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REsur'10 

Autora: SANDRA REGINA DA SILVA 

Orientador: Prof. Dr. SERGIO FLORENTINO PASGIOLATI 

O trabalho foi desenvolvido com o intuito de 

se estudar a possibilidade da proteção de folhas de plantas 

de milho contra Colle~o~~iehum g~aminieola, agente causal da 

antracnose, pelo emprego de aspersões previas ou simultâneas 

a inoculação com o patógeno, de suspensões ou filtrados de 

células de Saeeha~omyee~ ee~evi~iae, obtidos a partir do pr~ 

du to comercial "Fermento Biológico Fresco Fleischmann". Os parâmetros 

avaliados no trabalho envolveram a germinação e a formação de,apre~ 

sórios por conídios de C. g~aminieola bem como a área foliar 

lesionada, nfimero de lesões e capacidade de esporulação do 

fungo nos tecidos. 

Suspensões de células lavadas ou nao de S. ee 

~evi~iae e filtrados dessas suspensões, obtidas a partir do 

produto comercial, reduziram o desenvolvimento de C. g~amin~ 

eola bem como a manifestação da antracnose nas folhas de m~ 

lho previamente ou concomitantemente tratadas com as mesmas, 
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Da mesma forma, suspensões de cêlulas de S. 

ee~ev~~~ae e o filtrado dessas suspensoes de cêlulas, isola

das a partir do produto comercial e mantidas em meio de bata 

ta-dextrose-ágar, tambêm inibiram o desenvolvimento de C. g~~ 

m~n~eola e a expressão da antracnose. 

As diferentes preparações de cêlulas e seus 

respectivos fil trados, os quais alteraram o desenvolvimento do 

patógeno e a manifestação da antracnose nas folhas, mostra

ram-se termolábeis. 

A redução do desenvolvimento de C. g~am~n~e~ 

la e da expressão da doença pela utilização de filtrados de 

suspensoes de S. ee~evi.ó~ae revelou que a presença fís ica das 

cêlulas de levedura não era necessária para a proteção das fo

lhas. Portanto, um metabólito ou complexo de metabólitos te~ 

molábil pode ser liberado nos filtrados. Experimentos "in 

vitro" mostraram que S. ee~ev~/.:;~ae aparentemente possue urna 

açao antagônica sobre C. g~am~n~eola devido a antibio

se. 

Finalmente, os resultados tambêm evidenciaram 

que a proteção das folhas contra C. g~am~n~eola, a partir 

do tratamento comas preparações de"S. ee~ev~/.:;~ae, nao ocor 

re a distância de seu sítio de aplicação e portanto, não se 

mostra sistêmica. porêm, os resultados nao descartam a pos

sibilidade da indução de proteção local nas folhas tratadas 

com as diferentes preparações. 
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SOME ASPECTS ON THE CONTROL OF ANTHRACNOSE IN MAIZE PLANTS 

(Zea may~ L.), GROWN UNDER GREENHOUSE CONDITIONS, BY USING 
THE YEAST Saeeha~omyee~ ee~evi~~Meyen 

Author: SANDRA REGINA DA SILVA 

Adviser: Prof. Dr. SERGIO FLORENTINO PASCHOLATI 

SUfvlMARY 

This research was carried out to study the 

poss ib le protec tion of com leaves agains t Colle.:to.:t~iehu.m g~ami 

nieola, the causal agent of anthracnose, by previous or 

simultaneous applications of suspensions or filtrates of 

Saeeha~omyee~ ee~evi~iae, obtained from baker's yeast called 

"Fermento Biológico Fresco" and produced by "Fleischmann Royal 

Produtos Alimentícios Ltda., Jundiaí, S.P., Brazil". 

The parameters evaluated envolved conidium 

germination 3.nd apressorium formation by C. g~aminieo.e.a as 

well as lesioned leaf area, number of lesions and sporulation 

capacity of the fungus on the leaves. 

Suspensions from washed or non-washed S. 

c.e~evi-6iae cells and filtrates of these suspensions, obtained 

from "Fermento Biológico Fresco", reduced the development of 

C. g~am~n~eola as well as the expression of anthracnose on 

the corn leaves when the leaves were previously or concomitantly 

treated with these preparations. 
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In the same way, when cells of S. c. e.Jte. vÁ..6ia.e. 

were isolated from "Fermento Biológico Fresco", and grown 

in potato-dextrose-agar medium, the cell suspensions Mdilieir 

filtrates were ais o able to reduce the development of C. gJta. 

minic.ola and the expression,of the disease on the leaves. 
/ 

The different cell preparations and their 

filtrates, which were able to alter the development of C. 

gJta.minic.ola. and the disease expression,were shown to be 

thermolabile. 

The reduction on the development of C. gJta.mi-

nic.ola. and on disease expression on the leaves, when filtrates 

of cell suspensions of S. c.e.Jte.vi~ia.e. were used,suggest that 

the presence of the yeast cells is not necessary to protect 

the leaves. Therefore, a thermolabile substance or a complex 

of subs tances can be released from the ce lls into the filtrates. 

"In vitrol! experiments showed that S. c.e.Jte.\Ji~ia.e. cells exhibit 

an possible antagonistic activity against C. gJta.minic.ola. due 

to antibiosis. 

Finally, the results also showed that the 

protection of the corn leaves against C. gJta.minic.ola. did not 

occur at a distance from the site where the suspensions and 

filtrates ~ere applied. Thus, this protection is not 

systemic and the occurrence of local protection on leaves 

treated with the different preparations is not rejected. 



1. INTRODUCÃO 

o milho (Zea may~ L.), juntamente com o arroz 

(O~yza ~a~iva L.) e o trigo (T~i~ieum ae~~ivum L.) represe~ 

tam as três culturas de cereais mais importantes em todo o 

mundo (SHURTLEFF, 1980). Em consequência de sua crescente 

importância como fonte de alimento, a produção mundial do 

milho tem apresentado um avanço anual, tanto em ârea cul

tivada como em volume de produção e no rendimento por unida

de de ârea. 

No Brasil, apesar da tecnologia disponível, os 

índices médios de produtividade do milho situam-se, atualme~ 

te, ao redor de 25 milhões de toneladas com um rendimento de 

1.898 kg/ha (I.E.A., 1988). Uma das razões dessa baixa pro

dutividade é a ocorrência de doenças como as ferrugens, os 

carvões, os míldios, a maioria das podridões, manchas das folhas, etc. 

Os fungos são responsâveis pela maior parte das doenças do 

mi lho CSHURTLEFF, 198 O) • 

Entre as doenças fúngicas que ocorrem no mi

lho, a antracnose causada por Ca.t.te~a~~ic..hum g~úú.ea.ta. (Ces.) 

Wils., tem se mostrado importante nos E.U.A. desde 1971 (N!. 



CHOLSON & WARREN, 1976). Com uma perda acentuada na produ

ção, o problema tem atraído a atenção de melhoristas e prod~ 

tores de sementes de milho (CARSON & HOOKER, 1981). Em nos-

so país, a antracnose tem sido considerada uma doença de po~ 

ca importância econômica, embora cause danos em culturas de-

senvolvidas em certas regiões onde prevalecem condições de 

temperatura e umidade elevadas. No caso específico do 

estado de São Paulo, essa doença foi relatada pela primei-

ra vez, em Campinas, por SILVEIRA et alii (1965). 

Os sintomas da doença podem ocorrer em qual

quer parte da folha, caracterizando-se por lesões necróticas 

que podem alcançar até 15 mm de comprimento. Na nervura prin

cipal da folha, podem ocorrer lesões necróticas que se ca-

racterizam por seu aspecto marrom e formato alongado. Os sin 

tomas nas folhas inferiores ocorrem frequentemente no iní-

cio da estação chuvosa e, nas superiores se manifestam no fi 

nal desse período. As folhas infectadas apresentam-se com 

aspecto de murcha e morrem dentro de poucos dias. Os corpos 

de frut ificação do ftmgo, acérvulos com setas características, podem 

se desenvolver em abundância nos tecidos necrosados. Sob con 

dições climáticas de temperatura elevada e períodos longos 

de chuva, estes produzem uma massa rósea de conídios. O fun-

go pode também causar severa podridão do colmo (SHURTLEFF, 

1980). 

C. g~amlnleo~a apresenta como estrutura cara~ 

terística para a sua identificação a formação de conídios em 
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acérvulos. Esses corpos de frutificação, com coloração mar

rom e formato circular, são facilmente observados quando o 

fungo é cultivado em meios sólidos adequados ou quando as fo 

lhas lesionadas são mantidas em condições de alta umidade. 

o fungo mantido em meio de batata-dextrose-ágar apresenta-se 

com micélio pouco ramificado, hialino e granular. Os coni

dióforos produzidos nos acêrvulos são retos, hialinos, nao 

septados, nao ramificados e curtos (1,6 -3,3 l1m x 4,9-

13,3 l1m). As setas são septadas, longas, de coloração ma!. 

rom escura e são produzidas entre os conidiôforos. Os 
.. 

conl 

dios (4,9 - 5,2 l1m x 26,1 - 30,8 l1m) são hialinos, nao sep

tados, falcados e surgem nas pontas dos conidióforos (BAL-

MER & PEREI RA, 1.987). 

Os conídios do fungo podem ser disseminados 

pelo vento ou por respingos de chuva para folhas, onde a pe-

netração ocorre através da epiderme ou estômatos. A prese~ 

ça de água mostra-se necessária para a germinação dos coní-

dios. A doença se desenvolve melhor em tecidos mais velhos, 

entretanto, plântulas podem ser infectadas (JAMIL & NICHOL 

SON, 1987). 

Dentre as medidas de· controle para a antracn~ 

se, citam-se: o uso de híbridos e variedades resistentes; a 

rotação de cultura; a destruição de restos de cultura e a 

manutenção de fertilidade adequada do solo (~HURTLEFF , 

1980). 

Devido ao elevado custo dos insumos modernos 
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e a falta de estudos sobre práticas alternativas, novas medi 

das de controle para as doenças fúngicas em milho devem ser 

encontradas (SÃO PAULO, 1985). Segundo KU~ (1977) e SEQUEI

RA (1983), a ativação de mecanismos de resistência nas plan-

tas, a despeito das limitações existentes, pode constituir 

em método prático para o controle das doenças vegetais. As

sim, a possibilidade de se usar a indução de proteção como 

uma medida de controle alternativo contra as doenças tem, nos 

últimos anos, chamado a atenção de um grande número de pes

quisadores (BELL, 1981; SEQUE IRA , 1983; MARTINS et alii, 

1985; KU~, 1985; PASCHOLATI et alii, 1986; DEAN & KU~, 1986a 

e KUe, 1987). 

A indução de proteção em plantas, comumente 

descrita como proteção cruzada, indução de resistência, pro

teção induzida, imunidade adquirida ou resistência induzida, 

pode ser definida como uma resistência dinâmica baseada nas 

barreiras físicas e químicas induzidas por inoculação prévia 

ou concomitante com um patôgeno incompatível, não patôgeno 

ou por tratamentos com os seus produtos metabôlicos (~EQUEI

RA, 1983l. Em um sentido amplo, ela também pode ser ocasio

nada por estímulos abiôticos. 

Na indução de proteção, os agentes bióticos 

(microorganismos ou seus metabolitos) ou abióticos (fatores 

físicos ou químicos) utilizados para o trataJIlento prévio ou concomita.!! 

te são denominados indutores. Tais indutores atuam inespecificame!!; 

te sobre as plantas e estimulam os mecanismos bioquímicas de 
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resposta das mesmas, visando bloquear o desenvolvimento do 

patógeno em alguma fase de seu ciclo no hospedeiro (KUC, 

1987). 

g comum em diferentes sistemas hospedeiro-pa

tógeno a indução de proteção sistêmica, a qual se difunde atr~ 

ves da planta a partir do ponto de indução (ROSS, 1961, 1965; 

KLEMENT & GOODMAN, 1968 e HA.tvll-1ERSCHMIDT et alii, 1976). Por 

outro lado, a indução de proteção pode ser localizada, isto 

e, pode ser detectada somente na área imediatamente adjacen-

te ao ponto de penetração do patôgeno (ELLISTON et alii, 

1971, 1977). Alem disso, uma das características da prote-

ção induzida é a sua dependência de um intervalo de tempo 

entre a aplicação inicial do indutor e a inoculação sub se

quente com o patógeno (10VREKOVICH & FARKAS, 1965; GOODMAN, 

19671. 

A possibilidade da indução de proteção em pla~ 

tas de milho contra fitopatógenos, portanto, desperta grande 

interesse, visto se constituir em medida alternativa para o 

controle de doenças. Esse método oferece algumas vantagens 

sobre os outros tipos de controle, como a não utilização de 

agrotóxicos e o aparente baixo custo operacional. 

Com base no exposto, o presente trabalho foi 

desenvolvido com o intuito de se estudar a indução de prote

çao em milho contra C. g4am~nLeala pelo emprego de tratamen

tos prévios com suspensões e filtrados de células da levedu

ra Saeeha4amifee~ ee~ev~~~ae Meyen, obtidas a partir do prod~ 

ta comercial "Fermento Biológico Fresco Fleischmann". 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

Tanto as plantas como os animais possuem me

canismos altamente efetivos para resistência às doenças, o 

que tem contribuído para a sobrevivência, dentro da pressao 

de seleção evolutiva. Por muitos anos, os fitopatologistastem 

estudado a possibilidade da "imunização" de plantas por pro

cedimentos similares aos estudados para animais. Dentre os 

primeiros trabalhos conduzidos, SMITH et alii (1911) rela 

taram qu e margar idas do campo CC htc.if.6 anthe.mu..m .te.u..c.anthe.

mu..m L.l, inoculadas com Ag~obac.te.~iu..m tu..me.6ac.ie.n.6 (Smith & 

Towsendl Conn., tornavam-se "imunes" a inoculação subsequen

te com a mesma bactéria. Em 1923, BROWN inoculou margaridas 

do campo e rosas (Ro.6a sppl com células mortas de A. tu..me.6a

c.ie.n.6 e observou que as plantas inoculadas com tais células 

não formavam tumores quando inoculadas 24 horas mais tarde, 

no mesmo local com células vivas da bactéria. Porém, o que 

ocorria nas plantas era muito diferente das reações antíge

no-anticorpo em animais, fato que gerou um certo desinteres

se pela "imunização" em plantas contra fitopatógenos. O en

tusiasmo, entretanto, ressurgiu com a demonstração da "prot~ 
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çao cruzada" em plantas contra doenças causadas por 
.. 

Vlrus 

(McKINNEY, 1929) e do acúmulo de fitoalexinas em tecidos ve

getais em resposta a infecção por fungos (MilLLER & B{jRGER, 

1940). 

2.1. CARACTERíSTICAS DA PROTEÇAO INDUZIDA 

A proteção induzida é dependente do intervalo 

de tempo entre o tratamento inicial (indutor) e a inocula

çao do patógeno. Com qualquer sistema empregado a proteção 

nao e imediata, mas pode ser demonstrada somente apos um pe-

riodo adequado. Esta depend~ncia de tempo indica que mudan-

ças especificas no hospedeiro, envolvendo a síntese 

ou acúmulo de metabolitos, são importantes no fenômeno de re 

sistência induzida. O período necessário para o início da 

resposta de proteção está relacionado com a concentração 

tanto do indutor corno do patôgeno. Em plantas de fumo CN..[

c.ouana -tabac.um L.), a infil tração de suspensões aquosas de 

células de Pieudomonai -tabac.~ (Wolf & Foster) Stevens termi

camente inativadas, nas concentrações de 105 e 10
7 células/ 

ml, resultou em urna proteção parcial contra células vivas da 

mesma bactéria. Porém, na concentração de 10 9 células/ml a 

proteção mostrou-se completa CLOVREKOVICH & FARKAS, 1965). 

Urna vez que as respostas protetoras 

envolvem a síntese e/ou movimento de metabólitos, e 
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que estes são originários de processos que requerem energia, 

pode-se supor que a luz seja um requisito absoluto em vários 

sistemas. LOZANO & SEQUElRA (1970) trabalhando com folhas de 

fumo demonstraram que quando as folhas eram infiltradas com 

c~lulas de P~eudomona~ ~olanaeeanum (Smith) Dows termicamen-

te inativadas, a luz era necessária para a manifestação da 

proteção. Entretanto, folhas de alfafa (Med-i.eago ~aüva L.) 

inoculadas com mutantes de Conynebae~en-i.um -i.n~~d-i.o~um ~cCull) 
'\ 

H.L., mostraram maior resistência as estirpes virulent~ quan-

do mantidas no escuro por 24 horas antes da inoculação do p~ 

tógeno CCARROL & LUKEZIC, 19721. 

As respostas de proteção induzida por prévia 

inoculação também parecem ser sensíveis ã temperatura. A re-

sistência que se desenvolve em plantas de fumo como resulta

do da formação de lesão local por estirpes de vírus do mosai 

co do fumo (JMV) ocorre em plantas crescidas a 20-24 9 C, mas 

nao ocorre em plantas crescidas a 3Q9C (KLEMENT & GOODMAN, 

1967). 

Uma das características mais marcantes do fe-

nomeno da proteção induzida é a duração do efei to protetor oc~ 

sionado pela inoculação indutora. Em plantas de pepino (~u

eum~~ ,6a.t~vu,6 L.) inoculadas repetidamente can Colle~o~n-i.ehum 

lagenafl~um CPass.l Ell & Halst., a resposta de proteção con 

tra o mesmo fungo permaneceu viável por 10 semanas (KU~ et 

alii, 1975l. 

A ausência de especificidade de respostas pr~ 
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tetoras em plantas é refletida nao somente pelos diferentes 

organismos que induzem a resposta (indutores), mas também no 

amplo espectro de fitopatôgenos contra os quais a planta e 

protegida (SEQUE IRA , 1983). De acordo com DEAN & KUe (1986a), 

o tratamento indutor da folha primária de plantas de pepino 

com suspensoes de C. Lage.l1aJtium permite uma proteção sistêm~ 

ca contra pelo menos 13 fitopatógenos, incluindo fungos, bac 

térias e vírus. 

Uma outra característica da proteção induzida e a po~ 

sibilidàde .de sua transmissão através da enxertia. JENNS & KUe (1979) 

demonstraram que em plantas de pepino a transmissão da prot~ 

çao induzida ocorria do porta enxerto tratado para o enxer

to. Os experimentos com enxertia sugerem que um "sinal" qui 

mico é produzido no local da indução e, então, é translocado 

para outros tecidos onde condiciona a proteção (DEAN & KUe, 

1986b) . 

2.2. INDU~ÃO DE PROTE~AO LOCAL OU SISTEMICA 

A proteção induzida pode se manifestar local 

ou sistemicamente a distincia do ponto de aplicação do indu

tor e penetração do patógeno. Como exemplo, podemos citar a 

indução de proteção local em folhas de plantas de melão (Cu

c.umi.6 me.Lo L. contra Myc.o.6phaeJte.Le.a meLol1i.6 (Pass.) Chiu & 

Walker, através do uso do não patógeno HeLmil1tho.6poJtium c.aJt-
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bonum Ullstrup ou do próprio patógeno inativado (PASCHOLATI 

et alii, 1986). 

A proteção induzida sistemicamente ocorre no 

hospedeiro em locais distantes do ponto de aplicação do indu 

toro Por exemplo, em plântulas de pepino,JENNS et alii 

(J979) verificaram que as mesmas exibiam resistência ao .. 
Vl-

rus da necrose do fumo CTNV) nas segundas folhas (a partir da 

base) caso as primeiras folhas fossem inoculadas com TNV, 

C. lagena~~um, ou P~eudomona~ laQh~yman~ (Sm. & Bryan) Cars-

ner. O intervalo entre o tratamento indutor e a inoculação 

com o patógeno foi de 7 dias. A resistência manifestou-se p~ 

la redução do número de lesões nas segundas folhas 6 dias 

após a inoculação com o vírus. Trabalhos realizados por GUEDES 

et alii (.1980) mostraram que o efeito da proteção induzida 

nas plantas de pepino contra C. lagena~~um era mais acentua 

do acima da folha induzida do que abaixo desta. JENNS & KUe 

0979} demonstraram, ainda, que ocorria transmissão da prote

ção induzida nessas plantas contra a antracnose através de 

enxertia do porta enxerto protegido para o enxerto, sugerin

do-se, então, que um "sinal" químico podia ser produzido no 

local da indução e ser translocado para outros tecidos, onde 

ele condicionaria a resistência. 

2.3. PROCEDI MENTOS USADOS PARA INDUZIR PROTE~O EM PLANTAS 

2.3.1. Tratamentos com microorganismos viáveis 

O tratamento indutor pode envolver o uso do 
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próprio patógeno, formas avirulentas do patógeno bem como ou 

tros patógenos, não patógenos ou saprófitas (SEQUElRA, 1979). CARlEO & 

KUt (l9791, utilizando-se dos próprios patógenos como indu

tores, C. tag~na~ium e P. taeh~yman~, demonstraram que plan

tas de pepino'podiam ser protegidas sistemicamente contra os 

mesmos ainda que num intervalo de 72 a 96 horas entre o tra

tamento indutor e a inoculação propriamente dita. Em plan

tas de fumo, CRUICKSHANK & MANDRYK (1960), a través de expe

rimentos realizados em casa-de-vegetação e campo, demonstra

ram,pela primeira vez,que o tratamento do caule dessas plan

tas com Pe~ono~po~a hyo~eyami f.sp. ~abaeina Adam. reduzia 

a severidade da doença em folhas subsequentemente inoculadas 

com o mesmo fungo. Nos E. U .A., a epidemia do míldio em plan

tas de fumo durante 1979 estimulou COHEN & KUC (1981) a est~ 

darem a indução de proteção nas mesmas. Os autores observa

ram que conídios de P. ~abaeina aplicados na base do caule 

de plantas de fumo induziam proteção sistêmica nas folhas 

contra o mesmo fungo. Foram necessárias duas semanas entre 

as inoculações para que uma proteção em torno de 50% fosse 

alcançada e três semanas para uma proteção em torno de 95%. 

Microorganismos não patogênicos também podem 

induzir resistência nas plantas. MARTINS et alii (1985) mos 

traram que suspensões de esporos de Pueúvúa p~idil Wint, Pue 

einia oxaR..idti Dietel & Ellis, T~anz~eh~R..ia p~uni - .6pino~ae 

(Pers.} Dietel varo di.6eolo~ CFueckell Dunegan, U.6~itago ma!l. 

dJ.~ (DC) Cda., H. ea~bonum e M. m~R..onLs, quando pulverizadas 
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sobre as folhas de cafeeiros (Cotítíe.a a.ltabic.a L.) cv. Mundo 

Novo 72 horas antes da inoculação com He.mLte.ia va.6:tcrtJúx (Berk 

& Br.), agente causal da ferrugem alaranjada das folhas, in

duziam naquelas urna resposta protetiva evidenciada pela red~ 

ção do número de lesões formadas em consequência da inocu

lação. Resultados semelhantes foram obtidos quando se empr~ 

garam como indutores suspensões de c~lulas de 8ac.illu.6 me.ga

:te..Itium de Bary, Bac.illu.6 .6ub:tili.6 (phrenberg) Cohn, Alc.ali

ge.na tíae.c.ali.6 Castelani & Chalmers, Xan:thomona.6 manihoLü (Ar 

thaud-Berthet) Starr e P.6e.udomona.6 .Itub.ltiline.an.6 (Lee et aI.) 

Stapp. Os autores tamb~m evidenciaram a redução do tempo re 

querido para a esporulação do patógeno nas folhas. 

2.3.2. Tratamento com microorganismos inativados 

Microorganismos modificados por meio de trata 

mento t~rmico, químico, etc., tamb~m induzem resistência em 

plantas. LOZANO & SEQUElRA (J970} mos traram que plantas de 

fumo podiam ser protegidas contra P . .6olanac.e.a.ltum quando ce 

lulas termicamente inativadas dessas bact~rias eram infiltra 

das nas folhas de tais plantas. No sistema caf~ - H. va.6:ta

:t.ltix, MORAES et ali i (19761- e BERETTA et ali i (J977) demons 

traram que plantas de caf~ suscetíveis ã ferrugem, quando s~ 

metidas ao tratamento pr~vio com suspensões de urediniosporos 

do patógeno termicamente inativados, adquiriam resistência 

contra subsequente inoculação com H. va.6:ta:t.ltix. Segundo es-
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ses autores, a proteção induzida nas plantas de café ocorria 

nao só de forma localizada corno também a distância do ponto 

de aplicação do indutor. PASCHOLATI et alii (1986) traba

lhando com plantas de melão e o fungo M. meionl~, agente ca~ 

sal da "podridão do caule", verificaram que inoculações pré-

vias com M. meionl~, termicamente inativado,tornavam 

plantas resistentes ao patógeno. 

essas 

Por outro lado, em alguns sistemas os microor 

ganismos inativados mostram-se ineficazes como indutores de 

resist~ncia. CARUSO & KUC (~979) demonstraram que esporos 

ou células, respectivamente de C. iagena~lum e P. iach~Y~1 

termicamente inativados, não foram efetivos corno indutores 

de resistência em folhas de pepino contra a antracnose e a 

mancha angular. Segundo,COHEN & KUC (1981) este tipo de re~ 

posta evidencia a necessidade da presença viva do indutor na 

interação, causando urna "irritação contínua" e lenta que ati 

va os mecanismos de defesa do hospedeiro. 

2.3.3. Tratamento com metabolitos ou componentes 

de microorganismos 

A indução de proteção em plantas, també~ pode 

ser obtida por tratamento com metabólitos ou componentes do 

próprio patôgeno. Por exemplo, MARTINS et alii (1985) mos

traram que fil trados da água de lavagem de urediniosporos de 

H. va~~a~~lx autoclavados ou não tiveram um efeito indutor, 
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reduzindo o numero de lesões em plantas de café inoculadas 

com essa ferrugem. As mesmas preparações foram ativas na in 

dução de proteção em plantas de trigo (Th~~eum ae~t~vum L.) 

e de feijão (PhMeolu~ vulga..h~~ L.) posteriormente inocula

das respectivamente com Puee~n~a gham~nL6 f .sp. :t~:t~e~ Pers. 

e Uhomyee~ pha~eol~ CRehen1 Wint. Os autores também concluí 

ram que, nesse caso, o indutor seria urna substância extra

celular liberada na água e não-específica quanto a sua capa

cidade de induzir proteção em plantas. 

Por outro lado, DOKE et alii (1987) relata

ram que plantas de bata ta CS ola..num tu6 ehO~ um L.), cuj as fo

lhas foram previamente tratadas, através de fricção com car

borundum, com componentes da parede celular do fungo Phyto

phthoha.. ~n6~~tan~ (Mont} de By, adquiriram resist~ncia sis

t~mica contra P. ~n6e~tan~. A proteção foi evidenciada na 

redução da germinação dos zoosporos e da penetração do fungo 

no hospedeiro, persistindo em torno de 1 a 20 dias após o 

tratamento indutor. Os resultados sugeriram que os tecidos 

de plantas de batata, reagindo localmente aos componentes da 

parede do fungo, podem fornecer alguma "informação sis t~rnica" 

que a ti va ou aumenta a resis t~ncia dos tecidos a P. ~n6u:taM. 

2.3.4. Tratamento com produtos microbianos 

disponíveis comercialmente 

Plantas de café suscetíveis, cv. ~undo Novo, 

tra tadas com suspensões de Ba..e-<.llu .. .ó :thuh;~ng;'en.ó;'.ó Berliner ou 
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com produtos comerciais (Thuricide HD, Bactimos e Bactospei

ne PM) a base desse microrganismo, foram protegidas contra 

o fungo H. va~~a~n~x (ROVERATTI et alii, 1989). Nas concen

trações acima de 20 mg/ml, a proteção local causada por Bac

timos, Bactospeine PM, Thuricide HD, c~lulas de B. ~hun~ng~

~n~~~ industrialmente liofilizadas e a suspensão de células 

do bacilo crescido em meio de cultura situou-se em torno de 

80 a 95%. Thuricide HD mostrou-se efetivo como indutor de 

proteção nas concentrações de 5 a 20 mg/ml. A proteção nas 

plantas de caf~ foi determinada pela redução do número m~dio 

de lesões por folha nas plantas tratadas com o indutor com

parativamente às plantas tratadas com água. Al~m disso,ocor 

reu um decr~scimo no tamanho das lesões bem como um atraso 

no tempo de esporulação do fungo nas plantas submetidas a 

pulverização com Thuricide HD. De acordo com ROVERATTI et 

alii (1989), as formulações comerciais à base de B. ~huJL~n

g~~n~~~ e as suspensões de suas células foram efetivas na in 

dução de proteção em plantas de café contra H. va~~a~n~x, su 

gerindo que os custos de produção do caf~ podem ser reduzidos 

significativamente com o uso de tais microorganismos em um 

programa integrado para o controle de doenças. 

2.4. MECANISMOS ENVOLVIDOS NA PROTEÇAO INDUZIDA 
CONTRA FUNGOS 

Vários trabalhos tem demonstrado o acúmulo de 
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certos compostos em tecidos protegidos, com etileno, aglu

tininas, fitoalexinas, inibidores protéicos, compostos ricos 

em hidroxiprolina, etc., porém o envolvimento desses compos

tos na proteção induzida permanece obscuro (SEQUElRA, 1983). 

Enfase tem sido dado ao estudo de enzimas chaves ligadas a 

diferentes caminhos metabólicos bem como ao papel da lignif~ 

caça0 na proteção induzida. 

Na indução de proteção de plantas ocorre um 

aumento na atividade de enzimas consideradas importantes no 

metabolismo. Por exemplo, HA~fr1ERSCHMIDT (1980) demonstrou 

que após a inoculação de plantas de pepino com Clado~po~ium 

c.uc.ume.~inum Ell. et Arth. ou C. lage.l1a~ium, ocorria um aumeg 

to rápido na atividade da peroxidase nas plantas previamente 

protegidas. A enzima peroxidase mostra-se como componen

te importante no mecanismo envolvido na contenção dos pató

genos nas plantas protegidas (KU~, 1982). No caso de plan

tas de pepino, das enzimas estudadas, fenilalanina &~ônia-lia 

se, ligase dos ácidos hidroxicinâmicos, etc ... , somente o a~ 

mento na atividade da peroxidase ocorre paralelamente ao in! 

cio da proteção e aumento da lignificação nas plantas prote-

gidas e subsequentemente inoculadas cnm os patógenos 

MERSCHMIDT, 1980 e ~~MERSCHMIDT & KU~, 1980). 

(HAM-

A lignificação, por sua vez, consiste em um 

dos mecanismos relacionados com resist~ncia a doenças. Esse 

processo pode restringir o desenvolvimento de patógenos, de

vido a um aumento na resistência da parece celular do hospe-
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deiro, à degradação por enzimas extracelulares, à restrição 

da difusão de patotoxinas e nutrientes, à inibição do cres

cimento de patógenos pela ação de precursores tóxicos, e tam 

b~m, devido a lignificação do próprio patógeno (KUC, 1982). 

De acordo com HAMMERS~1IDT & KUC (1982), em plantas de pe

pino não protegidas mas geneticamente resistentes, a 1ignif! 

cação localizada ocorre rapidamente apos. a penetração por C. 

eueumeninum. A 1ignificação tamb~m ocorre em plantas de pe~ 

pino suscetíveis infectadas com C. eueumeninum ou C. lage

nanium mas a reação ~ retardada at~ que ocorra a ramificação 

do patógeno no interior do hospedeiro. Segundo os mesmos 

autores, a lignificação ~ mais ripida e intensa em plantas 

protegidas pelo tratamento indutor com C. lagenanium, C. eu

eumeninum e inoculadas posteriormente com C. eueumeninum ou 

C. lagenanium,respectivamente,do que em plantas não protegi

das. Al~m disso, ambos os fungos geralmente apresentam um 

desenvolvimento restrito devido a 1igni~icação. Por outro 

lado, de acordo com SIEGEL (1957), a quitina, um componente 

das paredes de muitos fungos, pode servir como matrix para a 

lignificação, enquanto trabalhos realizados por PEARCE & RI

CE (1980) demonstraram que ela pode servir como elicitor do 

processo de lignificação. Esta observação ~ consistente com 

o papel da lignificação na resistência à doença e proteção 

induzida. 
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A literatura mostra. vários trabalhos, onde a 

utilização da indução de proteção em plantas contra doenças, 

apresenta várias vantagens sobre os métodos de controle tra

dicionais. A indução de proteção é eficiente contra doenças 

fúngicas, bacterianas e viróticas (SEQUElRA, 1983). Prova-

velmente a indução de proteção em plantas é dependente da 

ativação de vários mecanismos diferentes e, portanto, torna

se mais estável. Esses mecanismos ativados na indução de 

proteção e que estão presentes nas plantas, podem ser consi-

derados seguros para o homem e o meio. ambiente, assim como pa-

ra as plantas (KUC, 1987). 

O fato da indução de proteção também apresen-

tar-se sistêmica, demonstra uma outra vantagem da sua utili-

zação no controle de doenças de plantas (DEAN & KUC, _1986a; 

DEAN & KUe, 1985 e HELLER & GESSLER, 1986). A transmissão 

da indução de proteção por enxertia, do porta-enxerto para 

enxerto, pode ser significante, uma vez que muitas plan-

tas são propagadas dessa forma. 

o Itsinal lt .. . 
qUlfilCO natural para a pro te-

çao sistêmica embora ainda não tenha sido caracterizado 
... 
e 

alvo de diversos experimentos que estão sendo desenvolvidos 

bem como os fatores que dão origem à produção do mesmo (KUe, 

1987) . 
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2.6. INDUÇÃO DE PROTEÇAO EM GRAMíNEAS 

Vários trabalhos mostram a possibilidade da 

indução de proteção em plantas pertencentes ã família Grami

neae. Híbridos de milho P.A.G. 15029, com citoplasma nor

mal e Texas masculino estéril (Tms) , previamente inoculados 

com a raça O de Helmintho~po4ium maydi~ Nisikado & Miyake, 

apresentaram proteção cruzada contra a raça T do patógeno evi 

denciada pela redução do tamanho das lesões (NELSON & TUNG, 

1973). 

QUeHI et a1ii (1974) demonstraram que a susce 

tibilidade ou a resistência podiam ser induzidas em folhas 

de cevada (HoJtdeum vulgaJte L.) respecfivamente pela inocula

ção com urna raça compatível ou incompatível de EJty~iphe gJta

mini~ De. Estudando a localização da suscetibilidade e re

sistência induzidas em cultivares de cevada inoculados com 

raças de E. gJtamini~ f. sp. hoJtdei MarchaI e E. gJtamin-Ló f.sp. 

:tJtitic.i MarchaI, por um método de inoculação duplo, OUeHI et 

alii (1976) verificaram que a inibição do crescimento e a 

rej eição. provocadas por urna raça não patogênica de E. gJtam~ 

ni~, estavam restritas ao sítio inicial de interação lncom

patível propondo que o reconhecimento celular inicial e o 

subsequente condicionamento fisiológico da resistência eram 

estritamente localizados. Folhas de cevada expostas a una ra 

ça compatível de E. gJtamini~ tornaram-se localmente suscetí

veis ao não-patógeno Sphae4othec.a 6uliginea (Sch.) Pel1aci. 
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Os resultados sugeriram que o reconhecimento primário seria 

irreversível, uma vez que as células estavam fisiologicame~ 

te condicionadas e que a informação requerida para esse es

tado não se deslocava a longa distância. Ainda em 1976, 

os mesmos autores demonstraram que o reconhecimento do pató

geno pelas células de plântulas de cevada tornava-se de fa

to irreversível e que esse reconhecimento determinava a res-

posta de resistência, portanto, constituindo-se num 

de grande importância no parasitismo dos "oídios". 

evento 
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3. MATERIAL E MtTODOS 

o trabalho foi conduzido nos laboratórios e 

casa-de-vegetação da Seção de Bioquímica Fitopatológica do 

Instituto Biológico em São Paulo. 

3.1. ~1ATERIAIS 

3.1.1. Planta 

o híbrido de milho AG-352, obtido junto a Se-

mentes Agroceres S/A, foi utilizado como a planta hospedeira 

nos diferentes experimentos de indução de proteção. 

3.1.2. Fungos 

Foram empregados no presente trabalho o fungo 

fi topa to gênico Cofl~-to:tJt.,(c.hwn gttamúu.c.ofa, obtido por repicagem da rul 

tura BqF/12*, e a levedura Sac.c.hattomyc.~~ c.~~v.,(~.,(a~, obtida a partir do 

* BqF/12 - Micoteca da Seção de Bioquímica Fitopatológica 

Instituto Biológico, S.P. 
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produto comercial "Fermento Bio ló gico Fresco Fleischrnann" (Flei~ 

chmann e Royal Produtos Alimentícios Ltda., Jundiaí, S.P.). 

A levedura fo i testada corno o microorganismo i!!: 

dutor de proteção em plantas de milho contra C. g~am~n~cola. 

O fermento b io lô gico fresco ê cOIrercializado 'com 

teor de umidade ao redor de 65%, sendo composto de massa co~ 

pacta de células leveduriformes de S. ce~ev~~~ae (tamanho de 

3 a 12 ~m) numa concentração aproximada de 109 - 1010 milhões 

de células/grama. As especificações do produto podem ser me 

lhor visualizadas na Tabela 1. 

Tabela 1. Características do "Fermento Biológico Fresco FIeis 
chmann"l 

Itens 

Cor 
Odor 

Sabor 

Aspecto 

Umidade 
Proteína 

Fosfato 

Células 

Cinzas 

DB 

DB 
vivas 

Características 

Creme claro 

Característico 

Próprio 
Massa prensada homogênea 

69 - 79% 

44,0 - 46,0% 

2,0 - 2,2% 

99 - 100% 

8,5 - 9,0% 

1 OLIVEIRA, H.B. de (Gerente de Projetos - DPI - Produtos AI! 
mentícios F1eischmann e Roya1 Ltda., Jundiaí, SP). Comunica 
ção pessoal, 1988. 
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3 : 2 I t1ÉTODOS 

3.2.1. Cultivo do milho 

As sementes do híbrido de milho foram coloca 

das para germinar em sacos plásticos (900 cm 3) contendo urna 

mistura de terra e areia na proporção de 1:3, a razão de 10 

sementes/saco. Dependendo dos requisitos experimentais, es

se material foi mantido em condições de câmara de crescimen

to a 28 <tC e fotoperíodo de l4h sob luz fluorescente e lOh de escu

ro ou sob condições ambientais em casa-de-vegetação. As pla~ 

tas foram utilizadas no estádio de 4 a 5 folhas. 

3.2.2. Manutenção do fungo C. gnam~n~Qo~a e obtenção 

de suspensões de conídios 

o fungo C. gnam~n~Qola foi mantido em placas 

de Petri (10 cm de diâmetro) contendo meio de batata-dextro

se-ágar (~DA). Após um intervalo de 10-12 dias de incuba

ção, sob luz fluorescente constante e temperatura ambiente, 

as suspensoes de conídios foram obtidas acrescentando-se 10 

ml de solução aquosa de Tween 20 0,05% Cpoli-oxietileno sorbi 

tan monolaurato, Sigma Chemical Co.l às culturas espandantes. 

Com uma alça de vidro a superfície das colônias foi raspada 

e os conídios liberados. Essa suspensão foi filtrada em gaze 

para a eliminação de restos do meio de cultura e pedaços de 
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micélio. Após a fil tragem, com o auxílio de um hematocitôrnetro 

(Improved Newbauer l/400 SQ. MN.l/lO mm deep ultraplane) o 

numero de conídios por ml foi calculado e ajustado para 5 x 

105. 

3.2.3. Obtenção das preparações de S. ee~ev~~~ae 

3.2.3.1. Produto comercial 

As suspensões de células de S. ee~ev~~~ae fo

ram obtidas pel a diluição do produto comercial (Fermento Bioló 

gico Fleischmann) em água destilada estéril. A concentra-

çao das suspensoes, variando de 0,005 a 25 mg prod~ 

to /ml , foi ajustada pela adição de agua destila-

da es tér il. Tais suspensoes foram mantidas sob 

agitação durante 5 min a temperatura amhiente e, então, utili 

zadas imediatamente nos experimentos. 

3.2.3.2. Filtrado do produto comercial 

Suspensões de células de S. ee~ev~~~ae na con 

cent ração de 15 mg produto comercial/ml, ob t idas conforme de~ 

crito em 3.2.3.1., foram submetidas à filtração em membrana 

Milljpore com poros de 0,8 e 0,45 ~m de diâmetro (Millipore 

Co., U.S.A.) a fim de remover as células. Os filtrados isen 

tos de células, foram testados corno indutores de proteção. 

3.2.3.3. Células lavadas 

Suspensões de células de S. ee~ev~~~ae na con 
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centração de 15 mg produto comercial/ml, preparadas corno de~ 

crito em 3.2.3.1., foram centrifugadas a 2500 rpm em centrí

fuga de mesa marca Tomynaga (modelo - Singlephase TD-65 AMP

S-4) por 10 mino Os sobrenadantes foram descartados e os se 

dimentos foram retornados em igual volume de água destilada 

estéril. Essa operação foi repetida 3 vezes. As suspensões 

obtidas, a partir da última centrifugação, foram testadas co 

mo indutores de proteção. 

3.2.3.4. Células isoladas 

Urna suspensão de células de levedura na con

centração de 15 mg produto comercial/ml, preparada corno des

crito em 3.2.3.1., foi aspergida sobre placas de Petri (lOcm 

de diâmetro) contendo meio de BDA, ao qual foram adicionados 

os antibióticos rifampicina e tetraciclina, numa con-

centração final de 20 )Jg/ml. Para o preparo do meio, 

50 mg de cada antibiótico foram dissolvidos em 1 ml de ácido 

clorídrico 0,2N. As soluções, assim obtidas, foram diluídas 

em água destilada estéril para um volume final de 10 ml. Urna 

alíquota de 4 ml da solução de cada antibiótico foi adiciona 

da a 1 li tro de meio de BDA, a temperatura aproximada de 40 9C. 

Após um período de incubação de 2 dias sob 

luz fluorescente constante e temperatura ambiente, foi obser 

vado o crescimento das col6nias de S. ee~evi~iae nas placas. 

Com o auxílio de urna alça, algumas col6nias foram transferi

das para placas de Petri contendo meio de BDA sem antibióti 
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co. Após 5 dias de incubação nas condições acima, as suspe~ 

soes de células foram obtidas acrescentando-se 10 ml de agua 

destilada estéril às colônias. Com uma alça de vidro a su

perfície das colõnias foi raspada. As suspensões de células 

assim obtidas foram ajustadas para aproximadamente 8,9 xl0 7 

células Iml, com o auxílio de um hematocitômetro, o equi

valente ao número aproximado de células presentes em 15 mg 

produto comercial/ml. Tais suspensões foram testadas como 

indutores de proteção. 

3.2.3.5. Filtrado de células isoladas 

As suspensoes de células isoladas (aproximad~ 

mente 8,9 x 10 7 células/mIl, obtidas como descrito em 

3.2.3.4., foram submetidas a filtração através de membranas 

Millipore com poros de 0,8 e 0,45 um de diimetro, a fim de 

remover as células de levedura. Os filtrados obtidos 

a partir de células isoladas foram, então, testados como in

dutores de proteção. 

3.2.3.6. Tratamento térmico das preparações 

de S. eenevi~iae 

Dependendo dos experimentos, as suspensoes e/ 

ou filtrados testados como indutores, foram previamente sub

metidos a autoclavagem a l20 9 C durante 20 min a 1 atmosfe-

ra. 
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3.2.4. Tratamento das plantas com as preparações 

e inoculação com C. g~aminieota 

3.2.4.1. C. gnaminieota inoculado no mesmo 

local de aplicação das preparações 

de S. ee~evi~iae 

Inicialmente, as suspensões derivadas da di-

luição do produto comercial, preparadas em concentrações va-

riando de 0,005 a 25 mg produto/ml, como descrito em 3.2.3.1., 

foram aspergidas sobre a 5~ folha a partir da base de plan

tas de milho. Para cada tratamento foram utilizadas 18 pla~ 

tas. Nas plantas controle, as suspensões foram substituídas 

por água destilada estéril. A aspersão foi feita com o auxí 

lio de um aspersor de vidro, tendo como agente propulsor o 

gás nitrogênio, numa pressão aproximada de 0,25 bars. 

Ap6s 24 h, soh condições de temperatura am

hiente e fotoperiodo de 14 h (luz fluorescente), as mesmas 

folhas foram inoculadas, por aspersão, com suspensão de 

nídios de C. g~aminic.o.ta (5 x 105 conídiosjml). Durante 

co-

as 

primeiras 24 h ap6s a inoculação, as plantas foram mantidas 

em camara úmida (100% U.R.) a temperatura ambiente e fotope

ríodo de l4h Cluz fluorescente). Em seguida o material foi 

transferido para casa-de-vegetação e mantido sob condições 

de temperatura e luminosidade ambiente. A proteção das pla~ 

tas foi avaliada 5 dias após a inoculação do fitopat6gen~com 

base na área lesionada das folhas, número de lesões/cm2 e ca 

pacidade de esporulação do fungo no tecido foliar, como des-
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cri to em 3.2.5. O desenvolvimento do patógeno no tecido foi avaliado 

com base na germinação e na formação de apressórios pelos c~ 

nídios, conforme descrito em 3.2.6.1, 15 h apos a inocula 

çao. 

o processo descrito acima visando o tratamen

to indutor e a inoculação das folhas com o patógeno, foi o 

mesmo utilizado para se testar os diferentes preparados de 

S. ee~evi~iae constantes do item 3.2.3. 

3.2.4.2. C. gftaminieoLa inoculado a distãncia 

do local de aplicação das 

preparaçoes de S. ee~evi~iae 

As diferentes preparações de S. ee~evi~iae~ 

obtidas corno descrito em 3.2.3., foram aspergidas sobre a 4~ 

folha a partir da base das plantas de milho. Para cada tra

tamento foram utilizadas 18 plantas. Nas plantas controle, 

as suspensoes foram substituídas por agua destilada estéril. 

A aspersão foi feita com o auxílio de um aspersor de vidro, 

como descrito em 3.2.4.1. 

Após 24h, sob condições de temperatura ambien 

te e fotoperíodo de l4h (luz fluorescente),a 5~ folha a par

tir da base das plantas tratadas foi inoculada com suspensão 

de conídios de C. gttam,[n,[eoLa (5 x 105 conídios/ml). Durante 

as primeiras 24h após a inoculação, as plantas foram manti

das em câmara úmida (100% U. R.) a temperatura ambiente e foto 

período de l4h (luz fluorescente). Em seguida, o material 
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foi transferido para casa-de-vegetação e mantido sob condi

ções de temperatura e luminosidade ambiente. As porcentagens 

de germinação e formação de apressórios por conídios de C. 

gJtaminic..o.ta na 5~ folha das plantas de milho, foram avaliadas 

lSh após a inoculação, conforme descrito em 3.2.6.1. A pro

teção das plantas foi avaliada 5 dias após a inoculação com 

o fitopatógeno, com base na área lesionada das folhas, núme

ro de lesões/cm2 e capacidade de esporulação do fungo nos te 

cidos, como descrito em 3.2.5. 

Por outro lado, as diferentes preparaçoes de 

S. c..eJtevi~iae também foram aspergidas sobre a 5~ folha de 

plantas de milho e, 24h depois, a 4~ folha foi inoculada com 

suspensão de conídios de C. gJtaminic..o.ta (5 x 105 conídios/ 

mIl. Os parimetros avaliados foram os mesmos citados acima. 

3.2.5. Avaliação da proteção 

A resposta protetora foi expressa em termos 

de porcentagem de proteção (jPl, com base na área foliar le

sionada, número de lesõesjcm2 e esporulação do C. gJtamini

c..ola nas folhas, a qual foi calculada pela seguinte fórmula: 

%P = 
(f\. - Bl x 100 

A 

A = % infecção no tratamento controle 

B = % infecção no tratamento com indução. 
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3.2.5.1. Determinação do numero de lesões 

nas folhas de milho 

A determinação do numero de lesões nas folhas 

de plantas de milho foi efetuada 5 dias auos a inoculação com 

C. gJta.m,[n,[c.ofa., Foi utilizada uma f.olha por planta, num to

tal de 18 plantas por tratamento. 

As folhas foram retiradas das plantas seccio

nando-se as mesmas junto ao colmo. Cada folha destacada foi 

dividida no sentido transversal, em três segmentos de compri 

mentos iguais, como mostrado na Figura 1, onde (A) correspo~ 

dia ao segmento foliar próximo ao colmo, (B) ao segmento fo

liar central e (Ç) ao segmento foliar da extremidade. 

4- - A - -~----- B ----+--:.------- C --------.... 
I I I I : I---~: I ---i~· I 
I _ ~ .. - - • I 

1- ·,_-i-~>~~ 

Figura 1. Diagrama de uma folha de milho ilustrando os 

mentos foliares. (A) segmento foliar próximo 

mo; (B) segmento foliar central; (C) segmento 

liar da extremidade. As avaliações constantes 

presente trabalho foram efetuadas no segmento 

liar central (B). 

seg
ao cal 

fa
do 

fo-
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Em função dos experimentos preliminares cond~ 

zidos, o numero de lesões foi determinado somente no segmen-

to central (B), Para isto, esse segmento foi seccionado e 

sua área foliar total (cm 2) calculada com o auxílio de um 

planímetro polar (OTT - Compensations - Planimeter Nr, 19 fur 

4 qmm MeBeinheit - Bender & Hobein - Mlinchen), Assim, esse 

valor foi calculado através da fórmula: 

N9 de 
lesões/cm2 = 

N9 de lesões no segmento foliar central 

Área do segmento foliar central(cm2) 

Os resultados em cada tratamento foram expre~ 

sos como número médio de lesões/cm2 , 

3.2.5.2. Determinação da área foliar lesionada 

A avaliação da área lesionada nas folhas de 

plantas de milho foi efetuada 5 dias após a inoculação com 

C. g~am~nieola, utilizando-se o segmento foliar central, ob

tido conforme descrito em 3.2.5.1. O contorno das lesões nas 

folhas de cada um dos tratamentos foi traçado através do 

processo de transpar~ncia para placas de vidro e posterior

mente, para folhas de papel de seda. 

A área foliar total e lesionada foram calcula 

das com o auxílio de um planímetro polar e a porcentagem da 

área lesionada foi calculada através da fórmula: 

% Área foliar 
lesionada = Área lesionada do segmento foliar (cm2) x 100 

Área total do segmento foliar (cm2) 
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Os resultados em cada tratamento foram expre~ 

sos como área lesionada. 

3.2.5.3. Capacidade de esporulação do 

C. g4am~n~eola nas folhas de milho 

A produção de conídios por C. g4am~n~eola foi 

estimada na 5~ folha de plantas de milho, 5 dias após a ino-

culação com o fungo. Amostras de tecido foliar, obtidas a 

partir do segmento foliar central (Figura 1), medindo aproxi 

madamente 3 x 300, perfazendo um total de 18 amostras por tr~ 

tamento, foram coletadas e mergulhadas em solução de hipocl~ 

rito de sódio 1% durante 15 s para desinfecção super-

ficial. A seguir, as amostras de folha foram lavadas em agua 

destilada est~ril e dispostas sobre papel toalha umidecidom 

interior de placas de Petri. As placas assim preparadas, f~ 

ram incubadas sob luz fluorescente constante a temperatura 

de 24-28 9 C durante 48 h. Após esse período, as amostras de 

folhas foram retiradas e colocadas individualmente no inte-

rior de frascos de vidro transparente contendo 3 ml de solu

ção aquosa de lactofenol C2 ml de lactofenol (fenol - ácido 

lático-glicerina; v/v/vi em 100 ml de água destilada). Os 

frascos foram submetidos a agitação manual durante 10 s. 

A seguir, o número de conídios presentes na suspensão 

foi avaliado com o auxílio de um hematocitômetro e a concen-

tração final expressa como n 9 conídios/ml. 
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3.2.6. Influência das preparaçoes de S. eehevi~iae 

no desenvolvimento de C. ghaminieola 

"in vivo" e "in vitral! 

3.2.6.1. Efeito das preparaçoes de 

S. ee~evi~iae na germinação e 

formação de apressórios por conídios 

de C. ghaminieola em folhas de milho 

Folhas de milho (5lt folha) foram aspergidas - com 

as preparaçoes provenientes de S. eehevi~iae> descritas em 

3.2.3. Simultaneamente ou após um período de 24 h, as mes

mas folhas foram inoculadas com suspensões de conídios de C. 

ghaminLeola (5 x 105 conídios/mll, como descrito em 3.2.4. 

Nas plantas controle, as preparações foram substituídas por 

água destilada estéril. Seguindo a inoculação, as plantas 

foram mantidas em câmara-úmida 000% U.R.), a temperatura a!!!. 

hiente e fotoperíodo de 14h (luz fluorescente). A porcent! 

gem de germinação e formação de apressôrios pelos conídios 

nas folhas foi avaliada lSh ap6s a inoculação, através do 

uso de microscopia de fluorescência. Para tal, foram reti

rados, com o auxílio de um furador de papel, 50 discos folia 

res de aproximadamente 0,5 cm de diâmetro para cada um dos 

tratamentos. Os discos foram dispostos em lâmina de vidro 

para microscopia com a superfície adaxial das folhas volta-

da para cima (10 discos por lâmina). A superfície expos-

ta dos discos, foi primeiramente embebida em lactofenol, o 

qual agiu como fixador e ao mesmo tempo como bloqueador do 
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desenvolvimento do fungo. Após 10 min, o lactofenol foi re-

movido com o auxílio de um papel de filtro e, em seguida, as 

amostras foram lavadas com solução tampão TRIS~HCl O,lM (pH 

8;5). A solução tampão foi, então, removida, e os discos de 

folhas foram tratados durante 2 min com fluorocromo Tinopal 

BOP 0,25% (Ciba-Geigy Química S.A., São Paulo) na mesma sol~ 

çao tampão. A seguir, a solução de fluorocromo foi removida 

e as amostras foram tratadas e montadas em glicerina 100% p~ 

ra observação em microscópio Leitz-Orthoplan equipado para 

epifl uorescência (MARTINS et aI ii, 1988). Sob aumento de· 4002\ 

um mínimo de 100 conídios foi avaliado em cada lote de 5 dis 

cos e finalmente calculada a porcentagem média de germinação 

com base em 10 lotes de discos por tratamento. Por sua vez, 

a porcentagem de formação de apressõrios por C. g~aminiea-

.ta foi avaliada com base nos conídios germinados . 

3.2.6.2. Efeito das preparaçoes de 

S. ee~evi~iae na germinação de 

C. gJta.minLé.ala "in vitro" 

Suspensões e/ou filtrados, autoclavados ou 

nao, preparados como descrito em 3.2.3. e suspensões de coní 

dios de C. g~amLnieo.ta, preparadas como descrito em 3.2.2., 

foram utilizadas neste experimento. As diferentes prepara

ções foram combinadas com suspensões de conídios, de maneira 

que a mistura final apresentasse as concentrações previame~ 

te utilizadas nos experimentos constantes dos itens 3.2.3. e 
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3.2.4. Gotas de 20 UI das misturas acima foram colocadas so 

bre lâminas de microscopia, em um total de 10 lâminas para 

cada tratamento. As lâminas assim preparadas foram, então, 

colocadas no interior de placas de Petri e mantidas em câma

ra escura a temperatura ambiente. Após 15 h de incubação, a 

germinação dos conídios foi bloqueada pela adição do azul-aI 

godão de lactofenol (TUITE, 1969) e a porcentagem de germi-

naçao determinada. Um mínimo de 100 conídios foram contados 

por lâmina. 

3.2.6.3. Efeito de células de S. ~e~ev~~~ae 

no crescimento micelial de 

C. g~am~n~~ota em meio de 

batata-dextrose-âgar 

Suspensões de células de S. ~e~ev~~~ae iso-

ladas e mantidas corno descrito em 3.2.3.4., foram repicadas 

em risca sobre meio de BDA vertido no interior de placas de 

Petr i (10 cm- de diâmetro). Após 72h sob luz floorescente cons

tante ou condições de escuro, um disco de meio de BDA (O,Scm 

de diâmetro) contendo micélio de C. g~am~n~~ota foi coloca

do em urna das extremidades de cada placa, is to é, do lado ,opo~ 

to as colônias de S. ~e~ev~~~ae repicadas em forma de ris-

ca. Nas placas controle as colônias de S. ~e~ev~~~ae foram 

subs ti tuídas por água des tilada estéril. A inibição do cresci 

mento micelial de C. g~amin~~ota foi observado 
.. 

apos 5 dias 

de incubação das culturas a temperatura ambiente e sob luz 

fluorescente constante ou condições de escuro. 
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4. RESULTADOS 

4.1. EFEITO DE DIFERENTES CONCENTRAÇOES DE SUSPENSOES DE 

S. eenevLfliae, PREPARADAS A PARTI R DO PRODUTO COMERCIAL E 

SUBMETIDAS OU NÃO A TRATAMENTO TÉRMICO} SOBRE O 

DESENVOLVIMENTO DE C. gnaminieola E A MANIFESTAÇAO 

DA ANTRACNOSE EM MILHO 

4.1.1. Suspensões nao submetidas a tra,tamento 

térmico 

Suspensões de células de S. eenevi~iae, quan

do aspergidas sobre a 5~ folha de plantas de milho, a partir 

da base, dependendo da concentração, alteraram a porcentagem 

de germinação e formação de apressórios por conídios de C. 

gnaminieola (Tabela 2). Da mesma forma, dependendo da con

centração, as suspensoes mostraram-se efetivas na redução 

da doença, com base na área foliar lesionada, número de le-

soes nas folhas e esporulação do fungo nos tecidos (Tabela 



Tabela 2. Efeito de diferentes concentrações de suspensões de células de 

SaQQ~omyQe~ Qe~ev~iae, preparadas a partir do produto come~ 

cial, na germinação e formação de apressórios por conídios de 

Colluotll..ü.hum g~rú.Qo..e.a. inoculados em folhas de milho. 

Concentração Germinação Formação de 

(mg/ml) 1 (%) - . (%) apressorl0s 

Controle 72,3 ~ 2,6 a2 67,0±4,6a 

0,005 68,6 ± 3,4 a 67,9 ± 2,3 a 
0,05 64,6 ± 3,6 a 64,8 ± 2,1 a 

0,5 11,5 ± 0,9 b 11,8 ± 0,9 b 

5 l4,4±1,7b 11,5 ± 0,9 b 

15 l3,5±1,6b 13,9 ~ 1,0 b 

25 12,4 ± 0,9 b 13,5 ~ 1,5 b 

1 Suspensões de células de S. eettev,{-6..tae, preparadas a partir 

do "Fermento Biológico Fleischmann", aspergidas 24 h 

antes da inoculação com C. g~rú.Qola (5 x 105 coní

dios/ml). Controle: suspensões substituídas por água destilada esté

ril. 

2 Avaliações efetuadas l5h após a inoculação com C. g~rú.Qola. Valores 

representam a média ± 2x erro padrão. Médias seguidas da mesma letra, 

em fileiras verticais, não diferem significativamente entre si ao ní
vel de 5% (reste de Newman Keuls) . 
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Tabela 3. Efeito de diferentes concentrações de suspensões de células de 

Saeehanomye~ ee~ev~~ae, preparadas a partir do produto come~ 

cial, na manifestação da antracnose em folhas de milho. 

Concentração Área lesionada N9 médio de N9 médio de 

CIngi rn1 ).1 (%) lesões/cm2 conídios/cm2 

Controle 6,8 .:t. 0,2 a2 9,0.±. 0,4 a 195,3.±. 4,0 a 

0,005 6,4.±. 0,1 a 9,1 .:t. 0,4 a 192,9 .±. 5,9 a 

0,05 6,3.±.0,la 9,3.±. 0,4 a 195 , 8 .±. 5, 2 a 

0,5 0,9.±. 0,1 b l,l.±. 0,5 b 184,5 .:t.11, ° a 

5 0,9 .±. 0,1 b 0,9 .±. 0,4 b 46, 2 .:t. 4,2 b 

15 0,9.:t.O,lb 0,9 .:t. 0,4 b 50,3 .:t. 5,1 b 

25 0,7.:t.O,lb O,8.:t.O,4b 53,2.:t. 3,7 b 

1 Suspensões de células de S. c..e~ev; .óiae, preparadas a pa!. 

tir do "Fermento Biológico Fleichmann", aspergidas 24 h 

antes da inoculação com C. g~vúeo.R.a.. (5 x 105 conídiosl 

rnl1. Controle: suspensões substituídas por água destiladaesté

ril. 

2 Avaliações efetuadas 5 dias após a inoculação com C. g~vúeo.R.a... 
Valores representam a média .:t. 2x erro padrão. Médias seguidas da mes

ma letra, em fileiras verticais, não diferem significativamente entre 

si ao nível de 5% Creste de Newrnan Keulsl. 
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Com relação aos sintomas da doença nas folhas 

de milho, como é ilustrado na Figura 2 (tratamento H20 - C. 

g~am~n~eala), 5 dias após a inoculação do patógeno o tecido 

foliar apresentava lesões necrôticas em sentido longitudinal 

(28 ± 0,4 mm em comprimento), coalescidas ou não, de colora

çao marrom escuro nas bordas e palha no centro. Essas le

sões puderam ser viaualizadas tanto no limbo foliar como na 

nervura central e mostraram-se circundadas ou não por tecido 

descolorido. A descoloração dos tecidos também estendeu -se 

para regiões do limbo foliar onde as lesões nao ocorreram. 

Porém, quando as folhas foram submetidas ao tratamento com 

suspensões de células de S. ee..~e..vL6~ae.. antes da inoculação com 

C. g~am~n~eala, nos tratamentos com concentrações do produto 

comercial iguais ou superiores a 0,5 mg/ml, como evidencia

do na Figura 2 (Jratamento S. ee..~e..v~~~ae.. 15 mg/ml - C. g~am~ 

n~ealal as folhas apresentaram lesões necróticas em menor nu 

mero, menor tamanho (2 ± 0,6 mm em comprimento), não coales

cidas e de coloração palha no centro e marrom claro nas bor

das. A descoloração dos tecidos em torno das lesões e no lim 

bo foliar praticamente não ocorreu. 

Os mesmos resultados, apresentados graficameQ 

te na Figura 3A demonstrrun a capacidade das suspensoes de 

células de S. ee..~e..v~~~ae.., em concentrações iguais ou superiores 

a 0,5 mg/ml, em inibir a germinação ea formação de apressórios 

por conídios de C. g~am~n~eala em torno de 80%. Também é de 

mons trada a capacidade dessas suspensões, em concentrações iguais 
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15 r·x;Jr· .. 5 x 1cf (CXl!oCOS/r· .. 

Figura 2. Influência de diferentes concentrações de suspensões de célu

las de Sa.c.c.hevwm!:fc.u c.eJtev.u..ia.e ("Fennento Biológico Fresco") 

na manifestação dos sintomas induzidos por Coll~o~c.hum g~a.

minic.ola. em folhas de milho. 
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Figura 3. Efeito de diferentes concentrações de suspensões de células de 

Saeeh~omyee6 eetev~iae, preparadas a partir do produto co

mercial, na germinação e formação de apressôrios por collÍdios 

de CoUeto:tJúc.hum g/ta.mi.YÚ.eola (A) e na redução da antracnose 

em folhas de plantas de milho (B). Valores da :porcentagem de 

inibição e proteção calculados em relação aos valores dos tra

tamentos controle (vide Tabelas 2 e 3). 
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ou superiores a 0,5 mgjml, em reduzir a área foliar lesiona

da e o numero médio de lesões/cm 2 por volta de 87% (Figura 

3B). Por outro lado, o número médio de conídios/cm2 decres-

ceu em cerca de 75% em resposta ao tratamento prévio das fo

lhas somente com suspensões do produto comercial em concentra 

çoes iguais ou superiores a 5 mg/ml (Figura 3B). 

4.1.2. Suspensões submetidas a tratamento térmico 

Pela observação dos resultados constantes das 

Tabelas 4 e 5, verifica-se que as suspensões de células,qua~ 

do submetidas ao tratamento térmico, perdem a capacidade de 

alterar a germinação e a formação de apressórios por coní

dios de C. gnaminieo~a nas folhas bem como a capacidade de 

inibir a manifestação da doença. 

4.2. INFLU~NCIA DO INTERVALO DE TEMPO ENTRE O TRATAMENTO 

DAS FOLHAS COM SUSPENSÕES DE S. eenevi~iae,OBTIDAS 

A PARTIR DO PRODUTO COMERCIAL~ E A INOCULAÇAO COM 

C. gnaminieoia SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO PATÓGENO 

E A MANIFESTAÇAO DA ANTRACNOSE EM MILHO 

Com relação aos intervalos de tempo entre a 

aplicação das suspensoes de S. eenevi~iae e a inoculação de 

C. gnaminieoia em folhas de plantas de milho, os resultados 
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Tabela 4. Efeito de diferentes concentrações de suspensões de células au 

toclavadas de SaeenanomlfQe6 e~ev~~e, preparadas a partir 

do produto comercial, na germinação e formação de apressórios 

por conídios de CoUe:to.tJúehW11 gn .. anúJúQofu imcu lados em fo-· 

lhas de milho. 

Concentração 

(mg/rnl) 1 

Controle 

0,005 

0,05 

0,5 

5 

15 

25 

Germinação 

(%) 

73,7.:!:. 2,1 2 

73,9 ±. 1,9 

72,9 ±. 2,1 

72,6 ±. 1,8 

72,7±.1,7 

76,2 ±. 1,8 

75,5 ±. 2,2 

Formação de 
~ . (%) apressorlos 

72,8±.1,9 

71,7 ±. 1,4 

70,8 ±. 1,3 

70, 9 .±. 1,4 

72,0 ±. 1,5 

70,9 ±. 1,7 

70,3 ±. 1,1 

1 Suspensões de células autoclavadas de S. eefLevÁ..6Á.ae, prepa

radas a partir do "Fermento Biológico Fleisch;nann", as

pergidas 24 h antes da inoculação com C. gJta.nÚ..vúeofu (;:i x 

105 conídios/rnl). Controle: suspensoes substituídas por água destil~ 
da estéril. 

2 Avaliações efetuadas 15h após a inoculação com C. gJta.nÚ..vúeofu. 

Valores representam a média ±. 2x erro padrão. Médias, em fileiras ver 

ticais, não diferem significativamente ao nível de 5% (Análise de Va

riâncial. 
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Tabela 5. Efeito de diferentes concentrações de suspensões de células a~ 

toclavadas de Saeehanomyeeó e~~~v~~a~, preparadas a partir do 

produto comercial, na manifestação da antracnose em 

folhas de milho. 

Concentração Área lesionada N9 médio de N9 médio de 

üng/ml)l (%) lesões/cm2 conídios/cm2 

Controle 6,7.:t.0,3 2 9,3 ±. 0,5 179,7 ±. 0,8 

0,005 6,8 ±. 0,3 9,1 ±. 0,5 178,2 ±. 1,7 

0,05 6,7±.0,3 9,1 ±. 0,5 179,0 ±. 1,5 

0,5 6,8 ±. 0,3 8,9 ±. 0,4 178,0 2:: 1,4 

5 6,8 ±. 0,3 8,8 ±. 0,4 178,8 ±. 1,0 

15 6,6.:t 0,3 8,8 ±. 0,5 179,5 2:. 0,8 

25 6,8 ±. 0,3 9,2 ±. 0,5 179,5 .:t. 0,8 

1 Suspensões de células autoclavadas de S. e~ft~vJ.. .. 6~a~, prepa

radas a partir do "Fermento Biológico Fleischmann", asper

gidas 24 h antes da inoculação com C. gJta.rn,[yúeofu (5 x 

105 conídios/ml). Controle: suspensoes substituídas por água destil~ 

da estéril. 

2 Avaliações efetuadas 5 dias após a inoculação com C. g~nieola. 
Valores representam média .:t 2x erro padrão. Médias em fileiras verti

cais, não diferem significativamente entre si ao nível de 5% (Análise 

de Variância). 
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mostrados na Tabela 6 evidenciam que em intervalos superiores 

a 24h, as suspensoes de células perdem a capacidade de alte

rar a germinação e a formação de apressôrios por conídios de 

C. g~am~n~Qola. 

No tocante a manifestação da doença, os resu! 

tados mostrados na Tabela 7 também evidenciam que em interv~ 

de los superiores a 24h, as suspensões perdem a capacidade 

reduzir a área foliar lesionada, o número de lesões/cm2 e a 

esporulação de C. g~am~n~Qola nos tecidos. Em intervalos i

guais ou inferiores a 24h, entretanto, a área foliar lesiona 

da, o número médio de lesões/cm2 e a esporulação do fungo, fo 

ram reduzidos em torno de 87%, 83% e 75%, respectivamente. 

4.3. EFEITO DE DIFERENTES PREPARA'ÕES DE S. Qe~ev~~~aeJ 

SUBMETIDAS OU NAO AO TRATAMENTO TÉRMIC~ SOBRE O 

DESENVOLVIMENTO DE C. g~am~n~Qola 

E A MANIRESTA,AO DA ANTRACNOSE EM MILHO 

Com base nos resultados mostrados nas Tabelas 

2 e 3 e na Figura 3 a concentração de 15 mg/ml do produto co 

mercial de S. Qe~ev~~~ae mostrou-se adequada para uso nos ex 

perimentos subsequentes envolvendo a proteção de plantas de 

milho contra C. 9~am~n~Qola. 
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Tabela 6. Influência do intervalo de tempo entre o tratamento das folhas 
de milho com suspensões de Sa.c.c.hMomyc.v., c.eJte.vÁÃJ.a.e e a inocula 

ção com Colle:to:tJúc.hwn gJWm,úúc.ola. na germinação e fonnaçro de 

apressórios por coTIÍdios de C. gJWmlnic.ola.. 

Intervalo Germinação Formação de 

(horas) 1 (%) ~ . (%) apressorlos 

° 11,7 .:t. 1,7 a2 ll,7.±. 0,9 a 

6 U,5.:t.l,2a 12,1 .:t. 1,0 a 

12 ll,3.:t.l,3a l2,9.:t. 1,1 a 

24 l2,0.:t.l,la 12,6 .:t. 0,8 a 

48 62,5.:t. 4,1 b 59,6.:t. 4,7 b 

96 59,5 .:t. 4,2 b 59,3.!.4,5b 

168 60,7.:t. 3,4 b 60,0 .:t. 4,0 b 

240 57,4.:t. 3,0 b 57,8.:t. 3,8 b 

Controle 62,S.±. 3,4 b 58,3.:t. 3,7 b 

1 Intervalo em horas entre a aspersão das suspensões e a inoculação com 

C. gJWmlnic.ola. (5 x 105 conídios/rnl) nas folhas. Controle: suspensoes 

substituídas por água destilada estéril no tempo zero. 

2 Avaliações efetuadas l5h após a inoculação com C. gnarnlnic.ola.. 

Valores representam a média.±. 2x erro padrão, considerando-se 10 répli 
cas por tratamento. Médias seguidas da 'mesma letra, em fileiras verti 

cais, não diferem entre si ao nível de 5% (reste de Newman Keuls). 
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Tabela 7. Influência do intervalo de tempo entre o tratamento das 

Intervalo 

Choras) 1 

° 6 

12 

24 

48 

96 

168 

240 

Controle 

folhas demilho com suspensões deSac.c.haJLomqc.e..ó c.e.Jte.v-L'JJ..ae. e a ino 

cu1ação com CoUe.to.:tJtJc.hum g/tam;nJ..c.ola na manifestação da an

tracnose em milho. 

Área 1esionada N9 médio de N9 médio de 

C%) lesões/cm2 "do / 2 con1 lOS cm 

0,9.±. 0,1 a 2 1,6.±. 0,6 a 49,S.±. 1,0 a 

0,8 ±. 0,1 a 1,9 ± 0,7 a 49,8 ± 1,6 a 

0,9 ± 0,1 a 1,5±0,6a 47,2 ± 3,1 a 

1,0 ±. 0,1 a 1,9±0,8a 47,8.±. 5,4 a 

7,1±O,lb 9,8 ± 0,8 b 202,6 ± 3,7 b 

7,1± 0,1 b 10,0 ±. 0,7 b 197,6 ± 6,7 b 

7,1± 0,1 b 10-,0 ±. 0,9 b 200,1 ± 3,9 b 

7,2±0,lb 10,1.± 0,8 b 195,4 ± 6,9 b 

7,3.::t.O,lb 10,1.± 0,8 b 195,7 ± 5,2 b 

1 Intervalo em horas entre a aspersão das suspensões e a inoculação com 

C. gJr.anú.YÚc.ola. C;5 x 105 conídios/m11 nas folhas. Controle: suspensoes 

substituídas por água destilada estéril no tempo zero. 

2 Avaliações efetuadas 5 dias após a inoculação com C. gJr.a.m,[YÚc.oia.. 

Valores representam média ±. 2x . erro· padrão. Médias seguidas da mesma 

letra, em fileiras verticais, não diferem significativamente entre si 

ao nível de 5% Creste de Newman Keu1s1. 



4.3.1. Preparações nao submetidas a tratamento 

térmico 

48', 

Como pode ser observado na Figura 4, as dife

rentes preparaçoes, obtidas diretamente do produto comercial 

ou a partir de c~lu1as de S. ce4evi~iae cultivadas em meio 

de BDA, reduziram em torno de 75-90% a germinação e a forma 

çao de apressórios por conídios de C. 9,tamil1ic.o.ta inoculados 

nas folhas de milho. Da mesma forma. os resultados constan

tes da Figura 5 demonstram a capacidade das mesmas prepara

ções em reduzir em torno de 80-93% a área fo1iar lesionada e 

em torno de 60-90% o numero médio de lesões nas folhas. 

4.3.2. Preparações submetidas a tratamento térmico 

Pela observação dos resultados nas Figuras 4 

e 5, verifica-se que as preparaçoes, quando submetidas ao tr~ 

tamento térmico, perdem a capacidade de alterar a germinação 

e a formação de apressórios por conídios de C. 941.nÚ.n1c.ofu nas 

folhas e de inibir a manifestação da doença. 



Figura 4. Efe i to de diferentes preparações de Sac.c.ha/tOmyc.e.~ c.e.lte.v.z.~.z.a e. , 

submetidas ou não a tratamento térmico, sobre agerminação (A) 

e a formação de apressórios (B) por conídios de Coile.:to:tuc.hum 

gltam..tYÚc.ola inoculados em folhas de plantas de lililho. Trata 
mentos efetuados 24h antes da inoculação com C. gltam.z.n.z.c.ola 

(5x105 conídios/ml). FER == fennento biológico (15 mg/ml) ~ FIL== 

filtrado do fennento~ CLA == células do fermento lavadas~ CIS == 

células isoladas a partir do fennento e mantidas em meio BDA; 

FCI == filtrado de células isoladas. Controle: preparações sub~ 

tituÍdas por água destilada estéril. Avaliações efetuadas lSh 

após a inoculação com C. gnam.z.YÚc.ola. Valores representam a 

média ~ 2x erro padrão, considerando-se 10 réplicas por trata

mento. Médias seguidas da mesma letra não diferem significati 

vamente ao nível de 5% (Teste de Newrnan Keuls). 
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Figura S. Efeito dc difcrentes preparaçoes de Sa.c.c.hcvwmuc.e.~ c.c.'Le.vu~ae. 

subnctidns ou niio a tratamento ténnico, sobre a manifestação 

da antracnose em folhas de milho. (A) ârea lesiona<1:'1; (B) núme

ro médio de lesões/cm2. Tratamentos efetuados 24h antes da 

inoculação com CoU.c.to:t/uc.hum gftamútú.ola. FER = fermento bio

lógico 15 mf/:nl; FIL = filtrado do fermento; CLA = células do 

fer.nento lavadas; CIS = células isoladas do fermento e manti

das em meio de BDA; FCI = filtrado de células isoladas. Contra 

le: suspensoes substituídas por água destilada estéril. Ava

l iações efetuadas 5 dias após a inoculação com C. gJtam,úúc.o

ta. Valores representam a média.:!:. 2x erro padrão, consideran

do-se 10 réplicas por tratamento. ~édias seguidas da mesma le 

tra não diferem significativamente entre si ao nível de 5% 

(Teste de Newman-Keuls). 
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4.4. INFLUÊNCIA DAS PREPARAÇOES DE S. ~e~evi~iae~ 

QUANDO APLICADAS A DISTÂNCIA DO SfTIO DE INOCULAÇAO 

DO PAT6GENO~ SOBRE O DESENVOLVIMENTO DE 

C. g~aminieola E DA MANIFESTAÇÃO DA ANTRACNOSE 

EM MILHO 

4.4.1. Preparações aplicadas na 4~ folha e conídios 

de C. g~aminieola inoculados na 5~ folha 

Os resultados constantes das Figuras 6 e 7 

mostram que as preparaçoes de S. ~e~evi~iae, submetidas ou 

não ao tratamento térmico, quando aplicadas na 4~ folha nao 

alteram o desenvolvimento de C. g~amini~ola assim como a ex

pressa0 da doença na 5~ folha. 

4.4.2. Preparações aplicadas na 5 ~ folha e comdios de 

C. g~amini~ola inoculados na 4~ folha 

Os resultados constantes das Figuras 8 e 9 

evidenciam que as preparações de S. ~e~evi~iae, submetidas ou 

não ao tratamento térmico, quando aplicadas na 5~ folha nao 

alteram o desenvolvimento de C. g~amini~ola e a manifesta 

ção da doença na 4~ folha. 
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Efei to das preparações de Sac.c.hcvwmyc..e6 c.eAe..v-L6-i.ae.,iquando apli 
cadas a distância do sítio de inoculação com Colle..totn-i.c.humg~ 
m-i,n-i.c.ofa na germinação (A) e na formação de apressórios (BT 
por conídios de C. gJtamüúc.ola,~em folhas de milho. Preparações 
aspergidas sobre a 4~ folha 24h antes da inoculação com C. gna 
m-i,n-i.c.ola na 5~ folha. FER = fermento biológico 15 mg/ml; FIL;;
filtrado do fermento; CLA = células do fermento lavadas; CIS ::: 
células isoladas do fermento e mantidas em meio de BDA; FCI::: 
fil trado de células isoladas. Controle: preparações substituí 
das por água destilada estéril. Avaliações efetuadas lSh apóS 
a inoculação com C. gJtam-i.nic.ola. Valores representam a média 
± 2x erro padrão, considerando-se la réplicas por tratamento. 
Médias não diferem significativamertte entre si ao nível de 5% 
(Análise de Variância). 



Figura 7. Efeito das preparações de Sa.c.c.haJl..omyc.u c.eJ1.e.v·w,,[ae., quando apl~_ 

cadas a distância do sítio de inoculação com CoUe.t.oruc.hwi ~ 

m-<-n-<-c.oia,na manifestação da antracnose em folhas de milho. (A) 

área lesionada; (B) número médio de lesões/cm2; (C) número mé

dio de conídios/cm2. Preparações aspergidas sobre a 4~ folha 

24h antes da inoculação com C. gJz.a.»Ú.n-<-c.oia (5 x 105 conídios/ 

ml) na 5~ folha. PER =: fermento biológico (15 mg/rnl); FIL = 
filtrado do fermento; CLA = células do fermento lavadas; CIS = 
células isoladas do fermento e mantidas em meio de BDA; FCl = 
filtrado de células isoladas. Controle: preparações substitui 

das por água destilada estéril. Avaliações efetuadas 5 dias 

após a inoculação com C. g~a.mLn-<-c.ota.. Valores representam a ~ 

dia.:!:. 2x erro padrão. Médias não diferem significativamente e~ 

tre si ao nível de 5% (Análise de Variância). 
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Efeito das preparações de Sacch~omyceó c~ev~~ae, quando 
aplicadas a distância do sítio de inoculação com CoUe.to:tJU.
chum g~nicota, na germinação (A) e na formação de apressó
rios (B) por conídios de C. gJr.a.Jn.i.nicota em foL~as de milho. 
Preparações aspergidas sobre a 5~ folha 24h antes da inocula 
ção com C. qJta.mtnico.w.. na 4~ folha. PER = fermento biológi=
co (lSmg/ml) ; FIL=fil trado do fennento; CL<\=células lavadas; CIS = 
células isoladas do fennento e mantidas em meio de BDA; FCl = 
fil trado de células isoladas. Controle: Preparações substituí 
das por água destilada estéril. Avaliações efetuadas l5h apõs 
a inoculação com C. gJtaminicola. Valores representam a média 
~ 2x erro padrão, considerando-se 10 réplicas por tratamento. 
Mêdias não diferem significativamente entre si ao nível de 5% 
C<\nálise de Variância) . 



Figura 9. Efeito das preparaçoes de Saeehanomyee6 e~ev~iae, quando 

aplicadas a distância do sítio de inoculação com Cottetotni 

ehum g~nieola,na manifestação da antracnose em folhas de ~ 

lho. (A) área lesionada;'(B) número de lesões/cm2;, (Ç) número 

médio de conídios/cm2• Preparações aspergidas sobre a S~ fo

lha 24h antes da inoculação com C.~g~nieola (SxIO S conídiosl 
ml) na 49- folha; FER=fermento biológico (I~Smg/ml); FIL = fil tr~ 

do do fermento; CLA = células do fennento lavadas; CIS = célu

las isoladas do fermento e mantidas em meio de BDA; Fel = fil

trado de células isoladas. Controle: preparações substituí

das por água destilada estéril. Avaliações efetuadas 5 dias 

após a inoculação com C. g~nieola. Valores representam a 
, , 

média ± 2x erro padrão. Médias não diferem sigTuficati vamente 

entre si ao nível de 5% (Análise de Variância) . 
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4.5. EFEITO DAS PREPARAÇÕES DE s. Qe~ev;~;ae SOBRE O 

C "" /I /I DESENVOLVIMENTO DE . g~am~n~Qo~a IN VITRO 

4.5.1. Efeito na germinação de C. g~am;n;Qota 

"in vitro" 

Os resultados apresentados na Figura 10 eVl

denciam a capacidade das preparações, não submetidas ao tra-

tamen to térmi co, em reduz ir a germinação de C. g~amúúQola "in 

vitro" por vol'ta de 57 a 85%. Contudo, as preparaçoes per-

dem por completo essa habilidade quando autoclavadas a 1209C. 

4.5. 2. Efeito de células de S. Q~ev~;ae isoladas 

a partir do "Fermento Biológico Fresco" 

sobre o cresc~ento micellal de C. g~am;n;Qola 

em meio de batata-dextrose-ágar 

Os resultados ilustrados na Figura 11 demons-

tram que quando células de S. Qe~ev;~;ae foram aplicadas em 

risca sobre o meio de BDA, 3 dias antes da colocação do dis

co contendo o in6culo de C. g~am;niQola a distincia da leve-

dura, o crescimento radial do fungo diminuiu comparativamen-

te ao tratamento controle. 
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Efeito das preparações de Saeehanomyee6~~~ev~iae, submeti 
das ou não a, I tratamento tênnico, na genninação dos com 
dias de CoUeto.tJúc..hwn gJtamúú.eola "in vi tro". Gotículas (20 
~l) contendo as preparações e conídios dispostas sobre lâmi
nas de microscopia. PER = fermento biológico (15 mgjml);FIL= 
filtrado do fermento; eLA = células lavadas do fermento; CIS= 
células isoladas do fermento e mantidas em meio de BDA; FCI = 
fil trado de células isoladas. Controle: preparações substi
tuídas por água destilada estéril. Avaliações efetuadas l5h 
após o início do experimento. Valores representam a média :!: 2x 
erro padrão. Médias seguidas da mesma letra não diferem sig
nificativamente entre si ao nível de 5% (reste de Ne~ 
Keuls}. 
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Figura 11. Influência de células de Sa~~h~omy~e~ ~~ev~~~ isoladas a 

partir do "Fennento Biológico Fresco", sobre o crescimento 

micelial de Cotteto~~hwm g~aminZ~ofa em melO de batata-dex

trose-âgar. S. ~~ev~iae repicada em risca no meio de bata

ta-dextrose-âgar 3 dias antes da colocação do disco contendo 

micélio de C. g~aminZ~ofa. Placas mantidas sob condições 'de 

luz ou escuro. 
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5. DISCUSSÃO 

5.1. EFEITO DE DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE SUSPENSÕES DE 

S. eenevi~iae, PREPARADAS A PARTIR DO PRODUTO 

COMERCIAL E SUBMETIDAS OU NÃO A TRATAMENTO TéRMICO) 

SOBRE O DESENVOLVIMENTO DE C. gnaminieota E A 

MANIFESTAÇAO DA ANTRACNOSE EM MILHO 

Diversos autores, trabalhando com diferentes 

sistemas hospedeiro-patógeno, tem demonstrado que plantas pre-

viamente tratadas com o mesmo patógeno usado na inoculação 

posterior (CARUSO & KUC, 1977; HELLER & GESSLER, 1986; ME

TRAUX, 1986), raças avirulentas do patógeno (ELLISTON et 

alii, 1976), formas inativadas do patógeno (LOVRF,KOVICH & 

FARKAS, 1965; MARTINS et alii, 1985), constituintes celula

res do mesmo ou de patógenos diferentes (GRAHAM et alii,1977; 

McINTYRE et alii, 1975) e outros patógenos (JENNS & KUC, 

1980l, podem desenvolver uma resposta protetora contra uma 

subsequente inoculação com um patógeno. Por outro lado, di

versos trabalhos também evidenciam a possibilidade da prote

ção de plantas contra fitopatôgenos, pela aplicação de mi-
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croorganismos, os quais atuam diretamente sobre esses fito

patógenos através da competição por nutrientes e/ou pela pr~ 

dução de metabólitos tóxicos (COOK & BAKER, 1983). Como exem 

pIo, pode-se citar a ação de leveduras e bactérias saprofit! 

cas, isoladas da filosfera (LEBEN, 1964; WILLIAMSON & FOKKE

~~, 1985) ou fungos e bactérias fitopatogênicas (BALASS & 

LEVY, 1984; DAVIS et alii, 1984; LUZ & BERGSTROM, 1986 e SU

LE, 1988) na redução do desenvolvimento de patógenos em geral. 

Os resultados obtidos no presente trabalho 

demonstram a capacidade de suspensões de células de S. ee~e-

v~~~ae, preparadas a partir do produto comercial "Fermento 

Biológico Fresco", em reduzir a germinação e a formação de 

apressórios por conidios de C. g~am~n~eola bem como a ~n

fecção em folhas de plantas de milho pelo patógeno. Essa re

dução no desenvolvimento de C. g~am~n~eola e na manifestação 

da doença ocorreu quando as folhas foram tratadas com sus

pensoes de células em concentrações acima de 0,5 mg/ml (Jab~ 

las 2 e 3). Porém, essa redução não ocorreu quando as fo

lhas foram tratadas com suspensões termicamente inativadas. 

Com base no exposto, pode-se supor que as ce

lulas de S. ee~ev~~~ae interferem com o desenvolvimento de 

C. g~am~n~eola e da doença, por meio de dois mecanismos dis

tintos: o primeiro poderia envolver a ação direta da levedu

ra sobre o fungo através de uma competição por nutrientes e/ 

ou a produção de algum(ns) metabôlito(s) tôxico(s) e o se

gundo, poderia envolver a indução de proteção nas folhas. A 
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competição por nutrientes pode ser suportada pelo trabalho 

de WILLIN~SON & FOKKEMA (1985), que trabalhando com as leve

duras Sponobolomyce~ ~o~eu~ Kluyver & Van Niel, e C~yptococ

cu~ lau~entii varo nlave~cen~ Loder & Van Rij, as quais fo

ram aspergidas sobre a 4~ folha de plantas de milho 3 dias an 

tes da inoculação com C. g~aminicola, observaram a redução 

da infecção foliar devido ao baixo índice de penetração do 

patógeno. Em vista do possível envolvimento de determinadas 

enzimas, corno celulase e quitinase, no processo de penetra

ção do tecido hospedeiro, os autores sugeriram que o decrés

cimo na disponibilidade de alguns nutrientes, em função da 

presença das c~lulas de levedura, poderia afetar algum (ns) 

mecanismo(s) envolvido(s) na síntese dessas enzimas. 

No tocante a indução de proteção, HAHN & AL

BERSHEIM (l978) verificaram que extratos de autolisados de 

S. ce~evi~iae possuem a capacidade de estimular o(s) meca

nismo($} de defesa de plantas de soja (Glycine max L.) con

tra PhytophthD~a mega~pe~ma Drechsler. 

Por sua vez, a inativação t~rmica das c~lulas 

de levedura, a qual anula a capacidade dessas células em in

terferir com o desenvolvimento de C. g~aminicola e a manife~ 

tação da doença pode indicar a necessidade da presença de c~ 

lulas vivas bem corno a possibilidade da exist~ncia de metab~ 

li tos termolâbeis. PorÊm, a necessidade da presença de c~lulas vivas 

precisaria ter sido comprovada experbnentalrnente através da utilização 

de extratos livres de c~lulas. 
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5.2. INFLUÊNCIA DO INTERVALO DE TEMPO ENTRE O TRATAMENTO 

DAS FOLHAS COM SUSPENSÕES DE S. Qe~ev~~~ae E A 

I NOCULA~AO COM C. g~am~n~Qo.ta SOBRE O DESENVOLVIMENTO 

DO PATÓGENO E A MANIFESTAÇAO DA ANTRACNOSE EM MILHO 

Os resul tados evidenciam, que a capacidade pr~ 

tetora das suspensões de células é perdida 24h apos a asper

são das mesmas sobre as folhas (labelas 6 e 7). Essa obser-

vação pode ser suportada pelo fato de que para a manutenção 

da viabilidade das células, o produto comercial "Fermento 

Biológico Fresco" necessita ser conservado a temperaturas aba~ .. 

xo de l09C e ser utilizado em períodos menores do que 15 di~ 

(P1iveira 1). Por outro lado, a perda de viabilidade apos 

24h mostra-se inesperada, visto as leveduras exibirem uma 

certa tolerância a condições adversas do meio ambiente (BAS-

RI & FOKKEMA, 1977). 

5.3. EFE I TO DE DI FERENTES PREPARAÇOES DE CÉLULAS DE S. cJ!JLev-zú.ae 

SUBMETIDAS OU NÃO A TRATAMENTO TÉRMICO) SOBRE O 
DESENVOLVIMENTO DE C. g~am~n~eo.ta E A 
MANIFESTA~AO DA ANTRACNOSE EM MILHO 

Visando esclarecer Q mecanismo de açao das ce 

lulas de S. Qe~ev~~~ae sobre o desenvolvimento de C. g~am~n{ 

1 OLIVEIRA, H.B. de (Gerente de Projetos - DPI - Produtos Ali-
mentícios F1eischmann e Roya1 Ltda., Jundiaí, SP). Co
municação pessoal, 1988. 
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Qo~a e a manifestação da doença procurou-se utilizar diferen 

tes preparações obtidas a partir das suspensões. Os resul

tados evidenciaram a capacidade dessas preparações em inter

ferir no desenvolvimento de C. 9~amlnlQofa e na manifesta-

çao da doença (Figuras 4 e 5). Porém, essas preparações ta~ 

hém se mostraram termolâbeis, como j â comentado no item 5.1. 

O efeito do filtrado das suspensões celula-

res, obtidas a partir do produto comercial, sobre o patógeno 

e sobre a manifestação da doença, evidenciou a possibilid~ 

de da exist~ncia de um metab6lito ou complexo de metab6litos 

lib.erado pelas células da levedura. Pode-se supor que esse 

metab6lito ou seu complexo agiria diretamente sobre o fungo 

e/ou desencadearia uma resposta protetora DOr parte da plan-

ta. Por outro lado, o uso de suspensões contendo células 

lavadas, demonstram a capacidade aparente dessas células em 

produzir e/ou liberar novamente o metab6lito ou o 

de metabólitos. 

Visto as células de S. Qe~evl~lae, 

complexo 

contidas 

no produto comercial, serem produzidas através de multiplic~ 

ções sucessivas em dornas de fermentação contendo meio aquo

so complexo (Oliveira I}, decidiu-se isolar as células de 

levedura, a partir do produto comercial, e mant~-las em meio 

de BDA. Os resultados mostraram a efici~ncia das suspensões 

dessas células isoladas bEm como dos respectivos filtrados eu reduzir 

o desenvolvimento de C. 9~am~nlQofa e a manifestação da doen 

ça. Com base nesses resultados, foi descartada a possibili-
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dade da proteção das folhas ser devida a algum componente do 

meio aquoso utilizado a nível industrial. Por outro lado, 

evidenciou-se, uma vez mais, a produção de um metabólito ou 

complexo de metabólitos pelas células leveduriformes. 

Diversos trabalhos mostram a produção de meta 

bólitos tóxicos por microorganismos utilizados no controle 

biológico de fitopatógenos (BRIAN & HEMMING, 1945; BRIAN & 

McGOWAN, 1945; BRIAN et alii, 1946; GODTFREDSEN & VANGEDAL, 

1965; DENNIS & WEBSTER, 1971). Por exemplo, um complexo da 

substancia tricoderminal, 2 e 3 produzida por T~lchode~ma 

vl~lde Persoon ex Fries e distinta do antibiótico tricoder-

mina mostra-se eficaz no controle de doenças causadas 

fungos fitopatogênicos (PENNIS & WEBSTER, 1971). Além 

antibióticos, T~lchode~ma spp. produzem enzimas tais 

celobiase, quitinase, exo e endoglucanases que podem ser 

por 

de 

como 

im-

portantes componentes no controle biológico de fitopatógenos. 

No caso de fungos fitopatogênicos, esses metabólitos podem 

interferir ao nível da germinação dos esporos, formação de 

apressórios, etc. 

Por outro lado, diversos trab.alhos também evi 

denciam a possibilidade da indução de proteção em plantas con

tra fitopatógenos, pelo uso de metabólitos produzidos por 

microorganismos (DOKE et alii, 19871. Dessa maneira, com ba 

se nos resultados acima evidencia-se a possibilidade da açao 

direta do metabólito ou complexo de metab.ólitos sobre o de

senvolvimento de C. g~amlYl.lco,e.a bem como a possibilidade da 

indução de proteção nas folhas de milho. 
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5.4. INFLUÊNCIA DAS PREPARA~ÕES DE S. Qe~ev~~~ae 

APLICADAS A DISTANCIA DO PONTO DE INOCULA~ÃO DO 

PATÓGENO J SOBRE O DESENVOLVIMENTO DE C. g~am~nlQoLa 

E A MANIFESTA~ÃO DA ANTRACNOSE EM MILHO 

De acordo com vários autores, a proteção indu 

zida em diferentes sistemas hospedeiro-patógeno pode ser ve

rificada a distância da área de aplicação do indutor (COHEN 

& KUC, 1981; DEAN & KUC, 1986a; DOKE et a1ii, 1987; HAMMERS 

CHMIDT et a1ii, 1976; HELLER & GESSLER, 1986). Dessa manei

ra, visando verificar a ocorrência ou não de uma proteção 

sistêmica induzida por preparações obtidas a partir do prod~ 

to comercial ou células de levedura mantidas em meio de BDA, 

foram conduzidos os experimentos constantes do item 4.4. 

A redução do desenvolvimento de C. g~amlnlQ~ 

La e a manifestação da doença nas folhas em resposta ao tra

tamento com preparações de células de S. Qe~ev~~lae não foi 

observada a distância do sitio de aplicação das preparações, 

evidenciando, portanto a não ocorrência de uma proteção sistêmi

ca (Figuras 6, 7, 8 e 91. Porém, os resu1 tados não descartam 

a possibilidade da indução local nas folhas. Essa hipótese 

e suportada pelos resultados constantes no item 4.1., onde 

se verifica uma redução na área fo1iar 1esionada bem como na 

esporulação do patõgeno nos tecidos. Essa redução poderia 

ser devida a ativação de mecanismo(~l de resistência nas fo

lhas de milho em decorrência da aplicação de S. Qe~eviólae. De 



66. 

acordo com BELL (1981), a redução da área lesionada se cons

titue no principal resultado da proteção induzida. 

5.5. EFEITO DAS PREPARA~OES DE S. Q~~~v~~~a~ NO 

DESENVOLVIMENTO DE C. g4am~n~eola "IN VITRO" 

Os resul tados evidenciam que as diferentes pr~ 

paraçoes de células de S. Q~4~V~~~a~ foram eficientes em ini 

bir a germinação de conidios de C. g4am~n.{Qola "in vitro", 

(Figura 10). Esses resultados demonstram a possibilidade do 

efeito inibidor na germinação ocorrer mesmo na aus~ncia do 

hospedeiro. Da mesma forma, os resultados ilustrados na 

Figura 11 sugerem a possibilidade da produção de um metaból~ 

to ou complexo de metabólitos que também agiria retardando o 

crescimento micelial do fungo "in vitrol!, 

Dessa maneira, confirma-se a existência de um 

metabôlito ou complexo de metab.ólitos, produzido por célu-

las da levedura, que interfere com a germinação dos conidios 

e possivelmente com o crescimento micelial de C. g4am.{n.{Qo

la. 

5.6. CONSIDERA~ÕES FINAIS 

Embora sejam necessários testes em condições 

de campo para se determinar a eficiência e estabilidade das 
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preparações de S. ee~ev~~~ae sob pressao natural de C. g~am~ 

n~eoia, o presente trabalho fornece subsídios que indicam a 

possibilidade do emprego dessas preparações no controle al

ternativo da antracnose em milho. 

Por outro lado, mostra-se também de interes 

se o estudo da eficiência e modo de ação desses preparaçoes 

contra outros fitopatógenos do milho bem como a possível ca

racterização do metabólito ou complexo de metabólitos presen

te nas suspensões de S. ee~ev~~~ae. 

Finalmente, pesquisas genéticas com cepas de 

S. ee~ev~~~ae tem relatado a existência de uma sequência de 

gens plasmidiais (fator tlkiller"}, responsável pela produção 

d~ substâncias tóxicas que agem antagonisticamente a outros 

microorganismos (YOUNG, 1~87}. Esse fator, ausente nos iso

lados de S. ee~ev~~~ae utilizados comercialmente, tem sido 

alvo de constante atenção, visto que a produção de células 

mutantes poderia auxiliar na manutenção de culturas puras d~ 

leveduras utilizadas nos tanques de fermentação industrial 

Parece promissor, portanto, o fa to de que ce-

pas desse tipo poderiam ser selecionadas e testadas quanto 

a possível proteção de plantas de milho contra fitopatógenos. 
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6. CONCLUSÕES 

Os resul tados obtidos no presente trabalho pr~ 

piciaram as seguintes conclusões: 

1. Suspensões de células de SaQQha~omyee~ Qe

~evÁ..~Á..ae, preparadas a partir do produto comercial "Fermento 

Biológico Fresco", dependendo da concentração e intervalo de 

tempo entre a sua aplicação e a inoculação com o patógeno nas 

folhas de plantas de milho, reduzem o desenvolvimento de Coi 

ie~~o~~Á..Qhum g~amÁ..nÁ..Qoia bem como a manifestação da doença 

nas folhas. 

2. Fil trados das suspensoes celulares bem co

mo suspensoes contendo células lavadas de S. Qe~evÁ..~Á..ae,obti 

das a partir do produto comercial, também reduzem o desenvol 

vimento de C. g~amÁ..nÁ..Qoia e a manifestação da doença nas 

folhas. 

3. Suspensões de células de S. Qe~evÁ..~iae bem 

como o filtrado dessas suspensões de células, isoladas a pa~ 
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tir do produto comercial e mantidas em meio de batata-dextro 

se-ágar, aspergidas sobre folhas de milho também reduzem o 

desenvolvimento de C. 9~am~n~eota e a manifestação da doença 

nas folhas. 

4. A capacidade das diferentes suspensoes de 

células e filtrados dessas suspensões em alterar o desenvol

vimento do fungo e a manifestação da doença mostra-se termo 

lábil. 

S. A redução do desenvolvimento de C. g~am~n~ 

eota e da manifestação da doença nas folhas em resposta ao 

tratamento com preparações de suspensões de células de S. ee 

~ev~~~ae não ocorre a distância do sítio de aplicação das pr~ 

paraçoes. Portanto, não se mostrando sistêmica. Porém, os 

resultados não descartam a possibilidade da indução de prot~ 

ção local nas folhas tratadas, haja visto a redução da 
.A 

area 

foliar lesionada. 

6. A redução do desenvolvimento de C. g~am~ 

n~eota e da manifestação da antracnose pelo emprego dos fil

trados celulares evidenciam que a presença física das célu

las de S. ee~ev~~~ae não é necessária para a proteção das fo 

lhas. Portanto, um metabólito ou complexo demetabólitos ter 

molábil, pode ser liberado nas suspensoes. 
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7. A açao de S. ~~~~v~~~a~ sobre C. g~am~n~ 

~oia aparentemente mostra-se antagônica devido a antibiose. 
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