fungo Rhizopus nicrosporus var. oligosporus
induziu a produção de fitoalexina em diferentes variedades de soja. Kim et al. (2010)
observaram que isolados de Aspergillus sojae provocaram acumulo de fitoalexinas em
cotilédones de soja e produzem efeitos antifúngicos potentes sobre Botrytis cinerea,
Fusarium oxysprum, Phytophthora capsici, e Sclerotinia sclerotiorum.
A suspensão do isolado D11 também foi capaz de induzir nas plantas, feijão, sorgo
e soja o acúmulo considerável de fitoalexinas. Esses resultados são semelhantes aos de
Yedidia et al. (2003) que, em pesquisa com Trichoderma asperellum também observaram
acúmulo de fitoelaexinas em plantas de sorgo e soja. Contreras-Cornejo et al. (2011),
concluíram que espécies de Trichoderma são capazes de regular múltiplas respostas de
defesa, como por exemplo o acúmulo de fitoalexinas.
Na Figura 7, 8 e 9, quando observa-se o acúmulo de fitoalexinas nas plantas, soja,
sorgo e feijão no tratamento com AS, este apresentou-se em terceiro lugar. Quando as
plantas são infectadas por patógenos ou no contato com elicitores resultam na ativação da
defesa e induzem a produção de fitoalexinas, que são substância tóxicas para os fungos
patogênicos (HASEGAWA et al., 2010). O AS além de ser um elicitor é também um
sinalizador interno que desempenha um papel crucial no crescimento e desenvolvimento
da planta, e nos processos de indução de resistência (HEIL et al., 2002). O AS está
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envolvido no sinal de sistemas de transdução, que estimulam enzimas específicas que
catalisam reações biossintéticas para produzir compostos de defesa (CHEN et al., 2009).
Assim, pode fornecer proteção para as plantas contra patógenos. A aplicação exógena de
AS pode resultar na indução de compostos de defesa e consequentemente, na resistência
contra os agentes patogénicos, entres estes a produção de fitoalexinas (MANDAL, 2010).
Além disso, alguns derivados e análogos de AS agem como indutores químicos exógenos
de RSA (ANFOKA, 2000).
Durango et al. (2013) testaram diferentes concentrações de AS frente a produção
de fitoalexinas em cotilédones de quatro cultivares de feijão e constaram que em todas as
concentrações (3, 5, 7 e 14 mM) e o AS foi eificiente em acumular fitoalexinas em feijão.
Na Figura 8, temos o acúmulo de fitoalexinas (gliceolina) em cotilédones de soja.
Podemos verificar que os resultados para a aplicação do ASM e do fungicida foram 50%
mais elevados do que o controle.
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Figura 8. Acúmulo de fitoalexinas (gliceolina) em cotilédones de soja tratados com
suspensão de fungos endofíticos (D1 ao D11), ácido salicílico (AS), Acibenzolar-s-metil
(ASM), fungicida (Azoxistrobina com Tebuconazol) e testemunha (água destilada
esterilizada). Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste ScottKnott ao nível de 5% de probabilidade.
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A gliceolina é um dos principais fitoestrogenios da soja, existe uma grande
diversidade de elicitores que estimula o acúmulo de gliceolina. E esta tem grande
aplicabilidade na medicina e agricultura podendo inibir a ação de nematoides, bactérias e
fungos (NG et al., 2011).
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Figura 9. Acúmulo de fitoalexinas em mesocótilos de sorgo tratados com suspensão de
fungos endofíticos (D1 ao D11), ácido salicílico (AS), Acibenzolar-s-metil (ASM),
fungicida (Azoxistrobina com Tebuconazol) e testemunha (água destilada esterilizada).
Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste Scott-Knott ao nível de
5% de probabilidade.

As suspensões dos isolados D10 e D11 apresentam resultados semelhantes de um
modo geral nos três experimentos com fitoalexinas, isso reforça o potencial de utilizar as
suspensões de micro-organismos como indutores de resistência, pois nestas suspensões
além da presença dos conídios dos fungos, provavelmente tem também metabólitos
resultantes de seu desenvolvimento. Sabe-se que o uso de micro-organismos no controle
biológico, é dependente da disponibilidade e da efetividade dos agentes de controle ou de
seus metabólitos.
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Na Figura 10, fotos da difusão em meio de cultura do A. japonicus (A e B) e T.
tomentosum (C e D) em placas inoculados com os patógenos F. graminearum e B.
sorokiana. Percebe-se que os patógenos praticamente não cresceram comparados a
testemunha.

É possível verificar que nas placas nas quais houve a aplicação dos

metabolitos difusos no meio de meio de cultura, o crescimento de todos os patógenos foi
menor, crescendo aproximadamente uma terça parte do que os fungos inoculados em
placas só com o BDA (controle), isso nos mostra que provavelmente estes endofíticos
produzem algum metabólito que possuide ação de inibir o crescimento dos fitopatógenos
testados (Figura 11).

Figura 10. Difusão de meio de cultura A= Placa com difusão com A. japonicus e Placa
controle com F. graminearum, B= Placa com difusão com A. japonicus e placa controle
com B. sorokiniana, C= Placa com difusão T. tomentosum e placa controle com F.
gramineraum e C= Placa difusão de meio com T. tomentosum e placa controle com B.
sorokiniana.

Nossos resultados são semelhantes aos de Schul et al. (2002), que verificaram que
após o crescimento de fungos endofíticos em diferentes meios de cultura, o extrato do
meio de cultura possibilitou inibição em várias interações. Neste trabalho observou-se
que 94% dos metabólitos secundários isolados a partir de extratos de cultura, tem amplo
espectro de ação.
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Figura 11. Valores dos raios do diâmetro das colônias do crescimento micelial dos fungos
patogênicos (Alternaria solani, Cercopora sp., B. sorokiniana e F. graminearum) quando
adicionado meio de cultura onde fungos endofíticos D10 (A. japonicus) e D11 (T.
tomentosum), cresceram e controle, Guarapuava/PR, 2016. Médias seguidas de letras
distintas diferem pelo teste Tukey ao nível de 5% de probabilidade.

Algumas pesquisas têm mostrado a habilidade dos fungos endofíticos em produzir
in vitro metabólitos secundários idênticos aos da planta hospedeira (STROBEL et al.,
1996). O fungo T. tomentosum foi extraído da planta Rumex obtusifolius L. (labaça,
língua-de-vaca) planta perene, herbácea, ereta, não ramificada, bastante frequente na
região sul do país. Segundo Fenner et al. (2006) esta planta é utilizada na medicina
popular como medicamento fitoterápico antifúngico, portanto se o fungo endofítico
isolado dela conseguir produzir os mesmos metabólitos que a planta, pode vir a
comprovar a ação antifúngica do mesmo, encontrada neste trabalho.
Hasan (2013) conduziu experimentos in vitro avaliando a eficácia de Trichoderma
harzianum no controle de patógenos de sementes de trigo. Os resultados mostram que T.
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harzianum reduziu o crescimento de F. graminearum em 40% e de B. sorokiniana e
Aspergillus flavusem 45,45% e 30,55%, respectivamente.
Ainda se busca a compreensão dos mecanismos de ação dos micro-organismos
que possuem a capacidade de melhorar as formas de defesas das plantas, sabe-se de
alguns, tais como do Trichoderma spp. Possuem capacidade de proporcionar a antibiose,
hiperparasitismo, competição, promoção de crescimento e indução de resistência
(HARMAN, 2006). Segundo Marina et al. (2011), espécies de Aspergillus podem
proteger as plantas contra fitopatógenos e promover o crescimento destas. Jang et al.,
(2016) observaram que Aspergillus também tem atividade nematicida.
Na Figura 12 observa-se o DNA dos fungos endofíticos, A. japonicus e T.
tomentosum, nas duas extremidades os controles com 200ng de DNA. Após quantificação
foi realizada a identificação. Sendo para fungo D10, Reino: Fungi, Filo: Ascomycota,
Classe: Eurotiomycetes, ordem: Eurotiales, gênero: Aspergillus, espécie: Aspergillus
japonicus. Para fungo D11: Reino: Fungi, Filo: Ascomycota, Classe: Sardariomycetes,
Ordem: Hypocreales, gênero: Trichoderma, espécies: Trichoderma tomentosum.

5.2

Identificação molecular dos fungos endofíticos

Figura 12. Quantificação de DNA dos fungos endofíticos A. japonicus e T.
tomentosum.
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Escolhemos estes fungos D10 e D11, devido ao fato de ter uma grande chance de
estes desempenharem o papel de controle da doença ao menos pelas atividades de
antagonismo, produção de metabólitos ou por competição de espaço ou alimentos, pelos
resultados observados nos ensaios laboratoriais preliminares.
Dinesh e Prateeksha (2015) descrevem que normalmente as espécies de
Trichoderma encontradas como endofíticos são diferentes das espécies que se encontram
na rizosfera e no solo, tais como, T. Stromaticum, T. amazonicum, T. evansii, T. martiale,
T. taxi e T. theobromicola.
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6
6.1

Resultados e Discussão da parte II
Analises de severidade e de compostos bioquímicos de plantas de trigo em casa
de vegetação

Com relação a AACPD, na (Figura 13), no tratamento 7 no qual não foi aplicada
qualquer substância bem como não foi inoculado o B. sorokiniana, apresentou infecção
pelo patógeno, talvez devido à proximidade com as outras plantas ocorreu infecção, por
isto que ve-se índices de AACPD próximos a 100. Entre aquelestratamentos nos quais
foram aplicados os tratamentos (T1, T2, T4, T5 e T6) percebe-se que o melhor resultado
se obteve com o T5 (fungicida), nos quais os valores da AACPD foram baixos, com índice
próximo a 500 seguido do T4 (ASM), com índices 50% maiores que do T5. No geral
todos os tratamentos apresentaram uma AACPD baixa quando comparados com o
controle. Isto sugere que estes tratamentos conseguiram controlar ou minimar a doença,
mesmo que de forma parcial.
Tbio Iguaçu

BRS Sabia
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Figura 13. Área abaixo da curva de progresso da doença – AACPD da mancha marrom
nas cultivares BRS Sabiá e Tbio Iguaçu em casa de vegetação, Campus Cedeteg,
Guarapuava/PR, 2015. Médias seguidas de letras distintas entre os tratamentos diferem
pelo teste Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade. T1= Suspensão do fungo
endofítico A. japonicus, T2= Suspensão do fungo endofítico T. tomentosum, T3= Ácido
Salicílico (SA) 0,7mM, T4= acibenzolar-S-metil (ASM) 300mg/L, T5= fungicida
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(Azoxistrobina 120g/L com Tebuconazol 200 g/L), T6= aplicação de água destilada
esterilizada e com inóculo do B. sorokiniana, T7= sem aplicação alguma.

A AACPD das plantas que receberam os tratamentos com inoculações das
suspensões de fungos endofíticos, estas foram menores e diferentes estatisticamente da
testemunha. Estes resultados vão de encontro a pesquisa de Harman et al. (2008) uma vez
que este enfatiza que os afungos do gênero Trichoderma tem a capacidade de diminuir a
severidade de doenças causadas por fungos patogênicos. Inlcusive usando vários
mecanismos, tais como produção de metabólitos, micoparasitismo e competição por
nutrientes e espaço.
Foroutan (2013) obtiveram uma diminuição da severidade da giberela em plantas
de trigo quando inoculadas quando Trichoderma. Zafari et al. (2008) também constatou
diminuição da severidade da ferrugem em trigo quando inoculou Trichoderma.
Haggag et al. (2014), investigando em casa de vegetação, diferentes indutores em
trigo a algumas doenças foliares comomanchas foliares, oídio e ferrugem da folha,
verificaram que a aplicação de fungos do gênero Trichoderma mostraram significativa
redução da severidade das doenças e aumento da atividade das enzimas, peroxidase e
quitinase e contribuíram para o aumento da produtividade.
Observa-se os dados de temperatura e umidade na casa de vegetação, na qual
percebe-se que não é coincidência o início do aparecimento das manhcas nas folhas das
duas cultivares de trigo, após a inoculação do patógeno B. sorokiniana, pois o sintoma
iniciou no momento em que as temperaturas ficaram ideiais para o desenvolvimento do
patógeno (temperaturas próximas a 20 ºC) (Figura 14).
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Figura 14. Dados de Temperatura e Umidade médias da Casa de Vegetação do Setor de
Fitopatologia, Campus Cedeteg, Guarapuava-PR, 2015.

Fungos endofíticos do gênero Trichoderma sp. isolados de folhas e vagens de
Theobroma cacao mostraram efeito antagonista contra os três patógenos mais comuns de
importância econômica do cacaueiro (Phytophthora palmivora, Moniliophthora roreri, e
Moniliophthora perniciosa) (BAILEY et al., 2006; MEJÍA et al., 2008) e também contra
Fusarium da murcha de lentilha (DOLATABADI et al., 2012). Da mesma forma,
Trichoderma spp. isolados de trigo mostraram inibições de crescimento de D. triticirepentis (PERELLÓ et al., 2003, 2006) e a redução na severidade da mancha amarela em
condições de campo (PERELLÓ e DAL BELLO, 2011).
Segundo os resultados obtidos por Larran et al. (2016), o endofítico Trichoderma
harmatun tem grande potencial na proteção de plantas, uma vez que proporcionou a maior
supressão da doença mancha amarela de trigo em casa de vegetação. As espécies
Trichoderma viride, T. harzianum, T. stromaticum e T. virens controlaram o fungo
Rhizopus stolonifer, agente causal da podridão floral do maracujazeiro, em condições de
laboratório e campo, inclusive com o micoparasitismo (BOMFIM, 2007).
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Os resultados aqui obtidos também vão de encontro com os estudos de Hasan et
al. (2012) e também de Perello e tal. (2003) que conduziram experimento em casa de
vegetação e observaram que quando aplicado diferentes cepas de Trichoderma spp. estas
reduziram, significativamente a gravidade da doença ferrugem em plantas de trigo quando
comparadas com as plantas não tratadas.
Analia et al. (2003) afirmaram que, após a aplicação de Trichoderma spp. em
plantas de trigo, a severidade da doença mancha marrom foi reduzida significativamente
em 16 a 35% quando comparadas com o tratamento controle.
Hubbard et al. (2013) aplicaram fungos endofíticos em trigo e constataram que
estes protegeram o trigo de estres de calor e de seca e melhorou a eficiência fotossintética.
O que resultou em maiores rendimentos, uma vez que a planta consegue se sobressair
frente a adversidades ambientais. Assim, podemos inferir que quando aplicamos
suspensões de fungos endofíticos em trigo, estes também podem ter contribuído com o
desnvolvimento da cultura e protegendo as plantas frente a alterações climáticas.
Ao avaliar os resultados da AACPD obtidos pelos tratamentos do ASM e AS,
verificou-se que estes minizaram os efeitos da doença mancha marrom. Santos et al.
(2011) encontraram que a aplicação de ASM não só controlou a ferrugem da folha, do
oídio e das manchas amarela e marrom do trigo, bem como proporcionaram indução de
resistência e contribuíram para o aumento de produtividade. Rios (2014) encontrou que a
aplicação de ASM contribuiu para a indução de resistência em plantas de trigo quando
infectadas por P. oryzae.
As suspensões dos fungos endofíticos, A. japonicus e T. tomentosum foram
superiores no aumento da atividade da enzima quitinase em ambas cultivares (Figuras 15
A e B) com relação as testemunhas nos horários 72, 96 e 120 hai. Os fungos endofíticos
apresentaram diferença estatística nos quatro primeiros tempos observados.
Observa-se que ocorreu um maior aumento da atividade da enzima quitinase no
tempo 96 hai (horas após a inoculação do patógeno) com o tratamento ASM e com o
fungicida (Azoxistrobina com teubconazol).
No tempo 144 hai, não houve diferença estatística entre os tratamentos, porque
diminuíram os efeitos das substâncias aplicadas, provavelmente pelo observado,
aumenta-se e diminui a atividade, a planta não fica o tempo gerando um custo energético
com a produção de enzimas.
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Figura 15. Atividade da enzima Quitinase em plantas de trigo cultivar Tbio Iguaçu (A) e
BRS Sabiá (B) após inoculação do patógeno B. sorokiniana, tratadas com suspensão do
fungo A. janponicus (EFAJ), suspensão do fungo T. tometosum (EFTT), ácido salicílico
(AS), Acibenzolar-S-metil (ASM), Tebuconzol com Azoxistrobina (FUN), Testemunha
aplicado água com inóculo de patégeno (TEST1), testemunha que não aplicado nada e
não foi inoculado patógeno (TEST2). Barras com letras iguais no mesmo horário não
diferem estatisticamente entre si pelo teste Scott-Knott a 5% de probabilidade.

Percebe-se que todos os tratamentos foram capazes de aumentar a atividade da
enzima β 1,3 – Glucanase (Figuras 16 A e B). O tratamento com a suspensão de T.
tomentosum aumentou a atividade da enzima em todos os tempos, com diferença
estatística quando comparado com as testemunhas. Os valores expressos nos tratamentos
das suspensões dos fungos endofíticos e do AS foram os que se apresentaram constantes
nos horários analisados, enquanto que o ASM e o fungicida apresentarm maior aumento
da atividade em 96 e 120 hai. Segundo Harman (2005) os fungos do gênero Trichoderma
aumentam a atividade de enzimas, incluindo quitinases e β-1,3 glucanases.
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Figura 16. Atividade da enzima β 1,3 - Glucanase em plantas de trigo cultivar Tbio
Iguaçu (A) e BRS Sabiá (B) após inoculação do patógeno B. sorokiniana, tratadas com
suspensão do fungo A. janponicus (EFAJ), suspensão do fungo T. tometosum (EFTT),
ácido salicílico (AS), Acibenzolar-S-metil (ASM), Tebuconzol com Azoxistrobina
(FUN), Testemunha aplicado água com inóculo de patégeno (TEST1), testemunha que
não aplicado nada e não foi inoculado patógeno (TEST2). Barras com letras iguais no
mesmo horário não diferem estatisticamente entre si pelo teste Scott-Knott a 5% de
probabilidade.

A ASM funciona ativando os genes relacionados com a IR por um mecanismo
independente do acúmulo de AS, tem sido demonstrado que um receptor de AS, a proteína
de ligação ao ácido salicílico (SABP2), converte ASM em sua forma ácida (acibenzolar)
para induzir a resposta SAR em plantas (Tripathi et al., 2010). Sobre a atividade da
enzima peoxidase na cultivar Tbio Iguaçu, os tratamentos com suspensão de endofítico
T. tomentosum e AS apresentam a maior atividade enzimática em 72 hai (Figura 17A). A
suspensão do fungo T. tomentosum foi capaz de aumentar em aproximadamente 3 vezes
mais do que as testemunhas (Figura 16B).
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Figura 17. Atividade da enzima Peroxidase em plantas de trigo cultivar Tbio Iguaçu (A)
e BRS Sabiá (B) após inoculação do patógeno B. sorokiniana, tratadas com suspensão do
fungo A. janponicus (EFAJ), suspensão do fungo T. tometosum (EFTT), ácido salicílico
(AS), Acibenzolar-S-metil (ASM), Tebuconzol com Azoxistrobina (FUN), Testemunha
aplicado água com inóculo de patégeno (TEST1), testemunha que não aplicado nada e
não foi inoculado patógeno (TEST2). Barras com letras iguais no mesmo horário não
diferem estatisticamente entre si pelo teste Scott-Knott a 5% de probabilidade.
Tal qual esses resultados, Dutta et al. (2014), constataram que fungos endofíticos
tem propriedade de ativar a resistência sistêmica induzida e também estão relacionados
com expressão de genes relacionados ao patógeno, as proteínas PR (1,3 β-glucanase,
quitinase). Fungos endofíticos do gênero Fusarium, isolados a partir da raiz de tomate e
aplicados como elicitores ativaram a resistência sistêmica induzida e também as proteínas
PR contra o agente patogênico Septoria lycopersici, ativando a expressão das PR5 e PR7
(KAVROULAKIS et al., 2007).

Sementes de algodão tratadas com endofíticos

mostraram uma atividade mais elevada de β1,3-glucanase (RAJENDRAN e
SAMIYAPPAN, 2008).
O fato das suspensões dos fungos endofíticos apresentarem capacidade de
aumentarem a atividade das enzimas PR-proteínas, pode ser tanto pela presença do fungo
na suspensão, já que os fungos do gênero Trichoderma podem ativar a RSA pelas vias
AS, ácido jasmônico (AJ) e ácido abscísico (ABA) (MARTÍNEZ-MEDINA et al., 2013;
DINESH e PRATEEKSHA, 2015). Como também pela presença de metabólitos na
suspensão, pois podem ter sido produzidos por estes fungos e possuirem esta capacidade
de desencadear a atividade das enzimas quitinase e β 1,3- glucanase. Uma vez que Venale
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et al. (2008) demonstrou que alguns dos metabólitos produzidos por fungos do gênero
Trichoderma tem a capacidade de ativar a atividade das PR-proteinas.
Tayeh et al. (2014) após aplicar um dissacarídeo em trigo constatou o pico da
atividade da enzima quitinase em 72 horas após a aplicação, mostrando que diferentes
composições químicas podem propiciar o aumento da atividade enzimática em diferentes
tempos. Segundo Su et al. (2015) quando as plantas são dotadas de genes de resistência e
estas possuem então 7 genes de diferentes quitinases, e pelos estudos com cana de açúcar,
percebe-se que estes diferentes genes podem ser ativados de formas diferentes por
estresses bióticos e abitóticos.
O AS demonstrou ser capaz de ativar a atividade enzimática, mesmo não
apresentando picos expressivos, isso provavelmente se deva pelo fato de ser a molécula
pura, e não ser uma molécula análogo do AS, que podem apresentar maiores atividades
enzimática. Mas o efeito da aplicação exógena de AS, melhora a atividade enzimática e
seu efeito sobre as plantas expostos a vários estresses bióticos e abióticos também tem
sido constatado (HAYAT et al., 2010). Makandar et al. (2006) verificaram que a aplicação
exógena de AS em Arabidopsis aumenta a atividade das proteínas PRs, levando a indução
de resistência a Fusarium sp.
Assim como esses resultados também verificou-se em plantas de pepino com
murcha, tratadas com T. viride, apresettaram maior atividade das enzimas peroxidase e
catalase (ZHUANG et al., 2005). Liang et al. (2006) constataram que plantas de pepino
tratadas com micro-oragnismos mostraram maior atividade da peroxidase. Plantas de C.
sinensis, quando aplicado micro-organismos como agentes de biocontrole, demonstraram
aumento da atividade da quitinase e β1,3-glucanase (CHAKRABARTY et al., 2005).
Aumento da atividade de quitinase, β1,3-glucanase e de compostos fenólicos
foram observados em planta de pimenta quando aplicadas B. subtilis e P. chlororaphis
(KAVITHA et al., 2005). As PRs, em especial β1,3-glucanase e quitinase, que possuem
a capacidade de quebrar as paredes celulares dos fungos patogênicos também ativam
indiretamente outras PRs e a produção de fitolaexinas, assim quando um composto
consegue ativar estas, ocorre o efeito cascata (EBRAHIM et al., 2011).
Observa-se a atividade da enzima polifenoloxidases na cultivar Tbio Iguaçu
proporcionada pelo T. tomentosum permaneceu constante nos tempos após 96 hai e neste
horário ocorreu um aumento da atividade da enzima. E neste horário 96 hai não houve
diferena estatística entre AS, ASM e fungicida (azoxtrobina com tebuconazol) (Figura
18A). Os tratamentos com os fungos endofíticos apresentaram valores com maiores
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atividades da enzima com diferença estatística em quase todos os tempos quando
comparados com as testemunhas (Figuras 18A e B).
Karthikeyan et al. (2006), após aplicarem Trichoderma viride e T. harzianum em
raízes de coqueiros infectados com Ganoderma lucidum, observaram um aumento
significativo nas atividades da peroxidase (POD), polifenoloxidase (PPO), fenilalanina
amónia-liase (PAL), quitinase e β1,3-glucanase e também aumento compostos fenólicos.

Figura 18. Atividade da enzima Polifenoloxidase em plantas de trigo cultivar Tbio
Iguaçu (A) e BRS Sabiá (B) após inoculação do patógeno B. sorokiniana, tratadas com
suspensão do fungo A. janponicus (EFAJ), suspensão do fungo T. tometosum (EFTT),
ácido salicílico (AS), Acibenzolar-S-metil (ASM), Tebuconzol com Azoxistrobina
(FUN), Testemunha aplicado água com inóculo de patégeno (TEST1), testemunha que
não aplicado nada e não foi inoculado patógeno (TEST2). Barras com letras iguais no
mesmo horário não diferem estatisticamente entre si pelo teste Scott-Knott a 5% de
probabilidade.
Assim como a PPO a POD têm atividade típica na reação de oxidação de
compostos fenólicos em presença de peróxido de hidrogênio. Também são obtidas
quinonas instáveis como produto e após a oxidação não enzimática na presença de O2,
ocorre a polimerização formando as melaninas (SILVA et al., 2009).
O AS quando aplicado em plantas, seja regado ou pulverizado aciona mecanismos
de defesa na planta (ANWAR et al., 2013.; PALMA et al., 2013). Sorahinobar et al.
(2016) em pesquisa com trigo com F. graminearum verificaram que quando aplicado AS,
este aumentou atividade das enzimas PPO, FAL, POD e SOD.
Os resultados obtidos no presente estudo mostram que as suspensões dos fungos
endofíticos são capazes de ativar diversas enzimas e estes são corroborados pelo fato de
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que os micro-organismos podem ativar a indução de resistência (NANDAKUMAR et al.,
2001; RAMAMOORTHY et al., 2002). Micro-organismos antagonistas estão
normalmente associados com o aparecimento de mecanismo de defesa, incluindo a
expressão e aumento de enzimas de defesa, tais como POD, FAL e acúmulo de compostos
fenólicos, fitoalexinas, ligninas etc. (CHEN et al., 2000).
Os tratamentos com suspensões dos fungos endofíticos A. japonicus e T.
tomentosum, aumentaram a atividade da enzima fenilalanina amônia liase (FAL) em
aproximadamente 20 e 25 % respectivamente em realação as testemunhas (Figuras 19 A
e B).

Figura 19. Atividade da enzima Fenilalanina amônia liase em plantas de trigo cultivar
Tbio Iguaçu (A) e BRS Sabiá (B) após inoculação do patógeno B. sorokiniana, tratadas
com suspensão do fungo A. janponicus (EFAJ), suspensão do fungo T. tometosum
(EFTT), ácido salicílico (AS), Acibenzolar-S-metil (ASM), Tebuconzol com
Azoxistrobina (FUN), Testemunha aplicado água com inóculo de patégeno (TEST1),
testemunha que não aplicado nada e não foi inoculado patógeno (TEST2). Barras com
letras iguais no mesmo horário não diferem estatisticamente entre si pelo teste Scott-Knott
a 5% de probabilidade.

Muthukumar et al. (2011) encontraram que nas plantas de pimenta, quando
inoculado micro-organismos endofíticos (T. viride e P. fluorescenses) como biocontrole,
houve o aumento da atividade das enzimas FAL, POD, PPO e da concentração de
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compostos fenólicos, indicando desta forma a ativação do mecanismo de defesa, o que
resultou na diminuição da doença e aumentou a produtividade.
Aldesuquy e Ghanem (2015), após aplicarem AS em trigo sob estresse hídrico,
verificaram que este proporcionou aumento da atividade das enzimas PPO, POD, PAL e
também aumentou o conteúdo de antocianina, licopeno e conteúdo β-caroteno. A FAL é
a enzima do metabolismo secundário que possui grande importância nas reações do
metabolismo dos compostos fenólicos. Essa enzima é responsável pela desaminação da
L-fenilalanina, transformando-a em ácido transcinâmico e amônia. O ácido transcinâmico
pode ser incorporado em muitos diferentes compostos fenólicos (ácido 4-coumárico,
ácido cafeico, ácido ferúlico e ácido sinápico), os quais estão presentes na formação de
ésteres, coumarinas, flavonoides, ligninas, fitoalexinas e AS (KIM e HWANG, 2014). A
atividade da FAL aumenta em resposta a diferentes tipos de estresse, relacionando-se com
desenvolvimento de mecanismos de proteção e adaptação de plantas a situações adversas.
Os tratamentos com as suspensões de fungos endofíticos ativaram a enzima
superóxido dismutase (SOD) com diferença estatística em todos os tempos observados
estes foram capazes de aumentar a atividade em aproximadamente 20% mais do que as
testemunhas, mas foram inferiores aos outros tratamentos (Figuras 20A e B).

Figura 20. Atividade da enzima Superóxido dismutase em plantas de trigo cultivar Tbio
Iguaçu (A) e BRS Sabiá (B) após inoculação do patógeno B. sorokiniana, tratadas com
suspensão do fungo A. janponicus (EFAJ), suspensão do fungo T. tometosum (EFTT),
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ácido salicílico (AS), Acibenzolar-S-metil (ASM), Tebuconzol com Azoxistrobina
(FUN), Testemunha aplicado água com inóculo de patégeno (TEST1), testemunha que
não aplicado nada e não foi inoculado patógeno (TEST2). Barras com letras iguais no
mesmo horário não diferem estatisticamente entre si pelo teste Scott-Knott a 5% de
probabilidade.

A SOD é uma enzima envolvida na remoção O2-, a maioria do H2O2 celular surge
da dismutação do O2- catalisada pela SOD. H2O2 é um oxidante relativamente estável e
ausente de carga, o que pode facilitar a passagem através da membrana celular. Essa
capacidade de difundir-se rapidamente através da membrana celular favorece a rápida
elicitação da resposta vegetal (APOSTOL et al., 1989), portanto esta EROs pode ser
considerada uma das primeiras durante a infecção pelo agente patogênico (HAMMONDKOSACK e JONES, 1996), tem sido muito útil como um indicador de modificações das
concentrações de O2 em interações planta-patógeno (EHSANI-MOGHADDAM et al.,
2006; RESENDE et al., 2003).
Esses resultados das atividades enzimáticas ficarem aumentadas com aplicação do
fungicida (Tebuconzol + Azoxistrobina) são semelhantes aos de Wu e Von Tiedemann
(2001) que observaram com a aplicação de estrobilurinas na cultura do trigo, que além
ocorrer um atraso do processo de senescência das folhas e houve estímulo da atividade
das enzimas SOD retardando a produção de superóxido (O2•-), protegendo a planta do
estresse e após a ação da SOD aumenta as concentrações de H2O2 na célula, portanto
havendo substrato para a POD. E também quando Zhang et al. (2010), observaram que o
fungicida JS399-19 (Azoxistrobina + Tebuconazol) aplicado em diferentes cultivares de
trigo, atrasou a senescência e melhorou a atividade protetora, com maior produção das
enzimas antioxidantes (EROs) e também proporcionou maior produtividade, quando
comparado com outros tratamentos. Jaleel et al. (2010), após aplicarem Paclobutrazo
(triazol) em Catharanthus roseus, constaram o aumento da atividade das enzimas APX,
SOD, CAT, POX e PPO.
Os tratamentos com suspensões dos fungos endofíticos A. japonicus e T.
tomentosum, aumentaram a atividade da enzima catalase (CAT) em aproximadamente
50% respectivamente em realação as testemunhas, no entanto apresentaram valores
inferiores dos tratamentos AS, ASM e fungicida (azoxtrobina com tebuconazol) (Figuras
21A e B).
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Figura 21. Atividade da enzima Catalase em plantas de trigo cultivar Tbio Iguaçu (A) e
BRS Sabiá (B) após inoculação do patógeno B. sorokiniana, tratadas com suspensão do
fungo A. janponicus (EFAJ), suspensão do fungo T. tometosum (EFTT), ácido salicílico
(AS), Acibenzolar-S-metil (ASM), Tebuconzol com Azoxistrobina (FUN), Testemunha
aplicado água com inóculo de patégeno (TEST1), testemunha que não aplicado nada e
não foi inoculado patógeno (TEST2). Barras com letras iguais no mesmo horário não
diferem estatisticamente entre si pelo teste Scott-Knott a 5% de probabilidade.

O H2O2 em excesso pode prejudicar a célula é convertido em água pela ação da
CAT, que está situada em glioxissomose peroxissomos (SCANDALIOS, 2005).
A infeção em plantas por patógenos aumenta a produção de EROs, e estas podem
ser prejudiciais as plantas pois desencadeam oxidação celular, incluindo peroxidação
lipídica, mas em decorrência de seu aparecimento a planta passa a sintetizar compostos
para prevenir ou aliviar estes danos celulares (DEBONA et al., 2012; FORTUNATO et
al., 2015). Embora as estrobilurinas e os triazóis serem amplamente reconhecidas por seu
efeito fungicida, eles também podem afetar o sistema antioxidante da planta (WU e VONTIEDEMANN, 2001; ZHANG et al., 2010) favorecendo assim a remoção das EROs.
Bem como o AS, ASM e entre os agentes biológicos ganha destaque o fungo Trichoderma
sp. que conseguem ativar enzimas nas plantas favorecendo sua proteção frente à
patógenos (GHOLAMNEZHAD et al., 2016; RIOS et al., 2014; HARMAN, 2006).
Carvalho et al. (2015) após aplicação foliar de Trichoderma harzianum em feijão,
verificaram que este reduziu significativamente a severidade do mofo branco quando
comparado com a testemunha. Khan et al. (2013) após aplicar fungo endofítico
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juntamente com ácido salicílico em pimentas, observaram o aumento da atividade das
enzimas CAT, POX e PPO.
A atividade da ascorbato peroxidase (APX) na cultivar Tbio Iguaçu, atingiu seu
ápice de atividade em 96 hai com a suspensão de T. tomentosum (Figura 22 A) este mesmo
tratamento aumentou a atividade da enzima APX na cultivar Sabiá em aproximadamente
20% nos primeiros tempos avaliados (48 e 96 hai) respectivamente em relação a
testemunha que não recebeu nenhum tratamento. Os tratamentos com fungos endofíticos
apresentaram atividade da enzima com diferença estatística nos tempos 48 e 72 hai,
quando comparados com as testemunhas. No entanto apresentaram valores inferiores dos
tratamentos AS, ASM e fungicida (azoxtrobina com tebuconazol) (Figura 22 B).
Esses dados são semelhantes aos de Hassanein et al., (2016) após aplicarem
filtrado de fungo Fusarium em plântulas de trigo, aumentou significativamente a
atividade de enzimas antioxidantes (CAT, POD e APX) em comparação com as não
inoculadas. Além disso, o conteúdo de prolina, fenóis totais e flavonóides também
aumentaram. Pois esses resultados monstram que os tratamentos com fungos endofíticos
aumentaram a atividade da APX.

Figura 22. Atividade da enzima Ascorbato peroxidase em plantas de trigo cultivar Tbio
Iguaçu (A) e BRS Sabia (B) após inoculação do patógeno B. sorokiniana, tratadas com
suspensão do fungo A. janponicus (EFAJ), suspensão do fungo T. tometosum (EFTT),
ácido salicílico (AS), Acibenzolar-S-metil (ASM), Tebuconzol com Azoxistrobina
(FUN), Testemunha aplicado água com inóculo de patégeno (TEST1), testemunha que
não aplicado nada e não foi inoculado patógeno (TEST2). Barras com letras iguais no
mesmo horário não diferem estatisticamente entre si pelo teste Scott-Knott a 5% de
probabilidade.
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Kumar et al. (2015) avaliaram a atividade de algumas enzimas em cevada após
aplicação de um fungicida sistêmico do grupo Triazol, inibidor de melanina, e inocularam
B. sorokiniana, constataram que após a aplicação do fungicida este propiciou o aumento
da atividade de algumas enzimas, tais como enzimas antioxidantes (SOD e CAT) e
enzimas hidrolíticas extracelulares (Celulase, pectinase, amilase e protease). Os
fungicidas estrobilurinas, triazóis e benzimidazóis mesmo tendo modo de ação diferente,
todos tem mostrado propriedades antioxidantes em trigo (WU e TIEDEMANN, 2002;
WU e TIEDEMANN, 2001).
Mas um ponto importante é que na ativação de algumas enzimas pode ocorrer o
desencadeamento da cascata, influenciada por outros fatores, inclusive ambientais, tal
como aponta Apostolova e Yaneva (2006) que observaram que, quando o trigo estava sob
temperatura baixa (2ºC), com molibdênio suficiente, aumentou a catalase e diminuiu a
peroxidase e, com falta deste nutriente, aumentaram as atividades de ascorbato peroxidase
e peroxidase. Assim constata-se que além da temperatura os nutrientes disponíveis no
solo também podem influenciar a atividade das enzimas antioxidantes.
Mas este experimento para análise de enzimas foi realizado em casa de vegetação
onde a variação de temperatura não foi abrupta, ficando entre 14 a 22 ºC, então indica que
as ativdades enzimáticas são decorretes de fato dos tratamentos aplicados juntamente com
o inóculo do patógeno B. sorokiniana (Figura 11).
As suspensões dos fungos endofíticos apresentaram pouca variação entre si e de
um modo geral os tratamentos conseguiram ativar a atividade da enzima glutationa
peroxidase (GPX) (Figura 23 A). Os tratamentos com fungos endofíticos apresentaram
atividade da enzima com diferença estatística quando comparados com as testemunhas.
As suspensões de endofíticos conseguiram a maior atividade a enzima GPX na
cultivar Sabiá em 96 hai, O T. tomentosum neste tempo não diferiu do fungicida, e em
todos os tempos avaliados as suspensões dos fungos endofíticos foram superiores as
testemunhas (Figura 23 B).
O ciclo da glutationa-ascorbato também pode eliminar parte do H2O2 e, envolve,
dentre outras, a enzima ascorbato peroxidase. As enzimas desse ciclo estão presentes nos
cloroplastos, citoplasma, mitocôndria, peroxissomos e apoplastose aumentam sua
atividade em respostaao estresse oxidativo (MITTLER, 2003; RESENDE et al., 2003).
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Figura 23. Atividade da enzima Glutationa peroxidase em plantas de trigo cultivar Tbio
Iguaçu (A) e BRS Sabia (B) após inoculação do patógeno B. sorokiniana, tratadas com
suspensão do fungo A. janponicus (EFAJ), suspensão do fungo T. tometosum (EFTT),
ácido salicílico (AS), Acibenzolar-S-metil (ASM), Tebuconzol com Azoxistrobina
(FUN), Testemunha aplicado água com inóculo de patégeno (TEST1), testemunha que
não aplicado nada e não foi inoculado patógeno (TEST2). Barras com letras iguais no
mesmo horário não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de
probabilidade.
A suspensão com o fungo endofítico T. tomentosum, aumentou em
aproximadamente 10% a atividade da enzima Glutationa redutase (GR) na cultivar Tbio
Iguaçu no tempo 96 hai em realação as testemunhas, no entanto apresentaram valores
inferiores dos tratamentos AS, ASM e fungicida (azoxtrobina com tebuconazol). O
momento que ocorreu a maior expressividade da enzima GR foi em 96 hai com ASM,
seguido posteriormente com fungicida neste mesmo tempo, no primeiro tempo 48 e no
ultimo 144 hai não ocorreu diferença estatística entre os tratamentos (Figura 24A).
A suspensão do fungo endofítico T. tomentosum em 72 hai foi igualmente capaz
de proporcionar aumento da atividade da enzima GR na cultivar Sabiá quando
comparados aos tramentos AS, ASM e fungicida (Azoxtrobina com Tebuconazol).
Apresentou-se o momento de maior expressão da atividade enzimática em 120 hai com
ASM, no tempo 48 e 144 hai não houve diferença entre os tratamentos tal qual com a
cultivar Tbio Iguaçu isso mostra que as cultivares tendem a se comportarem de formas
semelhantes. E mesmo proporcialmente sendo menos efetivos os tratamentos com as
suspensões de endofíticos e AS, mas estes também ao menos em alguns tempos
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proporcionam aumento da atividade enzimática (Figura 24B). Os tratamentos com fungos
endofíticos não apresentaram diferença estatística quando comparados com as
testemunhas.

Figura 24. Atividade da enzima Glutationa redutase em plantas de trigo cultivar Tbio
Iguaçu (A) e BRS Sabia (B) após inoculação do patógeno B. sorokiniana, tratadas com
suspensão do fungo A. janponicus (EFAJ), suspensão do fungo T. tometosum (EFTT),
ácido salicílico (AS), Acibenzolar-S-metil (ASM), Tebuconzol com Azoxistrobina
(FUN), Testemunha aplicado água com inóculo de patégeno (TEST1), testemunha que
não aplicado nada e não foi inoculado patógeno (TEST2). Barras com letras iguais no
mesmo horário não diferem estatisticamente entre si pelo teste Scott-Knott a 5% de
probabilidade.

As enzimas glutationas GPX, GR e GST participam dos processos antioxidantes,
minimizando os efeitos do H2O2 (NOCTOR et al., 2012). Abbasi et al. (2015), que
estudaram plantas de trigo que foram tratadas com paclobutrazol (PBZ) do grupo Triazol
e ácido salicílico (AS) para analisar a atividade de enzimas antioxidantes e ambos, PBZ
e AS, promoveram aumento da atividade das enzimas antioxidantes APX, GPX e CAT.
Verifica-se a atividade da enzima glutationa S-transferase (GTS) quando aplicouse as suspensões dos fungos endofíticos estes foram aproximadamente 30 % mais eficazes
do que as testemunhas (Figuras 25 A e B). Os tratamentos com fungos endofíticos nos
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primeiros horários apresentaram atividade da enzima com diferença estatística quando
comparados com as testemunhas.

Figura 25. Atividade da enzima Glutationa S-trasnferase em plantas de trigo cultivar
Tbio Iguaçu (A) e BRS Sabiá (B) após inoculação do patógeno B. sorokiniana, tratadas
com suspensão do fungo A. janponicus (EFAJ), suspensão do fungo T. tometosum
(EFTT), ácido salicílico (AS), Acibenzolar-S-metil (ASM), Tebuconzol com
Azoxistrobina (FUN), Testemunha aplicado água com inóculo de patégeno (TEST1),
testemunha que não aplicado nada e não foi inoculado patógeno (TEST2). Barras com
letras iguais no mesmo horário não diferem estatisticamente entre si pelo teste Scott-Knott
a 5% de probabilidade.
As GST são enzimas citosólicas encontradas em todos os eucariontes, que
catalisam a conjugação de compostos eletrofílicos sintéticos com o tripeptídeo glutationa
(γ-glutamil-cisteinil-glicina, GSH). Os produtos S-glutationilados polares são então
ativamente removidos do citosol por transportadores ligados ao ATP, sendo exportados
das células, no caso dos animais, ou importados para os vacúolos das plantas, antes de
serem metabolizados. São enzimas que vem a ajudar a planta, pois uma vez que diminuem
as EROs, consequentemente diminui os processos oxidativo desencadeados por estes
compostos (NOCTOR et al., 2012).
As GST podem então ser consideradas como sendo parte de uma rota coordenada
de desintoxicação de compostos exógenos e nas plantas. A GR constitui um grupo de
enzimas dependentes de nicotinamidadinucleotídeo (fosfato) NAD(P)H que catalisam a
redução da glutationa oxidada(GSSG), formando duas moléculas de GSH (NOCTOR et
al., 2012).
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Plantas que receberam tratamentos, estes foram aplicados duas vezes antes do
inóculo do patógeno, e assim parece que conseguiram ativar o sistema enzimático e ativar
mecanismos que podem minizar os efeitos do patógeno e também tem-se resultados de
aumento de atividade em plantas que não receberam tratamentos, mas mesmo assim
aumentaram a atividade enzimática, isso se configura porque a planta ativa estas enzimas
na tentativa de buscar meios de se proteger e aquelas plantas que não receberam
tratamento algum e nem mesmo inóculo, muito provavelmente foram infectadas com
patógenos das plantas vizinhas. Parecido com esse resultados, sobre o aumento da
atividade das enzimas, após um determinado período do inóculo do patógeno, mesmo
aquelas plantas que não foram tratadas são semelhantes a pesquisa de Debona et al. (2012)
encontraram, quando avaliaram a atividade das enzimas que combatem a EROs em duas
cultivares de trigo após inoculação com P. oryzae, que a atividade de SOD, POD, APX e
GST aumentou para ambos as cultivares nas plantas inoculadas em comparação com as
plantas não inoculadas e os aumentos foram mais pronunciados após 96h. Plazek et al.
(2009) estudaram os efeitos de bioquímicos, após a inoculação de Bipolaris sorokiniana
em cevada, e verificaram que ocorreu acúmulo de peróxido de hidrogênio e as atividades
de superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT), peroxidase (POD) e β1,3-glucanase
foram aumentadas.
A atividade da enzima lipoxigenase (LOX) na cultivar Tbio Iguaçu após a
aplicação das suspensões dos fungos endofíticos estes proporcionaram aumento
enzimático em 96 hai sobre a testemunha que não foi tratada. Mas a atividade foi inferior
aos tratamentos AS, ASM e fungicida (Azoxtrobina com tebuconazol). A maior atividade
ocorreu em 120 hai com ASM, seguido de AS e ASM em 96 hai e testemunha com inóculo
em 144 hai. No tempo 48 hai não ocorreu diferença entre os tratamentos. E nos tempos
72, 96 e 120 hai todos os tratamentos conseguiram aumentar a atividade enzimantica
quando comparados com as testemunhas (Figura 26A).
As suspensões dos fungos endofíticos foram capazes de aumentar a atividade da
enzima LOX no tempo 96 hai, estes foram superior a testemunha sem tratamento, mas
nos demais tratamentos as suspensões não foram eficientes, portanto aqui até mesmo na
testemunha inoculado o patógeno obteve maior atividade, provavelmente a rota de
ativação desta enzima ou pode ter ocorrido em outros tempos não observados no gráfico
ou então pode haver substâncias ativadoras de maior importância diferentes das demais
enzimas. Observa-se o momento com maior atividade da enzima LOX em 120 hai com
ASM. Após o ASM, percebe-se que o AS em 96 hai e a testemunha com inóculo do
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patógeno foram na sequência aqueles que apresentaram resultados expressivos. As
cultivares tbio igauçu e Sabiá se comportarem de maneira semelhante (Figuras 26A e B).
Os tratamentos com fungos endofíticos apresentaram nos primeiros horários (48 e 72
hai) não diferença estatística quando comparados com as testemunhas.

Figura 26. Atividade da enzima Lipoxigenase em plantas de trigo cultivar Tbio Iguaçu
(A) e Sabiá (B) após inoculação do patógeno B. sorokiniana, tratadas com suspensão do
fungo A. janponicus (EFAJ), suspensão do fungo T. tometosum (EFTT), ácido salicílico
(AS), Acibenzolar-S-metil (ASM), Tebuconzol com Azoxistrobina (FUN), Testemunha
aplicado água com inóculo de patégeno (TEST1), testemunha que não aplicado nada e
não foi inoculado patógeno (TEST2). Barras com letras iguais no mesmo horário não
diferem estatisticamente entre si pelo teste Scott-Knott a 5% de probabilidade.

Parecidos com esses reultados experimentos conduzidos por Tayeh et al. (2013)
com trigo tratados com um dissacarídeo demonstraram aumento da atividade da enzima
lipoxigenase (LOX) e induziram mecanismo de defesa da planta contra Blumeria
graminis f. sp. tritici (Bgt).
A suspensão com T. tomentosum foi capaz de ativar so compostos fenólicos na
cultivar Tbio Iguaçu em 72 hai quando comparados com as testemunhas e no tempo 96
hai superior somente a testemunha sem tratamentos. Verifica-se a maior atividade dos
compostos fenólicos ocorreu com ASM em 96 hai. Os demais tratametnos ativaram os
compostos fenólicos nos tempos 72, 96 e 120 hai, e nos tempos 48 e 144 hai os
tratamentos não diferiram entre si (Figura 27A).
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A suspensão com T. tomentosum foi capaz de ativar os compostos fenólicos na
cultivar Sabiá em 72 hai quando comparados com as testemunhas e no tempo 96 hai foi
igual aos tratamentos AS e fungicida (Azoxtrobina com Tebuconazol). A maior atividade
dos compostos fenólicos ocorreu com ASM em 96 hai seguido do fungicida em 72 hai,
igualmente a cultivar tbio Iguaçu (Figura 27 A) não ocorreu diferença estatística entre os
tratamentos nos tempos 48 e 144 hai (Figura 27B).

Figura 27. Atividade dos Compostos fenólicos em plantas de trigo cultivar Tbio Iguaçu
(A) e BRS Sabiá (B) após inoculação do patógeno B. sorokiniana, tratadas com suspensão
do fungo A. janponicus (EFAJ), suspensão do fungo T. tometosum (EFTT), ácido
salicílico (AS), Acibenzolar-S-metil (ASM), Tebuconzol com Azoxistrobina (FUN),
Testemunha aplicado água com inóculo de patégeno (TEST1), testemunha que não
aplicado nada e não foi inoculado patógeno (TEST2). Barras com letras iguais no mesmo
horário não diferem estatisticamente entre si pelo teste Scott-Knott a 5% de probabilidade.

Os antioxidantes primários são compostos fenólicos que promovem a remoção ou
inativação dos radicais livres, através da doação de átomos de hidrogênio a estas
moléculas, interrompendo a reação em cadeia. Entre as várias funções dos compostos
fenólicos estes também têm ação antifúngica (SAGDIC et al., 2011).
Sangeetha et al. (2010) relataram que os frutos de banana tratados com bactérias
antagonistas aumentaram de 3,6 vezes o conteúdo de compostos fenólicos quando
compradas com o controle.
A atividade dos flavonóides totais na cultivar Tbio Iguaçu após a inoculação da
suspenão do fungo endofítico T. tomentosum no tempo 72 hai foi superior as testemunhas
100

mas inferior aos tratametnos AS, ASM e fungicida (Azoxtrobina com tebuconazol). A
maior atividade apresentou-se com ASM em 120 hai e em segundo lugar com fungicida
em 72 hai. Entre os demais tratamentos estes conseguiram ativar os flavonóides nos
tempos 72, 96 e 120 hai e nos tempos 48 e 144 hai não houve diferença estatística entre
os tratamentos (Figura 28A).
A atividade dos flavonóides totais na cultivar Sabiá após a inoculação da suspenão
do fungo endofítico T. tomentosum no tempo 72 hai foi superior as testemunhas mas
inferior aos tratamentos AS, ASM e fungicida (Azoxtrobina com Tebuconazol). E no
tempo 96 hai as suspensões de fungos endofíticos não diferiram dos tratamentos AS e
fungicida. Nos tempos 48 e 144 hai não houve diferença estatística entre os tratamentos
com fungos endofíticos e as testemunhas.
A maior atividade dos flavonoides totais ocorreu com ASM em 96 hai e na
sequência um aumento considerável de atividade no tempo 72 hai com fungicida
semelhante quando comparado com a cultivar Tbio Iguaçu (Figura 28A), mais uma vez
mostra-se semelhança no comportamento na ativação de alguns compostos entre as
cultivares, inclusive desta foram até mesmo reforçando os resultados apresentados
(Figura 28B). Os flavonóides pertencem ao grupo de moléculas dos compostos fenólicos,
possuindo propriedades antioxidantes, sendo na verdade dentre os compostos fenólicos
os compostos com maior atividade antioxidante.

Figura 28. Atividade dos Flavonóides totais em plantas de trigo cultivar Tbio Iguaçu (A)
e BRS Sabiá (B) após inoculação do patógeno B. sorokiniana, tratadas com suspensão do
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fungo A. janponicus (EFAJ), suspensão do fungo T. tometosum (EFTT), ácido salicílico
(AS), Acibenzolar-S-metil (ASM), Tebuconzol com Azoxistrobina (FUN), Testemunha
aplicado água com inóculo de patégeno (TEST1), testemunha que não aplicado nada e
não foi inoculado patógeno (TEST2). Barras com letras iguais no mesmo horário não
diferem estatisticamente entre si pelo teste Scott-Knott a 5% de probabilidade.

Uma abordagem geral sobre as suspensões dos fungos endofíticos sobre a ativação
tanto das enzimas PR-proteínas, quanto enzimas antioxidantes e também sobre os
compostos fenólicos e flavonoides, percebe-se que na grande maioria das vezes estes
foram capazes de ativar a atividades destas moléculas. Trabalhos com diferentes espécies
de Trichoderma nos corroboram com esses resultados. E quando procura-se a
compreensão destas respostas para a suspensão do fungo A. japonicus acredita-se que
pode ser devido a sua capacidade de produzir compostos alcaloides (NIELSEN et al.,
2014) e enzimas hidrolíticas, tais como exo-pectinase, celulase, xilase, βfrutofuronosidase, poligalacturonase (PG) (HASUNUMA et al., 2003; LI et al., 2015).
Esta capacidade também pode ser devido ao fato de estarem em suspensão,
produzindo metabólitos secundários diversos para o desenvolvimento natural destes
fungos e estes metabolitos podem influenciar nas ativações de compostos e enzimas,
consequentemente resultando na proteção da planta.
As suspensões dos fungos endofíticos foram capazes de promover a atividade do
malondialdeído (MDA), que é a forma de expressar a peroxidação lipídica que ocorre nas
memebranas celulares e que foi aumentada no tempo 72 hai, pois estes foram superiores
as testemunhas (Figuras 29 A e B). No tempo 48 hai não houve diferença estatística entre
os fungos endofíticos e as testemunhas e no tempo 144 hai as testemunhas aumentaram
sua atividade.
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Figura 29. Atividade do Malondialdeído em plantas de trigo cultivar Tbio Iguaçu (A) e
BRS Sabiá (B) após inoculação do patógeno B. sorokiniana, tratadas com suspensão do
fungo A. janponicus (EFAJ), suspensão do fungo T. tometosum (EFTT), ácido salicílico
(AS), Acibenzolar-S-metil (ASM), Tebuconzol com Azoxistrobina (FUN), Testemunha
aplicado água com inóculo de patégeno (TEST1), testemunha que não aplicado nada e
não foi inoculado patógeno (TEST2). Barras com letras iguais no mesmo horário não
diferem estatisticamente entre si pelo teste Scott-Knott a 5% de probabilidade.
Devido ocorrer um aumento da peroxidação lipídica mostra um fato comum que
os compostos elicitores promovem nas plantas, pois estes ativam as espécies reativas de
oxigênio (EROs), e estas consequentemente promovem a peroxidação lipídica. E após
aplicação de um eleicitor ou contato do patógeno com a planta existindo este aumento
das EROs, o peroxido de hidrogênio (H2O2) por exemplo tem efeito tóxico sobre o
patógeno, e também sinalizador para a reação de hipersensibilidade (RH) (Resende et al
2003). Sahu e Sabat (2011) após aplicarem ácido salicílico (AS) em plantas de trigo
perceberam aumento da atividade da superóxido dismutase (SOD) e aumento do MDA.
Em análise ao comportamento do principal ativador das enzimas, o ASM,
percebe-se que as maiores atividades dos compostos e das enzimas ocorreu em 96 e 120
hai. Desta forma como logo após a inoculação do patógeno, inicia a produção de EROs,
normalmente em 4 horas após a infecção ou inoculação, este processo se inicia e se alastra
por sinalização pela planta, isso deve levar mais algumas horas, e então como o patógeno
gasta energia e tempo para se instalar na planta, esta em contrapartida vai produzindo
substâncias e barreiras para diminuir ou impedir a infecção.
PSercebe-se que a produção dos metabólicos, entre estes enzimas e compostos,
aumentam suas atividades alguns já a partir de 48 hai, outros a partir de 72 hai e atingem
103

picos em 96 e 120 hai, mas que suas atividades têm características ondulatórias, pois na
sequência tendem a diminuir, assim a planta contém o gasto energético por um tempo e
logo em seguida tende a voltar a produzir novamente tais substâncias caso o patógeno
ainda se encontre na planta. E parece que até mesmo a produção das EROs pela planta
também ocorre num processo ondulatório, já que pela peroxidação lipídica ocorre
aumento e diminuição em determinados horários, assim suas correspondentes enzimas
tendem a ser ativadas conforme a produção de EROs ocorre.
E conforme a composição química da substância ativadora da indução de
resistência esta pode ter uma rota diferente, sendo mais lenta ou mais rápida, conforme
sua configuração.
Com relação a ação das suspenões dos fungos endofíicos, mesmo que as
suspensões possuam diferentes capacidades de ativação das enzimas, a suspensão do T.
tomentosum parece ser mais eficiente nesta função, estes tendem a acioná-las em
momentos semelhantes, assim provavelmente possuam substâncias análogas com rotas
de mecanismos de ação semelhantes.
O fungicida, com as substâncias azoxtrobina e tebuconazol, foi o tratamento que
ficou em segundo lugar no quesito ativação das enzimas e este na maioria das enzimas
parece ativar antes que o ASM.
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7
7.1

Resultados e Discussão da parte III
Análise da severidade da mancha marrom e produtividade do trigo a campo

Com relação a AACPD, podemos observar que em ambos os anos (2015 e 2016)
que todos os tratamentos se mostraram mais eficazes quando comparados com a
testemunha. Os tratamentos com as suspensões dos fungos endofíticos contribuíram para
a diminuição da doença mancha marrom, pois os valores observados da AACPD foram
em torno de 30% mais efetivos que a testemunha. Os tratamentos que apresentaram menor
AACPD foram os tratamentos T5 e T4, fungicida (azoxtrobina com tebuconzaol) e ASM.
(Figura 30).
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Figura 30. Área sob a curva de progresso da doença – AACPD da mancha marrom na
cultivar Tbio Iguaçu, campo em Boa Ventura de São Roque/PR/BR. Médias seguidas de
letras distintas entre os tratamentos diferem pelo teste Scott-Knott ao nível de 5% de
probabilidade. Barras indicam desvio padrão da média. T1: A. japonicus, T2: T.
tomentosum, T3: ácido salicílico (SA), T4: Acibenzolar-s-metil (ASM), T5: fungicida
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(Azoxistrobina com Tebuconazol), T6: testemunha (água destilada esterilizada) e T7: sem
aplicação.

Com relação a severidade na área de campo no Campus Cedeteg, em ambos os
anos, é possível verificar que todos os tratamentos foram eficientes no controle da doença
quando comparados com a testemunha (T6), pois mostraram diferenças significativas. Os
tratamentos com as suspensões dos fungos endofíticos contribuíram para a diminuição da
doença mancha marrom, pois os valores observados da AACPD foram em torno de 20%
mais efetivos que a testemunha. Além do fungicida, os tratamentos que demonstraram
menores valores de AACPD foram ASM e o AS, mas em ambos os extratos de fungos
podemos constatar diferença significativa. O tratamento 7, que foi a área onde não foi
inoculada e nem aplicado nada, apresentou pequena AACPD, o que pode comprovar
infecção natural posterior do patógeno na área (Figura 31).
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Figura 31. Área sob a curva de progresso da doença – AACPD da mancha marrom na
cultivar BRS Sabiá, campo no Campus Cedeteg, Unicentro, Guarapuava/PR/BR. Médias
seguidas de letras distintas entre os tratamentos diferem pelo teste Scott-Knott ao nível
de 5% de probabilidade. Barras indicam desvio padrão da média. T1: A. japonicus, T2:
T. tomentosum, T3: ácido salicílico (SA), T4: Acibenzolar-s-metil (ASM), T5: fungicida
(Azoxistrobina com Tebuconazol), T6: testemunha (água destilada esterilizada) e T7: sem
aplicação.
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Esses dados vão de encontro com Salehpour et al., (2005) que aplicaram diferentes
espécies de Trichoderma, em plantas de trigo e inibiram o patógeno B. sorokiniana.
Küçük et al., 2007 avaliando diferentes formas de aplicação de Trichoderma harzianum.
em trigo, obtiveram ótimos resultados tanto na promoção de crescimento quanto na
proteção frente a patógenos. Perello et al. (2003) conduziram experimento em casa de
vegetação e observaram que quando aplicado diferentes cepas de Trichoderma spp.
reduziu significativamente a gravidade da doença em plantas de trigo quando comparadas
com não tratadas plantas. Analia et al. (2003) afirmou que, após aplicação de
Trichoderma spp. em trigo plantas, a gravidade da doença foi reduzida significativamente
em 16 a 35% quando comparado com o tratamento de controle.
Esses resultados mostram que além do fungicida o ASM também foi bastante
eficiente para minizar a severidade da mancha marrom em trigo e já foi evidenciado que
o ASM tem atividade antifúngica pois aciona mecanismos de defesa da planta (COLE,
1999; ISHII et al. 1999; PAPPU et al. 2000). Santos et al. (2011) verificaram que o indutor
de resistência acibenzolar-S-metil isoladamente ou em associação com fungicidas possui
efeito sobre a ferrugem da folha e o oídio, além de proporcionar aumento na
produtividade.
Esses resultados também são semelhantes aos de Perello et al. (2006) que
avaliaram o efeito de Trichoderma harzianum e T. koningiifrente aos patógenos
Pyrenophora tritici-repentis e Mycosphaerella graminicola em trigo, em condições de
campo. Veririfcaram diminuição da severidade das doenças quando comparados com a
testemunha e sendo semelhantes ao tebuconazol.
Cordo et al. (2007), em trabalhos realizados em casa de vegetação, após
inoculação de Trichoderma spp. em trigo, concluíram que estes estimularam resposta de
indução de resistência em plantas de trigo, protegendo as plantas da mancha foliar
causada pelo patógeno Septoria tritici. Sayed e Muyhed (2016) ao aplicarem AS em trigo
observaram melhor desenvolvimento da parte aérea das plantas, maior comprimento de
raiz e também apresentaram mais massa seca tanto da parte aérea quanto de raiz.
Com relação a produtividade (Tabela 4), observa-se que os melhores resultados
foram para o tratamento com fungicida (T5), em ambos os anos. Mas os tratamentos com
as suspensões dos fungos endofíticos A. japonicus e T. tomentosum, respectivamente,
mostraram potencial para contribuir com a produção do trigo, uma vez que o rendimento
ficou acima dos valores da testemunha. Isto mostra que o uso destes fungos e
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principalmente o T. tomentosum, podem contribuir com a produtividade das culturas, uma
vez que a aplicação de fungos do gênero Trichoderma sp. podem promover o crescimento
das plantas e inibir o crescimento de patógenos, desta forma minimizam os efeitos das
doenças em plantas de trigo (HASAN et al., 2012) e devido à inibição da mancha foliar
obtem-se maior área verde de folha, propiciando maior fotossíntese possibilitando
aumento de produção.
Com relação aos índices de desenvolvimento das plantas, número de espigas,
número de grãos por espiga e altura de plantas, todos os tratamentos atingiram avaliações
superiores ao da testemunha (Tabela 4). Este conjunto de dados nos evidencia o potencial
existente de utilizarmos a aplicação de fungos, bem como a aplicação de AS via foliar
para melhorar o desenvolvimento das plantas de trigo e contribuir para a produtividade.

Tabela 4. Características agronômicas e produtividade de trigo cultivar BRS Sabiá,
Campus Cedeteg-Unicentro, Guarapuava/PR/BR.
Rendimento
Número de
Número de
Altura de
Tratamentos
-1
-2
-1
kg ha
espigas m
grãos espiga
plantas (cm)
Safra 2015
T1
2877,4 e
348,8 a
25,0 c
87,8 c
T2
2949,4 d
349,2 a
25,6 b
88,2 c
T3
3051,2 c
350,6 a
25,6 b
89,0 b
T4
3133,8 b
349,8 a
25,6 b
88,9 b
T5
3399,8 a
349,8 a
27,0 a
89,7 a
T6
2464,6 g
339,8 b
23,4 d
85,2 e
T7
2796,8 f
349,6 a
25,0 c
86,9 d
CV (%)
1,72
0,32
1,64
0,42
Safra 2016
2893,6 d
346,0 b
24,6 bc
89,5 bc
T1
2921,4 d
346,8 ab
24,6 bc
89,9 c
T2
3005,2 bc
347,4ab
25,6 ab
90,7 ab
T3
3046,2 ab
350,0 a
25,8 a
90,7 ab
T4
3184,4 a
350,0 a
26,0 a
91,5 a
T5
2592,4 e
340,0 c
23,4 d
86,9 e
T6
2768,6 d
349,6 a
24,0 cd
88,7 d
T7
6,71
1,05
4,15
1,67
CV (%)
Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste Scott-Knott ao
nível de 5% de probabilidade. T1: A. japonicus, T2: T. tomentosum, T3: ácido salicílico (SA), T4:
Acibenzolar-s-metil (ASM), T5: fungicida (Azoxistrobina com Tebuconazol), T6: testemunha (água
destilada esterilizada) e T7: sem aplicação.
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Na tabela 5, observa-se a produtividade ficou de um modo geral ficou um pouco
abaixo da média do estado (3.887 Kg/ha-1), em ambos os anos (2015 e 2016) mas as
condições ambientais foram determinantes, pois em 2015 (Figura 32) ocorreram chuvas
fortes e apesar do inverno não ter sido rigoroso, ocorreu uma geada exatamente no período
de espigmento, o que provavelmente prejudicando o desenvolvimento dos grãos na sua
potencialidade, sendo que no ano 2016 ocorreram grandes varrições de temperaturas.
Quando se observa o tratamento com a suspensão de T. tomemtosum este foi bastante
expressivo, quando comparado com os demais tratamentos, mostranto capacidade em
contribuir com esta cultura. Mas o melhor rendimento ocorreu no tratamento com
fungicida (Azoxtrobina com Tebuconazol) (T5).
Para número de espigas, número de grãos por espiga e altura de planta no ano de
2015 os melhores resultados foram expressos com o tratamento T5 (fungicida), mas os
outros tratamentos resultaram em melhores índices de desenvolvimento da planta quando
comparados com a testemunha (Tabela 5). No ano 2016, resultados semelhantes para
número de espigas e número de grãoes por espiga e somente em altura de planta não
encontrou-se diferença entre os tratamentos. Para os tratamentos com suspensões de
fungos, em especial para T2 (T. tomentosum), que estes melhoraram o desenvolvimento
das plantas de trigo, foram promotores de crescimento nestas plantas. E se sabe a muito
tempo que as espécies de Trichoderma aumentam o crescimento e produtividade das
plantas (WAGHUNDE et al., 2016).
Tabela 5. Características agronômicas e produtividade de trigo cultivar Tbio Iguaçu, Fazenda Carazinho,
Boa Ventura de São Roque/PR/BR.

Tratamentos

Rendimento
kg ha-1

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CV (%)

2649,2 c
2746,8 b
2785,6 b
2798,4 b
3112,8 a
2150,0 e
2577,6 d
1,77

T1
T2
T3
T4

2721,0 cd
2776,5 bd
2779,2 bc
2892,2 b

Número de
espigas m-2
Safra 2015
343,2 c
344,0 c
346,0 b
342,0 c
351,8 a
320,0 e
322,2 d
0,48
Safra 2016
340,8 b
343,5 ab
343,8 ab
347,8 a
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Número de
grãos espiga-1

Altura de
plantas (cm)

23,4 d
24,2 c
24,4 c
24,8 b
26,0 a
22,4 e
25,0 b
1,84

1,02 e
1,02 d
1,03 c
1,04 b
1,06 a
0,96 g
1,01 f
0,53

24,2 bc
24,5 abc
24,5 b
25,2 ab

1,07 a
1,13 a
1,05 a
1,09 a

T5
T6
T7
CV (%)

3038,8 a
2407,6 e
2657,6 d
7,00

349,2 a
321,6 c
322,2 c
8,60

25,6 a
23,4 c
25,0 ab
3,42

1,10 a
1,01 a
1,06 a
8,45

Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste Scott-Knott ao
nível de 5% de probabilidade. T1: A. japonicus, T2: T. tomentosum, T3: ácido salicílico (SA), T4:
Acibenzolar-s-metil (ASM), T5: fungicida (Azoxistrobina com Tebuconazol), T6: testemunha (água
destilada esterilizada) e T7: sem aplicação.

Rubbard et al., (2012) após aplicarem fungos endofíticos trigo, constataram que
estes foram capazes contribuir com a germinação e o crescimento das plantas de trigo.
Perkarskas e Sinkevičienė, (2015) aplicaram preparados biológicos a base de fungos do
gênero Trichoderma em trigo e constaram um aumento na germinação e no
desenvolvimento das plantas quando comparados com a testemunha. Semelhante aos
nossos resultados Mokhtar e Dehimat, (2013) após aplicarem filtrado de Trichoderma
harzianum em trigo, observaram um aumento da germinação. Hasan et al., (2012)
avaliando o efeito de Trichoderma harzianum em trigo, melhorou a emergência das
plântulas, o número de perfilhos por planta foi 50% maior, o rendimento foi superior em
31,58% e o peso de 1000 sementes foi 21% maior.
Alguns estudos após avaliaram os resultados da inoculação de filtrados com
fungos do gênero Trichoderma em trigo, observaram que este tem capacidade de
promover o crescimento das plantas de trigo, protegem do calor e da seca, diminuir a
severidade de doenças ocasionadas por fitopatógenos, melhorar a fotossíntese, aumentar
o tamanho das raízes, o número de perfilhos e o peso dos grãos, ou seja, resultar em
aumento de produtividade (Hubbard et al., 2013; Sharma et al., 2012; Küçük et al., 2007).
Os dados de temperaturas médias e precipitação acumulada, no período dos
experimentos a campo, as flechas nas figuras indicam os momentos de semeadura,
emergência, avaliação da doença e colheita (Figuras 32 e 33). Os experimentos de campo
não foram comparados, já que foram realizados com cultivares de trigo diferentes. Os
dados das temperaturas e precipitação do Campus Cedeteg foram fornecidos pela Estação
de Metereologia do Departamento de Agronomia, Unicentro, Guarapuava-PR. E os
mesmos dados da Fazenda Carazinho, Boa Ventura de São Roque-PR, foram fornecidos
pelo Sistem Metereológico do Paraná - SIMEPAR.
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Figura 32. Dados de temperatura médias (ºC) e de precipitação acumulada (mm) no
período de condução do experimento, de julho a dezembro de 2015, no campo do Setor
de Fitopatologia, no Campus Cedeteg, Unicentro, Guarapuava-PR.
Constata-se que a partir do momento do aparecimento da doença mancha marrom
nas cultivaes de trigo foram quando a temperatura ficou acima de 20 ºC e umidade
elevada, temperatura esta que é ideal para o desenvolvimento da doença, ocorrendo
grande proliferação do patógeno. A umidade foliar por 15 horas, faz com que a severidade
da doença fique bastante acentuada, pois em ambos os locais apresentaram condições
ideiais para que a doença pudesse se manifestar e se estabelecer (Figuras 32 e 33).
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Figura 33. Dados de temperatura médias (ºC) e de precipitação acumulada (mm) no
período de condução do experimento, de junho a novembro de 2015, na Fazenda
Carazinho no município deBoa Ventura de São Roque- PR

A incidência e severidade dos patógenos variam com o tempo e em função de
diversos fatores, como localização, temperatura e umidade. Assim, é importante o
monitoramento contínuo a fim de supervisionar qualitativa e quantitativamente a presença
desses patógenos veiculados às sementes de trigo (BRANCÃO, 2008).
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CONCLUSÃO

- Os fungos Aspergillus japonicus e Trichoderma tomentosum, foram capazes de inibir
os patógenos do trigo, F. graminearum e B. sorokiniana, no ensaio difusão do meio de
cultura.
- Os fungos endofíticos Aspergillus japonicus e Trichoderma tomentosum estimulam o
acúmulo de fitoalexinas em sorgo, soja e feijão.
- Os tratamentos com as suspensões de fungos endofíticos inibiram o patógeno, pois
mostraram índices baixos da AACPD quando comparados com a testemunha. Entre os
tratamentos os menores valores de AACPD foram observamos para as plantas tratadas
com o fungicida.
- Nos experimentos conduzidos à campo, constatamos que a produtividade e a altura das
plantas foram influênciadas pelos tratamentos. As suspensões de fungos endofíticos
foram capazes de promover diferenças de rendimento, número de espigas, número de
grãos e altura de plantas, quando comparados com a testemunha.
- As suspensões de fungos endofíticos, em especial o T. tomentosum foram capazes de
aumentar a atividade das enzimas, tanto PR proteínas, quitinase, β 1,3- glucanase e
peroxidase, quanto compostos antioxidantes, tais como catalase, fenilalanina amônia
liase, polifenoloxidases, superóxido dismutase, ascorbato peroxidase, glutationa
peroxidase, glutaiona redutase, glutationa S-trasnferase, flavonoides e compostos
fenólicos, quando comparados com a testemunha.
- As suspensões dos fungos endotificos, em especial o T. Tomentosum, tem potencial para
serem utilizados na cultutra do trigo como agentes de controle de doenças. Portanto seria
interessante realizar experimentos com outros patógenos do trigo, bem como com outras
culturas, para avaliar seu expectro de ação. E outro experimento importante seria verificar
a maneira mais eficiente de produzir tais fungos. Bem como a produção de compostos
por estes fungos.
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9

APX
AS
ASM
CAT
EROs
FAL
GLU
GPX
GR
GTS
HAI
LOX
MDA
POD
PPO
PR-Proteínas
PTN
QUI
RH
RSA
SOD

LISTA DE ABREVIATURAS

Ascorbato peroxidase
Ácido salicílico
Acibenzolar S metil
Catalase
Espécies Reativas de oxigênio
Fenil amônia liase
β 1,3- glucanase
Glutationa Peroxidase
Glutationa redutase
Glutationa-S-transferase
Horas após inoculação
Lipoxigenase
Malondialdeído
Peroxidase
Polifenoloxidase
Proteínas Relacionadas à Patogênese
Proteína
Quitinase
Resposta Hipersensitiva
Resistência Sistêmica Adquirida
Superóxido dismutase
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