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H e mil eia vaJ.>,ta;t,Ji.ix BERK ET BR. POR Sa.c.c.ha.Ji.omyc.M c.eJi.e.v,[,5iae iv!EYEN 

Autora: Dagrnar Santos Roveratti 

Orientador: Dr� Walkyria Bueno de Camargo Moraes 

RESUMO 

Visando avaliar o potencial do microorganis

mo Sac.c.haJi.omyc.eJ.> c.eJi.eviJ.>iae em proteger plantas de café (Cof 

6ea aJi.a.bic.a L. cv. Mundo Novo) contra o pa tô geno Hem,[,tua vM

ta;t,Ji.ix, plantas de um ano de idade foram aspergídas com uma 

suspensão de células vivas ou autoclavadas da levedura, an

tes, simultaneamente ou depois da inoculação com o patôgeno. 

O efeito protetor de diferentes concentrações 

de S. c.eJi.eviJ.>iae, bem como a duração de tal efeito, 

foram estudados. 

também 

Os efeitos do tratamento com suspensao de ce

lulas vivas ou autoclavadas da levedura e seus respectivos fi.!_ 

trados sobre a germinação, formação de apress6rios e pers1s-

tência dos urediniosporos do patôgeno na superfície foliar 

foram observados por microscopia Óptica ou de fluoresc�ncia. 

Os resultados mostraram que a proteção de pla_g 

tas de café por S. e. e/teviJ.> iae. s6 se manifesta nos tratamentos 

realizados antes ou simultaneamente à inoculação com H. va,5-

ta;t,Ji.ix. Nenhuma proteção foi observada nos tratamentos rea-
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lizados depois da inoculação com o patógeno. A proteção ob

servada é local, não existindo uma resposta de proteção sis

têmica. 

O maior efeito de proteção da levedura foi 

observado para concentrações de 20 mg/ml ou maiores, ficando 

ao redor de 70% de proteção em relação ao controle. A prot� 

ção se mantém nestes níveis no período que vai dos 4 dias a 

2 semanas após o tratamento com a levedura, decrescendo gra

dativamente depois disto. 

Nos tratamentos onde foram utilizadas células 

vivas ou autoclavadas da levedura, verificou-se uma inibição 

significativa da germinação "in vi tro" e "in vivo", bem corno 

um decréscimo acentuado do número de urediniosporos do pató

geno presentes na superfície das folhas de café. Paralelarne� 

te estes são os tratamentos que mostraram uma efetiva prote

ção das plantas à ferrugem. 

Filtrados de células vivas ou autoclavadas da 

levedura mostraram um efeito pouco significativo sobre a ge� 

rninação dos urediniosporos, assim c orno sobre a permanência 

destes nas folhas, sendo que tais filtrados nao foram efi

cientes em proteger as folhas de café contra ferrugem. Sus

pensão de células ou filtrados da levedura não afetaram a fur 

mação de apressórios do patógeno. 

Os resultados sugerem que a proteção a ferru

gem observada quando plantas de café sao tratadas com S. �e 

�evi�lae, é devida basicamente a um efeito de controle bio-
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lógico do patógeno pela levedura, podendo este efeito ser di 

vidido em dois mecanismos distintos: o primeiro seria respo� 

sável por uma diminuição do número de urediniosporos do pat� 

geno que permanecem na superfície das folhas e o outro por 

uma inibição da germinação dos urediniosporos restantes, pT� 

vavelmente por antibiose. 

Nenhuma evidência foi verificada para sugerir 

a hipótese do envolvimento de um mecanismo de indução de re

sistência na proteção observada. 
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PROTECTION OF COF FEE PLANTS (Conne.a. a.�a.bic. a. L.) AGAINST 

Hemile.ia. v a..ó.ta..t�ix BERK. ET BR. BY Sa.c.c.hMomyc.M c.e.�e.vJ/2iae. r--:!EYEN 

Author: Daginar Santos Roveratti 

Adviser: Walkyria Bueno de Camargo Moraes 

SUMMARY 

In order to evaluate the potential capacity of 

Sa.c. c.ha.�omyc.e.ó c.e.�evi.óiae. to protect coffee plants (Co&&e.a. Ma.

bic. a. cv. "Mundo Novo") against the pathogen H e.mile.ia va..ó.ta.

.t�ix, one year-old plants were sprayed with a suspension of 

either living or autoclaved cells of S. c.e.�e.vi.óiae. before, 

simultaneously or after the challenger inoculation with the 

pathogen. 

The protective effect of increasing 

trations of S. c.e�e.vi.óia.e. as well as the duration of 

effect were also studied. 

concen-

such 

The effects of the treatment with living or 

autoclaved yeast cells and theirs respective filtrates in 

the urediniospores, appressorium formation and persistence 

of the urediniospores of the pathogen on the leaf surface 

were observed under optical or fluorescenc microscopy. 

The results showed that protection of coffee 

plants by S. c. e.�e.vi.óia.e. is only expressed in treatments where 

protectant was applyed before or simultaneously wi th the 
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pathogen inoculation. No protection was observed in the 

trea trnents pe rforrned afte r the pa tho gen inocula tion. Protection 

is locally evi denced and no systernic response was detected. 

The highest effectiveness of the protectant 

was observed for concentrations of 20 mg/ml or highers, with 

a protection of at about 70% of the control. The protection 

persísted in this highest level during a period of time 

between 4 days and 2 weeks after the yeast treatrnent, decreasing 

gradually af ter tha t. 

In trea tments where li ving or autoclaved yeast 

cells were used, it was observed a significative "in vitro" 

and "in vivo" inhibi tion of germina tion of the uredeniospores 

of the pathogen as well as a rnarked decrease in the nurnber 

of spores present on the coffee leaves surface. These treat 

ments also corresponded to the highest effectiveness in 

protecting plants against coffee leaf rust. 

Living and autoclaved yeast cells filtrates 

showed only a slight effect on the urediniospores germination 

and in their persistence on the leaf surface. Yet, the 

rnentioned filtrates were unable to protec coffee leaves 

against the pathogen. The appressoria formation was not 

affected neither by yeast cell suspensions nor by their 

filtrates. 

The resul ts strongly suggest that the protection 

against coffee leaf rust observed when plants were treated 

with S. ee�evi-0iae is essentially due to a biological control 
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effect by the protectant and that there are two distincts 

mechanisms involved; one that leads to a decrease in the 

number of urediniospores present on the leaf surface and the 

other, that inhibits the germination of the remainder 

diniospores probably by antibiosis. 

ure-

No evidences were observed to support the 

hypothesis of an induced protection mechanism involved in 

the protective effect. 



1, INTRODUÇAO 

Dentre as várias doenças que atingem o cafeei 

ro (Coóóea a�abi�a L.), a ferrugem alaranjada causada pelo 

fungo Hemi�eia va�tat�ix Berkeley et Brome pode ser consid� 

rada a mais importante pelo menos no continente americano. 

Esta doença está disseminada nas principais r� 

giões produtoras de café do mundo, tendo determinado o cola� 

so da indústria cafeeira em países como Sri Lanka, Filipinas 

e Indonésia, enquanto que em outros é responsável pelo inves 

timento de grandes somas em dinheiro para programas de contro 

le, melhoramento e pesquisas relacionadas (SHAW et alii, 

1986}. 

Oficialmente o fungo H. va�tat�ix foi consta

tado pela 1� vez em 1868 em cafezais do Ceilão, embora hajam 

relatos sobre a observação do fungo em 1861 em cafeeiros na

tivos perto do lago Vitôria na Rhode sia (MONACO, 1977; BER

GAMIN FILHO & PAIVA, 1983). 

No Brasil, esta doença foi constatada pela 1� 

vez em 1970 no Estado da Bahia (MEDEIROS, 1970) e apesar das 

medidas tomadas pelo Governo Federal, o Instituto Brasileiro 
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do Café e as Secretarias de Agricultura dos Estados para im

pedir ou retardar o avanço da doença, no mesmo ano ela atin 

giu a zona cafeeira do Sul de Minas, no ano seguinte foi cons 

tatada em São Paulo, disseminando-se para o Paraná e Mato Gros 

so. Em oito anos a doença já havia se alastrado por todo o 

Brasil alcançando países vizinhos como a Argentina e Para

guai em 1972, Perú e Bolívia em 1978 e 1979, e mais recente 

mente o Equador e a Colômbia em 1981 e 1983, respectivamen

te. Atualmente a ferrugem atinge todos os países produtores 

de café da América Latina (MONACO, 1977; SCHIEBER & ZENT

ME YE R , 19 8 4) . 

A ferrugem do cafeeiro é uma doença tipicame� 

te foliar. Os primeiros sintomas sao pequenas manchas amar� 

ladas observadas na face inferior das folhas que aumentam de 

tamanho com o tempo, tornando-se recobertas por uma massa pu! 

verulenta amarelo-alaranjada: os urediniosporos do fungo. O 

efeito do fungo faz com que as folhas infectadas caiam prem� 

turamente e quando esta desfolha ocorre, a posterior produ

ção de grãos é afetada pois a planta não pode produzir carboi 

dratos suficientes para a frutificação e maturação. Desta 

forma o impacto da ferrugem sobre a produção normalmente se 

faz sentir na safra do ano seguinte à infecção. 

A perda de produção devido à ferrugem pode ser 

muito significativa o que leva os agricultores a efetuarem 

aplicações periódicas de fungicidas para controlar a doença 

pois, apesar dos programas de melhoramento, as variedades de 
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café mais cultivadas sao, na maioria, suscetíveis as raças 

predominantes do patógeno. 

A utilização de fungicidas requer equipamen

tos específicos além de mão-de-obra, fato que associado ao 

custo dos produtos, eleva muito as despes?s de custeio da 

cultura. 

Atualmente o custo adicional com o controle da 

ferrugem pode representar até 20% da despesa de custeio to

tal enquanto que a perda na produção determinada pela doença 

nao controlada atinge até 30% conforme avaliação do Institu

to Brasileiro do Café (MATIELLO et alii, 1985). 

A necessidade de se elevar a produção agríco

la tem levado o homem a desenvolver produtos químicos cada 

vez mais eficientes no combate aos patógenos e pragas de di

versas culturas. Com isto, outros problemas estão surgin

do como a resistência dos patógenos aos produtos usados. No 

que se refere às doenças fúngicas, até 1970 os casos de re

sistência à fungicidas relatados no campo incluíam menos de 

10 gêneros de fungos; em uma década este número aumentou pa

ra aproximadamente 35 gêneros fato que parece estar relacio

nado com o aprimoramento dos fungicidas sistêmicos mais e5p� 

cíficos (_KIMATI, 19 8 7) . 

Outro fator que deve ser levado em considera 

çao é o comprometimento ambiental que advêm do uso e abuso 

dos produtos químicos além dos efeitos nocivos ao próprio ho 

mem devido ao modo incorreto de utilização. 
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O alto custo, o aumento da resistência dos fi 

topatógenos e o impacto sobre o ambiente causados pelos pro

dutos químicos, tem levado os fitopatologistas de todo o mun 

do a intensificarem as pesquisas na área de controle alter

nativo visando desenvolver processos mais naturais e menos 

comprometedores de controle de doenças. Entre estes métodos 

alternativos de controle estão a indução de resistência e o 

controle biológico. 

A indução de resistência ou resistência indu

zida baseia-se numa açao sobre a planta hospedeira. Trabalhos 

de vários autores tem reforçado a hipótese de que plantas 

suscetíveis tem o potencial genético para expressar resistên 

eia, desde que devidamente estimuladas (SCHOENBECK et alii, 

1980; KUC, 1985; DEAN & KUC, 1985). Esta resistência indu

zida que pode ser local ou sistêmica (TUZUN & KUC, 1985a), é 

obtida pelo tratamento prévio das plantas com microrganismos 

não-patogênicos (SCHOENBECK et alii, 1980), raças incompatí

veis do patógeno (OUCHI et alii, 1974), patógenos inativados 

(BELL & PRESLEY, 1969), pelos próprios patógenos (RICHMOND et 

alii, 1979) e por seus metabólitos (GUZZO et alii, 1987b).Al 

guns autores mostram que este tipo de proteção pode ser efe

tivo sob condições de campo (BALDER & SCHOENBECK, 1983; CARU 

SO & KUC, 1977b) indicando sua possível aplicação no contro

le de doenças como alternativa ao controle químico tradicio 

nal. 

O controle biológico baseia-se numa açao dire 
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ta sobre o patógeno. Neste caso um microorganismo antagôni

co impede o estabelecimento ou desenvolvimento do patógeno. 

Diferentes tipos d� mecanismos antagônicos são conhecidos co 

mo a antibiose, o hiperparasitismo e a competição (BLAKEMAN 

& FOKKEMA, 1982; COOK & BAKER, 1983). Ent todos os casos 2

população do patógeno e afetada por açao do organismo anta

gônico o que pode determinar um controle efetivo da doença. 

Desta forma a utilização de microorganismos ou 

seus metabólitos tem ampliado as perspectivas de um controle 

eficiente para diversas doenças de plantas quer pela indução 

de resistência ou pelo controle biológico. 

Em café foi demonstrado que o tratamento pre

vio das plantas com diferentes fungos não-patogênicos e bac

térias tem a capacidade de induzir resistência à H. va�ta

tnix (MARTINS et alii, 1985). Em folhas destacadas de ca

feeiro foi verificado que a aplicação do filtrado do extrato 

de Saeehanomyee� eenevi�iae Meyen induz resistência à H. va� 

tatltix (lVIARTINS et alii, 1986}. Outros autores demonstra 

ram que este mesmo filtrado é um potente elicitor de fito

alexinas em soja (J--IAHN & ALBERSHEIM, 1978) e é sabido que a 

produção de fi toalexinas representa um dos vários mecanismos 

conhecidos para resistência à doenças em plantas (KUC, 1987). 

Por outro lado, a levedura S. eenevi�iae é um 

microorganismo amplamente utilizado industrialmente como fer 

mento biológico para diversos fins o que torna possível sua 

obtenção em larga escala a um baixo custo. 
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Sendo assim, visando um método de controle da 

ferrugem do cafeeiro que associe baixo impacto ambiental com 

menores despesas de custeio, a presente dissertação tem por 

objetivos: 

1. Avalj�r o potencial do microorganismo S.

ee4evi6iae comercial em proteger plantffi �

café i H. va6tat4ix;

2. Evidenciar se a proteção, caso observada,

seria devida a um fenômeno de indução de 

resistência, controle biológico ou ambos. 
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2. REVISAO DE LITERATURA

2.1, lNDU�ÃO DE RESISTÊNCIA 

A observação de que plantas podem ser "imuni

zadas" por processos semelhantes àqueles usados para animais 

data do início do século. Entre os primeiros trabalhos refe 

ridos, est5 o de SMITH et alii (1911), onde os autores veri 

ficaram que margaridas do campo (_Ch.![.yJ.ia.n.th.e.murn le.uc.a.n.th.e.rnum 

L.) inoculadas com A g![.oba.c..te.�ium .tume.6a.c.ie.n1.i (Smith & Tow

sendl Conn tornavam-se resistentes a urna infecção posterior 

com o mesmo pat6geno. Mais tarde BROWN (1923) observou, tarn 

bêrn em margaridas, que plantas tratadas com células mortas 

de A • .tume.6a.c.ie.n1.i e, um dia apôs, inoculadas no mesmo local 

com células vivas, não formavam tumores. 

Este fen6meno tem sido denominado pre-1muniz� 

çao, proteção cruzada, resistência induzida ou indução de r� 

sistência. Para efeito desta revisão utilizar-se-á prefere� 

cialrnente os termos resistência induzida e indução de resis

tência. 

Através do trabalho de diversos autores atual 
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mente está bem estabelecido que plantas previamente tratadas 

por patógenos, microorganismos não-patogênicos, raças não pa 

togênicas de patógenos, patógenos mortos e outros agentes 

bióticos e abióticos podem tornar-se protegidas contra uma 

posterior inoculação coD um microorgani5mo �atag�rico. 

A indução de resistência através da utiliza 

çao de patógenos tem sido demonstrada em vários trabalhos 

(CRUICKSHANK & .M.ANDRYK, 1960; KUC & RICHMOND, 1977; COHEN &

KUC, 1981; TUZUN & KUC, 1985b). KUC et alii (1975) verifica 

ram que em plantas jovens de pepino (Cucumi� �ativu� L.), a 

inoculação de uma folha com suspensão de conídios de Colleto 

t�ichum lagena�ium (Pass.)Ell. & Halst, protege a folha aci-

ma da infecção causada por uma inoculação posterior 

mesmo patógeno. 

com o 

A literatura a respeito da indução de resis

tência por nao patógenos também é bastante vasta (YARWOOD, 

1956; ELLISTON et alii, 1976; .MARTINS et alii, 1985). SCHOE� 

BACK et alii (1980} analisaram aproximadamente 100 isolados 

nao patogênicos de bactérias e fungos e encontraram que 15% 

sao capazes de induzir resistência em feijão (Pha�eolu� vul

ga�l� L.) i U�omyce� pha�eoll (Pers.)Wint. 

A utilização de raças incompatíveis do patô

geno na indução de resistência tem sido explorada por diver 

sos autores (CARROL & LUKEZIC, 1972; SINHA & TRIVEDI, 1972; 

OUCHI et alii, 1974; SKIPP & DEVERAL, 1974; BAHAMISH & WOOD, 

1985). OSTAZESKI (19841 observou que em plantas de alfafa 
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(Me.dic.ctgo ,5a:tiva L.J suscetíveis à raça 2 de CoLte.:totúdiwn ,t'Li 

6oli Bain, a inoculação com a raça 1 à qual as plantas sao 

resistentes, torna-as protegidas contra uma inoculação post� 

rior com a raça 2. Em cevada (Honde.um vulgane. L.) também foi 

observado que a inoculação de folhas com raças compatíveis 

e incompatíveis de Elt!J) iphe. gnamin,ü DC ex Mérat f .sp. holt

de.i Marchal, protege as folhas contra uma infeccão subsequen 
� -

te por raças compatíveis (CHO & SMEDGAARD-PETERSEN, 1986). 

Patógenos mortos e outros microorganismos ina 

tivados por tratamento térmico, químico ou outros também po

dem induzir resistência (LOVREKOVICH & FARKAS, 1965; McINTY

RE et alii, 1973; MORAES et alii, 1976; PASCHOLATI et alii, 

1986). LOZANO & SEQUEIRA (1970) verificaram que células ter 

micamente inativadas de P,5e.udomona,5 ,5ofanac.e.anum (Smith)Dows 

quando infiltradas em folhas de fumo (Nic.o:tiana :tabac.um L.), 

determinaram uma proteção das plantas ao patogeno vivo. CAR

ROL & LUKEZIC (1972) demonstraram a indução de resistência 

em alfafa a Conyne.bac.:te.ltium in,5idio,5um (McCULL)H.L. Jems pe

lo tratamento de pedaços de raízes e folhas de plantas susce 

tíveis com células mortas da mesma bactéria. 

O efeito indutor de resistência de extratos 

ou metabolitos de microorganismos tem sido estudado por al

guns autores (TRIVEDI & SINHA, 1976; BERETTA et alii, 1977; 

MARTINS et alii, 1986; GUZZO et alií, 1987b). SINHA & TRIVE 

DI (1972) demonstraram em arroz (0ltyza ,5a;tiva L.) a indução 

de resistência à He.lmin:tho,5poltium onyzae. Breda de Hann pelo 



tratamento de plantas com sobrenadante do meio de 

ção dos esporos do próprio patógeno. WELTZIEN & 

(1986) relatam que o extrato aquoso de misturas de 

1 O 

germin� 

KETTERER 

solo, 

esterco e palha induziram um aumento de resistência à Pla�

mopana vltl�ola (de Bary) Berlese et de Toni em folhas de vi 

<leira (Vltl� spp.). Estes extratos não tiveram um efeito 

fungicida ou fungitóxico direto e os autores sugerem a pre

sença de metabÔlitos de microorganismos de solo. DOKE et 

alii (L987) verificaram que componentes da parede celular do 

fungo Phytophthona ln6e�tan� (Mont.) de By. induzem resistên 

eia em plantas de batata (Sola.num tu.beno�um L.) ao mesmo fun

go. 

Com o decorrer dos trabalhos na área de indu

çao de resistência, logo ficou evidenciada a natureza local 

(LITTLEFIELD, 1969; ELLISTON et alii, 1971; ELLISTON 

et alii, 1976; SULE, 1988) e/ou sistêmica deste fenômeno (HQ 

BERT & HELTON, 1967; KU� et alii, 1975; ELLISTON et alii, 

1976; KUC & RICH�OND, 1977; JENNS et alii, 1979; TUZUN &KUC, 

1985a; DEAN & KUt, 1986; HELLER & GESSLER, 1986). 

A resistência induzida localmente é aquela que 

se manifesta nos tecidos onde foi aplicado o indutor, na â,ea 

imediatamente adjacente ao local de penetração pelo patógeno 

e segundo SEQUEIRA (1983) é frequentemente associada a rea-

ção de hipersensibilidade: morte celular restrita a area 

de penetração, acompanhada normalmente por um ráuido acumu

lo de fitoalexinas nos tecidos em contacto ou adjacentes ao 

patôgeno. 



11. 

J â a resistência induzi da s is temi camen te em 

geral, é posterior à resistência localizada e se 

ve no hospedeiro em pontos distantes do local da 

desenvol

a:plicação 

do indutor de resistência. O acúmulo de fitoalexinas não e 

suficiente para explicar H rcsist�ncia sistêmica uma vez que 

estas substâncias dificilmente são detectadas nos tecidos 

sistemicamente protegidos e não inoculados. A resistência in 

duzida sistêmica estaria relacionada com outras respostas da 

planta que nao o acúmulo de fitoalexinas e seria dependente 

de um "sinal" químico emitido pelas células a partir do pon

to da aplicação do indutor que sensibilizaria tecidos distan 

tes do hospedeiro para responder rapidamente quando inocula

dos (PEAN & KUC, 1985). JENNS & KUC [1979) observaram que, 

em pepino, o sinal para imunização pode ser transmitido do 

porta-enxerto com resistência induzida para o enxerto, tor

nando-o também protegido. TUZUN & KUC (J985b) observaram que, 

em fumo, o fator ou sinal de resistência induzida nela inocu 
-'-

-

lação dos caules das plantas com esporgângios do patógeno 

Pe�onoópO�a �abaQina Adams, foi transmitido por enxertia: e� 

xertos induzidos transferidos para porta enxertos não induzi 

dos desenvolveram plantas sistemicamente protegidas contra o 

patógeno. 

Vários trabalhos também demonstraram que em 

cucurhitâceas a remoção, após algumas horas, das folhas in

duzidas não reduz a resistência sistêmica observada nas ou

tras partes da planta e que folhas sistemicamente protegidas 



1 2 • 

permanecem protegidas mesmo apos terem sido retiradas da pla� 

ta (KUC & RICHMOND, 1977; CARUSO & KUC, 1979; JENNS & KUC, 

1980). 

Os resultados destes trabalhos vem indicar que 

a resistênci� sistêmica parece ser dependente, portanto, de 

um sinal químico que é transportado a partir da folha induzi 

da. 

Uma vez que a resistência induzida sistêmi-

ca pode ser efetiva contra fungos, bactérias e vírus, fica 

evidente que esta proteção envolve a combinação de vários m� 

canismos de defesa tais como lignificação da parede celular, 

aumento de atividades enzimáticas, deposições químicas da uare 
... 

-

de, produção e acúmulo de novas proteínas como as PR-proteí

nas C'pa thogenesis -rela ted proteins ") . 

HAMMERSCHMIDT et alii (1982) e HAMMERSCHMIDT & 

KUC (l982) observaram uma correlação da lignificação da par� 

de celular e do aumento da atividade da peroxidase com a re

sistência induzida sistemicamente em folhas de pepino. 

MtTRAUX & BOLLER (1986) demonstraram que, em 

pepino, ocorre um aumento local e sistêmico de quitinase em 

resposta à inoculação com vários patógenos e que esta indu

ção de quitinase está correlacionada com a indução de resis

tência sistêmica contra C. lagena�iurn. 

CLOUD & DEVERAL (1987) relataram que o desen

volvimento dos sintomas de antracnose nas folhas trifoliadas 

de feijão inoculadas com Colletot�ichurn lindemuthianum (Sacc 
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& Megn) Scrib. foi bastante restringido quando as folhas pr� 

márias da mesma planta foram anteriormente inoculadas com o 

mesmo patógeno; nas plantas pré-inoculadas, a penetração dos 

esporos da 2� inoculação foi inibida e ocorreram com maior 

frequência deposições na parede e granulação nuc!ear nas ce

lulas do tecido hospedeiro próximas aos locais de penetração . 

Uma das principais características da resis

tência induzida quer local, quer sistemicarnente, e a depe� 

dência de um certo intervalo de tempo entre o tratamento in-

dutor e a inoculação com o patôgeno. Isto é facilmente ex-

plicável uma vez que este tipo de resistência envolve meca

nismos de respostas que precisam ser acionados no tecido hos 

pedeiro. Em plantas de algodão (Go66ypium hi4�utum L.) foi 

verificado que a pré-inoculação com um "strain" não-patogênJ:. 

co de Fu�cu1.ium oxy�poJ-rnm f.sp. va.�in6e.c.tum (AtK) Snyder & 

Hansen, protege as plantas contra os efeitos de um "s train" 

patogênico do mesmo fungo e que embora a proteção tivesse si 

do observada duas horas apôs a aplicação do indutor, ela so 

atingiu o máximo quando o intervalo de tempo entre as duas 

inoculações foi de 24 horas (HILLOCKS, 1986). 

Outros trabalhos também demonstraram que exis 

te uma relação da concentração tanto do indutor como do inô

culo com a resistência induzida observada. LOVREKOVICH &

FARKAS (1965) demonstraram que a infiltração de células ter

micamente inativadas de P�e.udomona� ta.ba.c.i (Wolf & Foster) 
- 5 7 /Stevens em plantas de fumo, nas concentraçoes de 10 e ll1 cel 
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ml, determinaram uma proteção parcial contra células vivas 

da mesma bactéria; a proteção foi total quando se utilizou a 

concentração de 109 cel/ml.

THORDAL-CHRISTENSEN & SMEDEGARD-PETERSEN (1988) 

verificara� que a indução de re�ist3ncia em cevada� E. g�a

minil f.sp. ho�dei, por raças virulentas e avirulentas deste 

patôgeno se expressa 2 horas apôs a inoculação indutora au

mentando gradualmente até 10-20 horas e é dependente da con

centração do indutor. 

SULE (1988} verificou que em tomate [Lycope�

licon elculen�um Mill) v5rios patovares de Pleudomona� ly�i� 

gae Van Hall induzem proteção local contra cancro bacteriano 

causado por Co�ynebac�e�ium michiganen�� (E.F. Smith) Jen-

sen. Porém, somente células vivas das bactérias numa concen 

tração mínima de 106 cel/ml são capazes de induzir proteção;

suspensoes de células na concentração de 103 cel/ml não sao 

efetivas. 

A resistência induzida seja local ou sistêmi

ca tem baixa especificidade com relação à sua indução e açao, 

ambas podendo ser elicitadas e agir indiferentemente sobre 

fungos, vírus e bactérias (KUC, 1985), o que ê 2mplamente com 

provado pelos inúmeros trabalhos referidos nesta revisão. As 

sim é que diferentes microorganismos induzem a resposta de 

proteção bem como seus metabôlitos e até componentes abiôti 

cos e esta ausência de especificidade também se reflete no 

amplo espectro de fitopatôgenos contra os quais a planta p� 

de ser protegida. 



1 5 

Além da baixa especificidade, outro fator que 

amplia as possibilidades de se utilizar a indução de resis

tência corno método alternativo de controle de doenças, e o 

fato de que este fenômeno pode ser razoavelmente persisten

te (LITTLEFIELD, 1969; TUZUN & KUC, 1985a). ROSS (1961) ve-

rificou que a inoculação de TMV (vírus do Mosaico do Fumo) 

em variedades de fumo que apresentam reacões de hipersensibi 
� 

-

lidade a esse vírus, determinou uma resistência sistêrnica que 

foi máxima após 7 dias da inoculação indutora mantendo-se por 

até 20 dias. KUC & RICHMOND (J977) trabalhando com pepino, 

observaram que a inoculação da primeira folha verdadeira com 

C. lagena�ium quando a 2� folha não estava ainda totalmente

expandida, protegeu as plantas sistemicarnente por 4 a 5 sema 

nas; urna segunda inoculação feita 3 semanas após a primeira, 

estendeu a proteção por todo o período de frutificação da 

planta. 

TUZUN & KUC (1987) observaram que plantas de 

fumo originadas por cultura de tecido a partir de folhas in

duzidas contra P. �abacina, permaneceram sisternicarnente pro

tegidas contra o patógeno. Estes resultados sugerem a possl 

bilidade de urna alteração permanente na expressão do genoma 

da planta no que se refere à resistência. 

Estas diversas constatações a respeito da in

dução de resistência tem levado alguns pesquisadores a explQ 

rarem o potencial da resistência induzida para controle de 

doenças à nível de campo (EALDER & SCHOENBECK, 1983; TUZUN 
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et alii, 1986). CARUSO & KUC (1977b) verificaram que a pro

teção de plantas de pepino, melão (Cucumi◊ melo L.) e melan

cia (Cit1r..ultu◊ vulgalr..ió L.) contra C. la g e.naJtium, pela pre

via inoculação com esporos do mesmo fungo se expressava em 

condições de campo igualmente bc;1, ao observado e:n l:::.bc,rat;jric 

(KUC et alii, 1975; CARUSO & KUC:, 1977a; KUC & RICHMOND, 1977). 

DEHNE et alii (J984) demonstraram que, sob 

condições de campo, tratamentos de plantas de trigo (L'r.iti

cum ae�tivum L.) com indutores de resistência produzidos por 

Bacilluó ◊Ubtilió (Erhenberg) Cohn, determinaram uma alta 

resistência das plantas à E1ty�iphe g 1tamini� DC f.sp. tJu...tici 

Marchal. Observaram ainda que, nas plantas induzidas, a re

produção do patógeno foi reduzida consideravelmente com di

minuição da intensidade de esporulação e menos formação de 

cleistotécios que tornaram-se menores e com poucos ascos. 

No que se refere ao cafeeiro, MORAES et alii 

(J976l verificaram que plantas suscetíveis podem ser prote

gidas contra o fungo H. va◊tatJr..ix pelo tratamento prévio com 

uma suspensão de urediniosporos do mesmo fungo, termicamente 

inativados. Mais tarde, BERETTA et alii (1977) observaram 

que mesmo o filtrado da suspensão destes uredjniosporos ter

micamente inativados foi capaz de induzir proteção à H. va◊

taL'r.ix em folhas de cafeeiro suscetíveis e que a proteção era 

tanto local como sistêmica. MARTINS et alii (1985) verific� 

ram que o mesmo efeito indutor de resistência à H. va◊tat1r..ix 

pode ser obtido pelo tratamento das plantas de café com sus 
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fungos e bactérias 

indicando a natureza inespecífica desta indução. MARTINS et 

alii (1986) relatam que a aplicação de filtrado de fermento 

(S. Qe.he.vi-0iae.) em folhas destacadas suscetíveis, 72 horas 

antes da iroC11l c::.çio com urediniosporos de H. va.6tathix, in

duziu resistência ao patógeno; o tratamento não afetou a ger 

minação dos urediniosporos nem a formação de apressôrios do 

patógeno. Recentemente, ROVERATTI et alii (1987; 1989) de

monstraram ser possível induzir resistência à H. va.6tathix em 

cafeeiros suscetíveis, pelo tratamento das plantas com pro

dutos comerciais à base de BaQ,{ffu.-6 thu.hin9ie.n.-0i.6 Berliner ou 

pela cultura pura da bactéria em meio de cultivo; verificou 

se uma proteção de efeito sistêmico com duração de atê 5 se

manas. Diante dos resultados os autores chamam a atenção p� 

ra uma possível aplicação em campo. 

2,2, CONTROLE BIOLÓGICO 

O termo "Controle Biológico" relacionado ao 

controle de doenças, em plantas, foi proposto pela primeira 

vez por SANFORD & BROADFOOT, em 1931; (in COOK & BAKER, 1983) 

sendo que os primeiros esforços para a aplicação direta do 

controle biológico de patógenos de plantas foram feitos en

tre 1920-1940 (COOK & BAKER, 1983 ). 

"Controle Biológico" tem sido diferentemente 
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conceituado por diversos autores. De urna forma geral, defi 

ne-se corno controle biológico o "uso pelo homem de qualquer 

organismo para controlar pa tógenos ou pragas". Segundo COOK 

& BAKER (1983), "controle biológico consiste na redução da 

quantidade de inóculo ou atividade produtora de doença de um 

patógeno, determinada por ou através de um ou mais organismos 

que nao o homem". Para estes autores, como atividades prod� 

toras de doença estariam incluídas: crescimento, infectivid� 

de, agressividade, virulência e outras qualidades do patóge

no ou processos que determinem infecção, desenvolvimento de 

sintomas e sua reprodução. Desta forma, o objetivo do con

trole biológico de fitopatógenos seria a redução da doença 

pela redução do inóculo do patÕgeno através da diminuição de 

sua sobrevivência entre as culturas ou diminuição da produ

çao e/ou liberação de propágulos viáveis, pela redução da i� 

fecção do hospedeiro pelo patógeno, ou ainda pela 

da severidade do ataque pelo patôgeno. 

redução 

O controle biológico está baseado na ativida-

de antag6nica ou predadora de um organismo sobre o outro. 

Este antagonismo pode ser direto ou indireto caso se trate 

de urna ação direta sobre o patogeno ou de urna açao que deter 

mine condições desfavoráveis ao patógeno, respectivamente. 

Para os fitopatologistas, antagonistas sao 

agentes biológicos com o potencial de interferir negativame� 

te no processo de vida de patógenos de plantas e incluem pri� 

cipalrnente microorganismos como fungos, bactérias e vírus, 
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porem outros organismos corno nernátodos e protozoários também 

podem ser considerados. 

Entre microorganismos considera-se que exis

tam três tipos de antagonismo: antibiose, competição e para

sitismo (BAKER f, COOK, 1976; FLAKFM .. .'\N i; FOKKEMA, 1982; COOK 

& BAKER, 1983). Porém, um mesmo antagonista pode utilizarrrais 

de urna forma de antagonismo relacionando sua açao com 

de um mecanismo. 

mais 

Antibiose seria a destruição ou inibição de 

um organismo por um produto metabólico de outro. Este tipo 

de efeito tem sido verificado por diversos autores. 

BAKER et alii (1983) verificaram que dois iso 

lados de B. 6ubtili-0, um isolado de Baeillu-0 ee�eu-0 

myeoide-0  (Jluegge)Smith, B. thu�ingien -0i-0 e E�winia 

subsp. 

anana-0 

pv. u�edovo�a (Graham and Hod*iss)Dye podem controlar a fer

rugem causada por U. pha-0eoli quando aplicados em plantas 

jovens de feijão. Os autores verificaram que entre estas 

hact€rias a mais eficiente foi um dos isolados de B. -0ubti

fi-0 o qual, quando aplicado nas plantas de feijão antes da 

inoculação com o patôgeno, determinou urna redução de mais de 

95% no número de lesões de ferrugem. Nas folhas tratadas com 

este isolado, a observação ao microscópio demonstrou que a 

germinação dos uredosporos de U. pha-0eoli, foi bastante re 

<luzida ocorrendo, tamb€m, o desenvolvimento de tubos germin� 

tivos atípicos. Testes "in vitro" também demonstraram urna 

inibição da germinação dos uredosporos do patôgeno. A pur1-
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ficação parcial do filtrado de cultura da bactéria demonstrou 

que o efeito inibidor sobre a germinação de U. pha.óeoli e 

consequente redução da severidade da doença nas plantas de 

feijão, era devido a um produto metabólico do B . .óub.tili-0. 

Outros autores também verificaram que substâg 

cias antibióticas produzidas por um "strain" do B. -0ub.:tLti.6 

em meio de cultura são ativas contra vários fungos fitopato

gênicos "in vitro"; tanto a bactéria como o extrato do meio 

de cultura contendo as substâncias antibióticas determinam su 

pressão dos sintomas de podridão marrom causada por Monili

nia 6�uc.ticola (Wint.)Honey quando aplicados em frutos de 

pêssego (F�unu.6 pe�-0icae Batsch). Aparentemente o efeito 

destas substâncias antifúngicas se faz sobre a germinação dos 

esporos e crescimento das hifas (McKEEN et alii, 1986). LOEF 

FLER et alii (1986) verificaram que a inibição dos sintomas 

em plântulas de arroz infectadas com Rhizoc.:tonia -0olani Killm, 

determinada por um isolado de B. • .õub.tili-0 ("strain" F-29-3) é 

principalmente devida à ação do antibiótico fengimicina pro

duzido por este bacilo. 

O controle da murcha de Ve�.ticillium spp em 

beringela (Solanum melongena L.l por Tala�omyce-0 6lavu-0 (Kl�

cker} Stolk & Samson parece estar associado ã perda de viabi 

!idade dos microescleródios do patôgeno mediada pela ação de

um metabólito de T. 6lavu-0, identificado como uma glucose 

oxidase (M.AROIS et alii, 1982; FRAVEL et alii, 1987; KIM et 

alii, 1988). 
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ISENBECK & SCHULZ (1985) demonstraram que o 

controle da queima causada por Ehwinia amylovoha (Burr)Wins

low et al. em plantas ornamentais, pode ser obtido pelo tra

tamento prévio das plantas com bactérias saprofíticas anta

gônicas isoladas a partir de arbustos ornamentais suscetíve1s 

ao pa tó geno. Pos teri ormen te os mesmos autores verificaram que 

a atividade inibidora "in vitro" dos isolados das bactérias 

saprofíticas, está associada à produção de um metabólito de 

baixo peso molecular, solúvel em água e metanol, estável ao 

aquecimento e ativo apenas sob condições ácidas. A aplica

ção deste metabôlito em uma rosácea ornamental, reduziu a in 

cidência de queima porém em menor grau do que a redução obti 

da pela aplicação dos antagonistas vivos. Os autores suge

rem a necessidade das bactérias estarem permanentemente sin

tetizando o composto antibiótico(ISE NBECK & SCHULZ, 1986). 

Foi verificado que a severidade da sarna da 

macieira (Pihu-0 malu-0 L.) pode ser reduzida quando ascospo

ros de Chaetomium globo-0um Kunze ex. Fries sao aplicados às 

folhas de macieira simultaneamente com conídios do patógeno 

Ventuhia inaequali-0 (CKe)Wint. Ascosporos de Chaetomium mor 

tos por aquecimento controlam a sarna da macieira tão bem 

quanto ascosporos vivos, porém nenhum efeito ê observado qu� 

do os ascosporos são aplicados posteriormente ao patógeno. 

Também foi verificada uma a ti vida de inibitória "in vi tro" dos 

extratos de cultura de C. globo6um sobre V. inaequali-0. Os 

autores sugerem que antibióticos provenientes dos ascôsporos 
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de C. globolum podem se difundir passivamente na superfície 

da folha, impedindo a infecção por V. ina.equa.Lü (ANDREWS 

et alii, 1983; BOUDREAU & ANDREWS, 1987). 

A competição como mecanismo antagônico apli

cado ao controle biol6gico tem sido estudada por alguns au

tores principalmente em interações microbianas no solo. 

Competição seria o esforço de dois (ou mais) 

microorganismos para adquirir a quantidade necessária de um 

suprimento a partir de um substrato onde este suprimento não 

e suficiente para ambos. A competição entre microorganismos 

e principalmente por nutrientes (carboidratos, nitrogênio , 

fatores de crescimento), espaço (sítios de infecção) e oxi

genio. 

ELAD & BAKER (J985) observaram que no contro

le biológico de Fula.�ium spp por pseudomonas fluorescentes , 

existe uma correlação da inibição da germinação dos clamido� 

poros do patógeno no solo com a produção de sideróforos pe

las bactérias, sendo que esta inibição é revertida adicionan 

do-se ferro ao sistema o que indica o envolvimento da compe

tição por ferro neste mecanismo. Por outro lado, um mutante 

não produtor de sideróforos, também inibe em menor escala 

a germinação de isolados de algumas espécies de Fu�a.�ium su

gerindo uma competição por outro nutriente essencial para a 

germinação dos propâgulos, tal como o carbono. 

ELAD & CHET ()987) observaram que de 130 bac 

térias isoladas da rizosfera de plantas infectadas com Py-
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ihium spp, seis sao eficientes como agentes de controle bio

lógico deste patógeno em condições de casa de vegetação, ten 

�o sido obtida uma redução da doença que variou de 60 a 90% 

dependendo da planta hospedeira. Os autores observaram, ain 

da, uma correlação da diminuição da doença com um decréscimo 

na germinação dos oosporos do patógeno, determinado provave! 

mente pela competição por nutrientes entre as bactérias e os 
. -

oosporos em germinaçao. 

O controle biológico de patógenos de solo por 

espécies de P�eudomona� fluorescentes tem sido estudado por 

alguns autores e parece estar relacionado com a produção de 

sideróforos por estas bactérias e aconsequente competição por 

ferro (_SNEH et alii, 1984; BECKER & COOK, 1988; PARK et alii, 

1988}. Siderôforos são compostos fluorescentes que se ligam 

a ions de ferro, tornando este elemento menos disponível pa

ra aqueles microorganismos que nao produzem semelhantes age� 

tes transportadores de ferro (�OOK & BAKER, 1983). 

A competição por sítios de infecção (espaço) 

também tem sido evidenciada em alguns casos de controle bio

lógico. DU PLESSIS et alii (1985) estudando a habilidade do 

"strain" K84 de Ag Jtobac.teJtium Jtadiobac.tefl. (Beijerinck & Van 

De lden)Conn, produtor de agrocina-84, em controlar "s t rains" 

patogênicos de AgJtobac.teJtium spp, verificaram que nem sempre 

existe uma correlação do controle biológico observado ''in vi 

vo" com a sensibilidade "in vitro" dos "strains" natoaênicos 
e b 

à agrocina 84. Assim, alguns "strains" insensíveis à agroci:_ 
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na 84 podem ser controlados na planta pelo "strain" K84 in

dicando a existência de outro mecanismo que não a sensibili

dade à agrocina. Os autores sugerem que nestes casos o blo

queio físico dos sítios de infecção pelo "strain" K84 possa 

estar envolvido. 

HATTINGH et alii (1986) estudando o controle 

de E. am ylo volta por dois "s trains" de E1twlnla heJtble,ola (Ltlh

nis) Dye, observaram através de microscopia de varredura que 

em flores de macieira, o "strain" de E. he1tblc.ola que efeti:_ 

varnente inibe o crescimento de E. amylovo1ta, multiplica-se pr� 

ferencialrnente na superfí cie do estigma ocupando o mesmo ni

cho que E. amylovoJta. O antagonismo é observado quando E. 

he1tble,ola é aplicado pelo menos um dia antes do patôgeno E. 

amylovoJta. Através destas observações os autores sugerem que 

o antagonista previne o estabelecimento do patôgeno por irnpe

dir o acesso deste aos sítios de infecção. 

Alguns antagonistas tem relação parasítica com 

o patôgeno. O parasitismo ê urna relação nutricional na qual

um organismo, o parasita, retira tudo ou parte do que neces

sita a partir de partes funcionais vivas de outro organismo, 

o hospedeiro. Quando esta relação envolve um hospedeiro que

por sua vez também é parasita de uma terceira espécie de or

ganismo, falamos em hiperparasitismo . 

Estudos de diversos autores tem enfocado o hi 

perparasitisrno corno um mecanismo eficiente no controle bio

lógico de patôgenos de plantas (HOCH & ABAWI, 1979; FILONOW 

& LOCKWOOD, 1985; MITCHELL & TABER, 1986). 
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TU (1988) estudando a açao antagônica de S�ter 

tomyce.6 gni.6eu.6 (Krainsky)Waksrnan & Henrici, sobre C. linde

muthianum, verifiçou que S. gniAeu.6 em meio de cultura pro

duz urna substância que atua sobre C. lindemuthianum. Porém, 

a microscopia de varredura tamb�m revelou que quando as hi

has de S. gniAeuA entram em contato com hifas de C. lindemu

thianum, o primeiro produz estruturas semelhantes a apresso

rios ou simplesmente cresce na superfície das hifas do segu� 

do, ocorrendo parasitismo interno. 

SRIVASTAVA et alii (1985) analisando os hipe!_ 

parasitas de ferrugens, Venticillium lecanni (2imm)Viegas e 

Aphano cladium album (Preuss l W. Garns verificaram que ambos 

sao capazes de infectar de 90 a 95% dos teliosporos de Pucci 

n�a honiana P.Henn, quando aplicados a folhas de crisântemo 

(_Chny.óanthemum moni6olium Rarnatl infectadas por este patóge

no. Cinco dias após a aplicação dos hiperparasitas, os té

lios de P. honiana nas folhas de crisântemo apresentaram -se 

completamente colonizados por micélio dos hiperparasi tas, se� 

do que o desenvolvimento destes se restringiu às regiões in

fectadas da folha por ferrugem. Tecidos sadios não foram 

colonizados. Os dois hiperparasi tas também penetraram nos 

teliosporos de outras ferrugens como Puccinia dianthi DC, 

Puccinia malvaceanum Bert ex Mont e Puccinia glomenata Grev, 

porem com menor frequência. Em todos os casos a penetração 

dos teliosporos se deu através do poro germinativo do espo-

ro. 
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para 

destruição, desintegração ou decomposição de materiais bio

lógicos. Pode resultar de urna antibiose, de urna competição 

(enfraquecimento e posterior lise celular), ou de urn pa

rasitismo necrotrófico (ação de enzimas que digerem materiais 

do pa tógeno). 

A açao lítica de alguns hiperparasitas tem si 

do observada por diversos autores. O fungo V. lecanni é um 

hiperparasita de grande interesse no controle biológico de 

patógenos do grupo das ferrugens e seu mecanismo de ação in

clui a degradação da parede celular dos esporos do patóge

no corno consequente "lise", fato que pode ser observado cito 

logicamente. Filtrados de cultura deste hiperparasita con-

têm numerosas enzimas líticas incluindo quitinases (MENDGEN, 

1981; GRABSKI & MENDGEN, 1986). 

LIFSHITZ et alii (1986) estudando o mecanis

mo do controle biológico de tombamento em ervilha (_Pi-6um Ja

tivum L.} pelo tratamento das sementes com Tnichodenma han

zianum Rifai e Tnichodenma QOningii Oudern, verificaram que 

os antagonistas produzem um fator que determina a plasrnóli

se de cê 1 ulas das hi fas de P !:flhium f.i ;op, sendo prova ve lrnente a 

antibiose o mecanismo mais importante no controle biológico 

observado. 

Usando sementes de beterraba (Beta vU,[ga/i.,L5 L.) 

recobertas com micélio de R. f.iola.ni, Rhizoctonia ce/1-eaw Van 



2 7. 

der Hoeven e Rhizoctonia 6naganiae Husain & McKeen obteve-se 

um controle biol6gico de tombamento causado por Pythium oli

gandnum Drechsler tanto em solos natural como artificialrnen 

te infectados. Em meio de cultura foi observado que as três 

espécies de Rhizocto�ia causam vacuolação, desaparecimento� 

citoplasma e lise das hifas de P. ol;,gandnum. Os estudos "in 

vitro" indicam que o mecanismo antagônico o:perante pode re

sultar da atividade celulolÍtica de Rhizoctonia spp sobre 

P. oligandnum (WALTER & GINDRAT, 1987).

A bactéria Sennatia manceJcen◊ Bizio, isolada 

a partir da rizosfera de plantas de feijão crescidas em solo 

infestado com Sclenotium nol6◊ii Sacc. é efetiva como agente 

de controle biol6gico contra este patôgeno. Foi verifica

do que S. maJceJcen◊ libera uma enzima quitinolítica quando 

crescida em diferentes polímeros corno quitina, laminarina ou 

p�rede celular de S. nol6◊ii utilizados como fonte de carbo

no. Estudos de microscopia de varredura mostraram uma degr� 

dação direta de hifas quando micélio de S. nol6Jii e usado 

como fonte de carbono para a bactéria sendo aparente, portan 

to, que a habilidade lítica de S. mance◊cen◊ representa um 

mecanismo impcrtante no controJ� biolôgico do fitopatógeno S.

nol6hii (ORDENTLICH et alii, 1988}. 

Existem numerosos trabalhos a respeito do uso 

de microorganismos antagônicos para controlar doenças de plan 

tas e a maioria destes estudos se referem à interações micr� 

bianas com pat6genos no solo e sementes. Relativamente pou-
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cos pesquisadores tem procurado estudar o potencial do con

trole biológico para patógenos do filoplano. 

As superfícies das partes aéreas das Dlantas 

sao um habitat para inúmeros microorganismos epifíticos, mui 

tos dos quais são capazes de influenciar o crescimento ue pa 

togenos (BLAKfüdAN & FOKKEMA, 1982) e o controle 

por estes microorganismos saprofíticos tem sido 

por alguns autores. 

biológico 

enfatizado 

LUZ (1985) demonstrou que em condiç6es con-

troladas, organismos neutros isolados do filoplano de trigo 

como Sponobolomyce-0 no-0eu-0 Kluyver & V.�ul, Rhodonotula spp 

e Sponobolomyce-0 spp reduziram eficientemente as 

foliares em trigo causadas por Cochl�obolu-0 -0at�vu-0 

infecç6es 

(Ito & 

Kurib) Drech ex Dastur e Lepto-0phaenla nodonum Mtiller. O au

tor indica que o efeito destas leveduras sobre os patógenos 

parece ser devido à competição por nutrientes na superfície 

foliar. 

REDMOND et alii (1987) avaliaram o potencial 

de fungos e bactérias epifíticas isolados de pétalas de rosa 

(Ro-0a spp), como agentes de controle biológico da queima de 

rosas causada por Bo�nytl-0 clnenea Pers. Foi verificado em 

avaliações preliminares que dos microorganismos isolados,qu� 

tro possuiam a habilidade de reduzir o número de les6es cau

sada por B. cl nenea em rosas, �uando aplicados a rosas corta 

das, um dia antes da inoculação com o patógeno. Destes mi

croorganismos, o mais efetivo foi uma levedura, Exophlala Jean

-0elmel (Langer) McGinnis & Padhye var. lecannl-connl (Berre-
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dek & Specht) de Hoog, que determinou um nível de controle 

igual ao obtido pelo fungicida iprodione. Os autores suge-

rem a competição por nutrientes exógenos como um 

mo possível para o controle biológico observado. 

mecanis-

Ap-3s ar dos exemplos co:r. sucesso de an tagonis

mo em folhas, as observações sobre o controle biológico de 

patógenos foliares no campo tem sido bastante raras. 

BAKER et alii (1985) demonstraram que, em con 

dições de campo, a severidade da ferrugem do feijão causada 

por U�omyce.-0 appe.ndlculatu-0 (fers. ex Pers.) Unger (=U�omy

ce-0 pha-0eoll (Pers.)Wint. var. typlca Arth.) foi reduzida 

em 75% pela aplicação de B. -0ubtlll-0 três vezes por semana. 

Foram testados dois isolados da bactéria sendo que um deles, 

além de promover o controle da doença, estimulou o crescimen 

to das plantas reduzindo sua produção. Em certos tratamen

tos, a aplicação qa bactéria 3 vezes por semana determinou 

um controle da doença equivalente ã aplicação semanal do fun 

gicida mancozeb. 

COLIN & CHAFIK ()�86) verificaram que a man-

cha bacteriana em tomate causada por P-0e.udomona-0 6 0' f[lngae 

pv. tomato (Okabe)Young, Dye & Wilkie, foi parcialmente con

trolada no campo pela aplicação semanal de duas P-0e.udomon.a-0 

antagônicas ao patógeno. O nível de proteção obtida foi cor 

respondente ao verificado com o tratamento de compostos cu

pricos, indicando o potencial deste método no controle de 

doenças. 
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KNUDSEN & SPURR (1987) avaliaram o potencial 

de cinco preparações de bactérias liofilizadas em controlar, 

no campo, a mancha foliar do amendoim (Anaehi◊ h ypogaea L.) 

causada por CeneoApona anaehidieola Hori. As bactérias uti

liz9das como agentes de controle biológico foram: B. thunin

gienliA (HD-1), B. thuningienAiA (HD-521), B. eeneul var. 

myeoideA e PAeudomonaA eepaeia Burkholder. As preparaçoes 

liofilizadas destas bactérias foram aplicadas as folhas de 

amendoim a cada 2 semanas e foi observado que a curva de de

senvolvimento e a severidade da doença no final da estação 

de crescimento foram significativamente mais baixas que nos 

controles não tratados. O tratamento com as bactérias, po

rém, foi menos eficiente que a aplicação do fungicida quími

co clorotalonil. 

Na execuçao de alguns trabalhos sobre contro

le biológico, foi verificado que nenhuma atividade antagôni 

ca sobre o patógeno era observada. ICHIELEVICH-AUSTER et 

alii (1985) verificaram que um isolado não patogênico de R. 

Aolani protege plântulas de algodão, trigo e rabanete (Raph� 

nuA ◊ativu◊ L.) contra tombamento causado por isolados viru 

lentos de R. Aolani e Rhizoetonia zeae Voorhees. Plantas cres 

cidas em solos infestados pelo isolado não patogênico e, en

tão, transferidas para solos infestados com os isolados pa

togênicos, permaneceram protegidas. Nenhum efeito de anti

biose ou hiperparasitismo foi observado. Isto sugere uma 

ação sobre a planta do tipo de indução de resistência ou prQ 

teção cruzada. 
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Na proteção de plântulas de feijão contra a 

podridão de raiz causada por Rhizoczonia spp foi verifica-

do que o tratamento com um fungo binucleado do tipo Rhizocz� 

nia (BNR) antes da inoculação com o pat6geno, determinou uma 

diminuição da doença. Nenhuma interação antagônica entre as 

dois microorganismos foi verificada "in vitro" e as plântu

las de feijão se mantiveram protegidas mesmo quando o BNR 

foi retirado por urna esterilização superficial. Os resulta

dos sugerem que o mecanismo de proteção neste sistema envol

ve uma resposta metabólica da planta que suprime o patõgeno 

no sítio de infecção, resposta esta característica dos fenô

menos de indução de resist�ncia (CARDOSO & ECHANDI, 1987). 
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3, MATERIAIS E MÉTODOS 

O presente trabalho foi desenvolvido na Seção 

de Bioquímica Fitopatológica do Instituto Biológico em São 

Paulo/SP. 

3,1, PLANTA HOSPEDEIRA 

Foram utilizadas plantas de café suscetíveis a 

ferrugem (Co66ea anablea L. cv. Mundo Novo) de um ano de ida 

de, com 8 a 10 pares de folhas, aproximadamente. Estas pla� 

tas foram obtidas a partir de sementes provenientes da Seção 

de Genética do Instituto Agronômico de Campinas/SP e da Coo-

perativa dos Cafeicultores de Garça/SP. As sementes foram 

inicialmente colocadas para germinrtr em leito de areia conti 

da em recipientes O, 20 x O, 80 x 1, O m) cobertos com tampa 

de vidro, permanecendo em condições ambientais por volta de 

3-4 meses quando, então, a tingiram o es tâgio "ore lha de onça"

(�parecimento da folha primária). As plantinhas foram trans 

feridas para sacos plásticos de 10 cm de diâmetro por 20 cm 
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de altura contendo uma mistura de solo, esterco de galinha, 

H2
Po

5
, KCl e CaCO3 

(100g: lg: 0,Sg: O,lg: 0,lg; p/p/p/p/p) e

mantidas em casa-de-vegetação, em condições ambiente, Men

salmente as plantas receberam uma solução nutritiva conten

do (NH
4
)2so

4
, H2Po

5 
e KCl (2,Sg: Sg: lg: 1 litro de �gua; p/

p/p/v) . 

3,2, PATÓGENO 

Foram utilizados urediniosporos de Henu.lua vM 

tat�ix Berk. et Br., com predominância de raça II, coletados 

de lesões jovens em folhas de plantas de café (C. Mab,<,c.a cv. 

Mundo Novo) naturalmente infectadas no campo. 

Os urediniosporos foram retirados das lesões 

pela raspagem cuidadosa das mesmas com tubo de p o 1 i e t il eno . 

Uma vez coletados os urediniosporos foram peneirados (penei 

ra Granutest; 0,14 9 nml e estocados em nitrog�nio líquido 

(�196 9 C), dentro de criotubos, at� o uso. 

3,3, MICROORGANISMO ANTAGONICO OU INDUTOR DE RESISTENCIA 

Foi utilizada a levedura Sac.c.ha�omyc.e◊ c.e�e

V;_◊;_ae Meyen na forma de fermento biológico comercial (ferme� 

to de padaria) produzido por Fleischmann e Royal Produtos Ali-
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rnentícios Ltda., adquirido no comércio local em embalagens 

de 20g cada e mantido sobre refrigeração (4 9 C) até o uso. 

3,4, PREPARO DO INÓCULO 

Os urediniosporos de H. vah�a��ix foram utili 

zados na forma de suspensão em agua destilada estéril na con 

centração de 2 rng/ml. 

Os urediniosporos foram retirados do nitrogê

nio líquido e, ainda dentro dos criotubos fechados, imedia

tamente transferidos para banho-maria em água à 40?C, duran

te 10 minutos (choque térmico). Em seguida, os esporos fo

ram adicionados a um erlenmeyer contendo água destilada es

téril e a suspensão submetida primeiramente a urna agitação 

por 10 minutos em placa agitadora magnética (IKA-WERK, mod. 

ESS), a ultra-som (SONOREX; mod. RK103) por 30 segundos (50 

Hertz} e novamente à agitação por 5 minutos em placa agitad� 

ra magnética. 

3, 5, 1 NOC ULA(;ÃO 

A suspensao de urediniosporos preparada corno 

descrito no item 3.4, foi aplicada à superfície abaxial das 

folhas de plantas de café por aspersão, durante 5 segundos, 
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usando nitrogênio gasoso corno propelente (pressão 0,5 bars). 

Após a inoculação, as plantas foram mantidas em câmara de 

condições controladas durante 48 horas, no escuro, a 24 9 C 

de temperatura e 95% de umidade relativa. Em seguida, foram 

transferidas para um regime de fotoperíodo de 12 horas com 

iluminação de 4.000 lux, no topo da planta, 24 9 C de tempera-

tura e 80% de umidade relativa, permanecendo nestas 

çoes até o aparecimento dos sintomas (_25-30 dias). 

condi-

3,6, PREPARO E APLICAÇAO DO MICROORGANISMO ANTAGONICO 

OU INDUTOR DE PROTEÇAO 

A levedura S. �enevi◊�ae comercial foi utili

zada como suspensão em água destilada estéril. 

De acordo com as concentrações desejadas, quant� 

dades adequadas de fermento biológico comercial foram adi

cionadas à erlenmeyers contendo água destilada estéril e as 

suspensoes agitadas durante 10 minutos em agitador magnéti

co. Cada suspensão assim obtida foi aplicada� superfície 

abaxial das falhas de plantas de cafê q ue foram mantidas nas 

condições ambientais atê a inoculação. O intervalo de tempo 

entre a aplicação da levedura e a inoculação das plantas va

riou conforme o experimento considerado. A aplicação da sus 

pensao da levedura foi feita por aspersão durante 5 segundos, 

usando nitrogênio gasoso corno propelente (pressão de 0,5 

bars). 
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3,7, AVALIAÇÃO DO EFEITO DE PROTEÇAO 

O efeito de proteção foi avaliado apos o apa

recimento de sintomas na planta segundo metodologia de MO

RAES et alii (1976). Foi feita urna ccntagem do numero 
.. 

lesões por folha e a porcentagem de proteção (% P) das plan-

tas tratadas em relação às controles foi calculada 

a seguinte fórmula: 

segundo 

%P= Média de lesões p/folha no çontrole-M;dia lesões p/folha no tratado xl00
Média de lesões por folha no controle 

Para melhor visualização dos sintomas as fo-

lhas foram destacadas da planta e as lesões foram contadas 

com as folhas submersas em água contida numa placa de Petrí 

de 20 cm de diâmetro, sob iluminação natural. Cada 

clorótica foi considerada como urna lesão. 

3,8, TESTES DE PROTEÇÃO 

mancha 

Os testes de proteção foram feitos com grupos 

de 10 plantas por tratamento. Foram feitas 3 repetições pa

ra cada ensaio. Dependendo do experimento considerado, fo

ram utilizados os 29s, 39s e 49s ou 29s e 39s pares de fo

lhas de cada planta, contados do ápice para a base. Para efei 

to de avaliação foram consideradas todas as folhas dos pares 

mencionados. 



37. 

Em todos os experimentos um lote de plantas 

controle recebeu água destilada no lugar do tratamento com a 

levedura. 

3. 8 .1 . Infl11{!ncia da concentração da levedura na

proteção de plantas de café 

Visando determinar o efeito da concentração da 

levedura sobre a eficiência da proteção observada nas plan

tas de café, foram testadas suspensões em diferentes concen 

trações. Suspensões aquosas de S. ce�evi�iae nas concentra 

ções de 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25 e 30 rng/rnl, foram preparadas 

e aplicadas nos 29 s e 39 s pares de folhas das plantas de ca-

fé, conforme descrito no item 3.6. Os tratamentos com a le-

vedura foram feitos 72 horas antes da inoculação das mesmas 

folhas com urediniosporos de H. va��a��ix conforme descrito 

no item 3.5. O efeito das diferentes concentrações na prot� 

çao das plantas foi avaliado apôs o aparecimento dos sinto

mas conforme item 3.7. 

3.8.2. Influência do intervalo de tempo entre o 

tratamento com a levedura e a inoculação com 

H. va��a��ix - duração do efeito de proteção

Plantas de café tiveram as folhas do 29 e 39

pares tratadas com urna suspensão de S. ce�evi�iae na concen

tração de 20 mg/rnl, e posteriormente as mesmas folhas foram 
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inoculadas com suspensao de urediniosporos de H. va-0tat�ix. 

O tratamento com a levedura e a inoculação seguiram o já des 

crito nos itens 3.5 e 3.6. Nos diferentes tratamentos o in

tervalo de tempo entre a aplicação da levedura e a inocula

çao variou em dias (1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16) ou s&mi

nas (1, 2, 3, 4 e 5). Em um dos tratamentos a inoculação das 

plantas foi feita imediatamente após a aplicação da levedu

ra. A avaliação da proteção, após o aparecimento de sinto

mas, seguiu o descrito no item 3.7. 

3.8.3. Investigação sobre o caráter sistêmico 

ou não da proteção 

Plantas de café foram submetidas aos 

tes tratamentos: 

segui� 

A - Plantas de café receberam na superfície 

abaxial dos 3 9 s pares de folhas, uma aplicação de suspensao 

aquosa de S. ee�e-0ivi-0iae na concentração de 20 mg/ml, como 

descrito no item 3.6. Após 3 dias do tratamento com a leve

dura, as plantas tiveram os 3 9s pares de folhas arrancados, 

e os 2 9 s e 4 9 s pares foram inoculados com suspensão de ure

diniosporos de H. valtat�ix conforme descrito no item 3.5. 

B - Como controle do tratamento A, plantas de 

café tiveram a superfície abaxial dos 3 9 s pares de folhas tra 

tadas com agua destilada estéril. Após 3 dias, os 39s pares 

de folhas destas plantas foram também arrancados e os 2 9 s 
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e 4 9s pares foram inoculados com suspensao de urediniosporos 

de H. va6tatnix conforme item 3.5. 

C - Plantas de café tiveram a superfície ada

xial (superior) dos 29s, 39s e 49s pares de folhas tratadas 

com uma suspensao aqucsa de S. eenevi6i�e n� c�ncentração de 

20 mg/ml. A suspensão da levedura foi aplicada nas folhas 

com o auxílio de um pincel, a fim de se evitar o escorrimen

to para a face inferior. Três dias apôs, as folhas tratadas 

foram inoculadas na superfície abaxial (inferior) com uma 

suspensão de urediniosporos de H. va�tatnix como 

no item 3.5. 

descrito 

D - Plantas de café tiveram os 3 9 s pares de 

folhas tratadas com suspensão aquosa de S. eenevi6iae na con 

centração de 20 mg/ml, como descrito no item 3.6. Apôs 3 

dias deste tratamento, as folhas dos 2 9 s, 39s e 49 pares fo

ram inocula&s com suspensão de urediniosryoros de H. va�ta

tnix como descrito no item 3.5. 

E - Plantas de café tiveram uma das folhas 

dos 3 9 s pares, tratadas com suspensão aquosa de S. eenev�iae 

na concentração de 20 mg/ml, como descrito no item 3.6. Três 

dias apôs, as duas folhas dos 3 9 s pares foram inoculadas com 

urna suspensao de urediniosporos de H. va�tatnix como descri

to no item 3.5. 

F - Corno controle dos tratamentos C, D e E, 

plantas de café tiveram a superfície abaxial das folhas dos 

2 9s, 39 e 49s pares, tratada com água destilada estéril. Após 
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3 dias, as mesmas folhas foram inoculadas com uma suspensao 

de urediniosporos de H. va�tat�ix como descrito no item 3.5. 

Os tratamentos acima descritos foram efetua

dos em dois outros experimentos onde o intervalo de 3 dias 

entre a aplicação da levedura e a inoculação com o patóge

no foi modificado em um dos experimentos para 7 dias e no ou 

tro para 10 dias. 

A avaliação da proteção nos diferentes trata

mentos foi feita apos o aparecimento dos sintomas como des

crito no item 3.7. 

3.8.4. Avaliação sobre o efeito do tratamento com a 

levedura após a inoculação 

Os 29s e 39s pares de folhas de 60 plantas de 

café foram inoculadas com suspensão de urediniosporos de H.

va�tat�ix como descrito no item 3.5. Apôs a inoculação, as 

plantas foram mantidas em câmara de condições controladas,no 

escuro, à 249C de temperatura e 95% de umidade relativa. Vin 

te e quatro horas após a inoculação com o patôgeno, um lote 

de 10 plantas foi retirado e as folhas inoculadas foram tra

tadas com uma suspensão de S. �e�evi�iae na concentração de 

20 mg/ml como descrito no item 3.6. Depois do tratamento com 

a levedura, as plantas foram colocadas sob regime de fotope

ríodo de 12 horas, com iluminacão de 4.000 lux, a 249C de 

temperatura e 80% de umidade relativa. O mesmo procedimen-
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to foi efetuado com outros 5 lotes de 10 plantas cada para 

períodos após a inoculação de 48, 72, 96 e 120 horas, tendo 

um lote de 10 plantas controles sido mantido sem 

to com levedura. 

tratarnen-

A avaliação foi feita apus o aparecimento 0� 

sintomas como descrito no item 3.7. 

3.8.5. Comparação entre a eficiência da proteção 

determinada por células vivas ou autoclavadas 

da levedura e seus filtrados 

3.8.5.1. Procedimento para obtenção das 

preparações da levedura 

À SOO ml de água destilada estéril foram acres 

centados 10 g de S. ee�evi�i�e comercial para se obter uma 

suspensão na concentração de 20 rng/ml. A suspensão contida 

em erlenrneyer foi agitada por 30 minutos em placa agitado

ra magnética. Após este período de agitação, os 500 rnl de 

suspensão foram divididos em 3 alíquotas, cada urna sendo sub 

metida a diferentes processos de preparaçao: 

1 9 - 100 ml foram mantidos sob 

(fl 9Cl até o uso (Amostra ll. 

refrigeração

29 - 200 ml foram autoclavados por 15 rninu-

tos a 120 9C. Destes, 100 rnl foram resfriados e mantidos sob 

refrigeração (4?C) até o uso (Amostra 2). Os 100 ml restan

tes foram filtrados inicialmente em mebrana preparativa (Sa� 
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tori us GrnbH, pré- fi 1 tro de fibra de vidro, SM 134 00, dimensão 

dos poros igual a 500 µrn) e posteriormente em membrana de ni 

trato de celulose (Sartorius GrnbH, SM 11306, dimensão dos ps::_ 

ros igual a 0,45 µrn). Os 100 ml de filtrado assim obtidos , 

feia@ mantidos sob ref�igeração (49 C) até uso (Amostra 3).As 

células autoclavadas da levedura retidas na membrana da se

gunda filtração foram delicadamente raspadas com auxílio de 

urna espátula e ressuspendidas em 100 rnl de água destilada es 

téril, tendo esta suspensão sido colocada sob refrigeração -

(49Cl até o uso (Amostra 4). 

3 9 - 200 rnl foram filtrados inicialmente em 

membrana preparativa (Sartorius GrnbH, pré-filtro de fibra de 

vidro, SM 13400, dimensão dos poros igual a 550 µm) e poste 

riormente em membrana de nitrato de celulose (Sartorius GrnbH, 

SM 11306, com dimensão dos poros igual a 0 ,45 µm). As célu

las vivas da levedura retidas na membrana da segunda fil

tração foram delicadamente raspadas com auxílio de uma espa

tula e ressuspendidas em 200 ml de água destilada estéril, 

sendo esta suspensão mantida sob refrigeração (49C) até uso 

(Amostra 5). Os 200 ml de filtrado foram divididos em duas 

alíquotas de 100 ml cada, sendo uma delas mantida sob refri

geração (49C) atê o uso (Amostra 6) e a outra submetida a au 

toclavagem por 15 minutos a 120 9C (Amostra 7). 

Um resumo esquemático do procedimento de obten 

çao das diferentes amostras pode ser visualizado no esquema 

a seguir. 
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S. c.Vte.v,U,.i,a.e. 20 mg/ml

500 ml 
'------

agitar 30 min 
200 ml ------ � 

! 
autoclavar 15min, 1209C 

100 m1 
(amostra 2) 

100 m1 

células+ filtrar 
lOOml H20 -19) pré-filtro

29) O ,45 JJm

(amostra 4) 
filtrado 

(amostra 3) 

300 ml- 100 ml 

l 
(amostra 1) 

200 m1 

l 
filtrar células+ 

19) pré-filtro-. 200ml H2ü

29) 0,45 ]..IJil (amostra 5) 

j 
filtrado 
(200 ml) 

I \ 
100ml 

autoclavar 15 
min 1209C 

(amostra 7) 

100ml 

não autoclavar 

(amostra 6) 

Figura 1. Esquema  do procedimento de obtenção de amostras de 
células vivas o u  autoclavadas de S. c.e.4e.vi�,.i,a.e. e 
seus filtrados. 
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3.8.5.2. Testes de proteção 

As diferentes amostras obtidas como descrito 

no item 3.8.5.1. foram aplicadas na superfície abaxial das 

folhas do 2 9 e 3 9 pares de plantas de café como descrito no 

item 3. 6. 

Após 7 2 horas, as folhas tratadas foram inoculadas com 

uma suspensao de urediniosporos de H. va�tat�ix como descri 

to no item 3. 5. 

A avaliação do efeito de proteção foi feita 

apos o aparecimento dos sintomas como descrito no item 3.7. 

3,9, EFEITO DA LEVEDURAS. ce�evi�iae SOBRE O PATÓGENO

H. va�,tat�ix

Experimentos foram realizados com o objetivo 

de se verificar se a proteção observada é decorrente da ação 

da levedura sobre os urediniosporos do patógeno. Nestes en

saios foram utilizadas preparações da levedura corresponde� 

tes �s amostras 1, 3, 4, 6 e 7 obtidas corno descrito no item 

3.8.S,l. 

Foram feitas 3 repetições de cada ensaio. 

As amostras acima mencionadas, obtidas a par

tir do mesmo processo de preparação, foram utilizadas em 4 

experimentos realizados simultaneamente: 
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3.9.1. Efeito sobre a germinação de urediniosporos 

de H. vccó tat!Lix "in vi tro" 

3.9 .1.1. Preparo dos testes de germinação

Urediniosporos de H. valtat!Lix coletados e 

mantidos como descrito no item 3.2, foram retirados do nitro 

gênio líquido e imersos em banho-maria à 40 9 C, ainda dentro 

dos criotubos, por 10 minutos. Apôs o choque térmico, os ur� 

diniosporos foram colocados para germinar em lâminas escava

das contendo as amostras acima mencionadas. Foram utilizados 

10 µg de urediniosporos adicionados à 50 µl de cada amostra 

contidos na cavidade da lâmina. As lâminas foram colocadas 

em placas de Petri de fundo estreito de 10 cm de diâmetro com 

1,5 ml de água destilada estéril ao fundo, fechadas e manti 

das durante 6 horas, no escuro, à 249C de temperatura. Após 

este período, a germinação dos urediniosporos foi interrompi 

da pela adição, à suspensão, de 20 µ l  de solução de lactofe 

nol-azul de algodão (fenol/azul de algodão/ácido lático/gli

cerina/água: 20:0,1:16:31:33; g/g/ml/ml/ml). 

Foram feitas 5 réplicas para cada amostra da 

levedura. 

Como controle, urediniosporos foram colocados 

para germinar em agua destilada estéril. 

3.9.1.2. Observação e contagem ao microscópio Óptico 

Depois de bloqueada a germinação, os uredinios 
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poros foram observados, sob aumento de 400 vezes, ao micros 

cópio Óptico comum (LEITZ; rnod. SM-LUX) para cálculo da por

centagem de germina ção e porcentagem de inibição da germina

ção segundo as seguintes fórmulas: 

% de n? de esporos germinados 
X 100 germ1naçao = 

n? de esporos observados 

g de inibição da gerwnaçao = 100 - e% germinação no tratamento 
X 100)

o 

% genninação no controle 

Foram observados 500 urediniosporos por tra

tamento sendo 100 urediniosporos por réplica e destes o nu

mero de urediniosporos germinados foi anotado para os cálcu

los posteriores. 

3.9.2. Efeito sobre a permanência dos urediniosporos 

na superfície foliar 

3.9.2.1 . Preparo dos discos de folhas 

Plantas de café tiveram as folhas dos 2 9 s e 3 9s 

pares tratadas conforme item 3.6, com as preparações de S.

�ehevi◊iae correspondentes às amostras 1, 3, 4, 6 e 7 obti

das corno descri to no  item 3. 8. 5 .1. Setenta e duas horas apos 

o tratamento, as plantas foram inoculadas com urediniosporos

de H. va◊tathix como descrito no item 3.5. As plantas fo

ram, então, mantidas nas condições ambientais por aproxima-

damente 30 minutos até o inóculo secar completamente. Após 
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este período, foram retirados discos de 0,5 cm de diâmetro, 

das folhas tratadas, com auxílio de um furador de papel, num 

total de 10 discos por tratamento. Os discos foram coloca

dos em lâminas de microscopia, com a superfície abaxial da 

folha voltada para cima 

O método de coloração dos urediniosporos e a 

observação ao microscópio de fluorescência seguiu o descrito 

por MARTINS (1988). 

3.9.2.2. Método de Coloração 

A cada disco de folha foi adicionada uma gota 

de solução de lactofenol (fenol/ácido láctico/glicerina; 1: 

1:1; v/v/v) usada corno fixador. Após 10 minutos, a solução 

foi retirada cuidadosamente com papel de filtro e os discos 

foram lavados 2 vezes com solução tampão TRIS/ HCL 0,lM pH 

8,5 gotejada sobre os discos e imediatamente retirada com pa 

pel de filtro. Em seguida, cada disco de folha recebeu 1 g� 

ta de fluorocromo dietanol (sal sódico de 4,4'-bis (2-dieta

nol-arnino-4-(3 sulfofenilarnino-S-tiozinil-6)-amino)-estilbe

no-2,2-âcido dissulfônico; UVITEX, Ciba Geigy AG, Basel, Su� 

ça) O , 2 5 % em so 1 ução tdmpão TRIS/ HCL O ,li.VI, pH 8, 5. A-pós adiei on� 

da, a solução de fluorocromo foi imediatamente recolhida com 

papel de filtro e, novamente, os discos foram lavados 2 ve

zes com a mesma solução tampão. Em seguida, a cada disco foi 

adicionada uma gota de glicerina 50% que foi retirada depois 
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de 15 minutos também com auxílio de papel de filtro. Final

mente, os discos foram recobertos por glicerina 100% para se 

rem observados ao microscópio de fluorescência. 

3.9. 2 .3. Observação ao microscópio de 

fluorescência 

Os urediniosporos corados corno descrito no 

item anterior foram observados sob aumento de 63 vezes (oc� 

lar 6,3X; objetiva l0X) em microscópio de fluorescência, mo-

delo Orthoplan da Leitz (Wetzlar BDR) equipado com lâmpada 

de filamento de halogênio de l00W e 1 2W, filtro anticalorífi 

co KG-1, filtro supressor de luz vermelha BG38, filtro exci

tador de luz UV e violeta BP 355-425, espelho dividor de fei 

xes cromáticos RKP 455 e filtro oclusor LP 460. 

Foram contados todos os urediniosporos preseg 

tes em cada um dos 1 O discos por tra tarnen to e o número de ure 

diniosporos por crn 2 de folha, em cada tratamento, foi calcu

lado segundo a seguinte fórmula: 

N9 médio de uredinios
poros/cm2 de folha 

média do n9 de urediniosporos por disco 
area do disco 

(sendo a ârea do disco = 1,57 crn2) 

3.9.3. Efeito sobre a genninação e formação de apressôrios 

dos urediniosporos de H. vM.:tabu.x "in vivo" 

3.9.3.1. Preparo dos discos de folhas 

Os 2 9 s e 3 9 s pares de folhas de plantas de ca 
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fé foram tratados conforme item 3.6. com preparaçoes de S.

�e�evl�lae correspondentes às amostras 1, 3, 4, 6 e 7 obti 

das como descrito no item 3.8.5.1. Setenta e duas horas após 

o tratamento, as plantas foram inoculadas com urediniosporos

de H. va�tat�lx como descrito no item 3.5 e mantidas durante 

16 horas, no escuro, a 24 9 C de temperatura e 95% de umidade 

relativa. Em seguida, com auxílio de um furador de papel, 

foram retirados discos das folhas tratadas, de 0,5 cm de diâ 

metro, em lotes de 10 discos por tratamento. Os discos fo

ram dispostos em lâminas para microscopia com a superfície 

abaxial da folha voltada para cima. 

3.9.3.2. M�todo de Coloração 

O método de coloração utilizado para se obse� 

var o numero de urediniosporos germinados e com apressórios 

formados foi o mesmo descrito no item 3.9.2.2. 

3.9.3.3. Observação ao microscópio de 

fluorescência 

Para observação microscópica dos urediniospo

ros germinados e com apressórios formados "in vivo", foi uti 

lizado o mesmo equipamento descrito no item 3.9.2.3. 

Foram observados sob aumento de 157,5 vezes 

(pcular 6,3X; objetiva 25X), cerca de 100 urediniosporos por 

disco num total aproximado de 1.000 urediniosporos por trat� 

mento e destes, o número de urediniosporos germinados e com 
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apressóri os formados foi anotado, para cálculos posteri ores, 

segundo  as seg u intes fórmulas: 

média de% de 
germinação 

= média do n9 de urediniosnoros germinados 
media do n9 de urediniosporos observados X 100 

média da% de forma
ção de apressórios 

= média do n9 de uredinisporos com apressorios x 100media do n9 de uredimosporos germinados 

3.9.4. Testes de Proteção

Simultaneamente aos testes descri tos nos itens 

3.9.1, 3.9.2 e 3.9.3, foram realizad os ensaios onde as pre-

parações relativas às amostras 1, 3, 4, 6 e 7 já referidas 

foram utilizadas em testes de proteção de plantas de café, 

para comparação entre a proteção determinada e o efeito "in 

vi tro" e "in vivo" s obre o patogeno. 

Para tanto, plantas de café tiveram as folhas 

do 29 e 39s pares tratadas com as preparações da levedura c� 

mo descrito no item 3.6. Setenta e duas h oras após, as fo

lhas tratadas foram inoculadas como descrito no item 3.5. A 

avaliação da proteção foi feita após o aparecimento d os sin

tomas como d escrito no item 3.7. 

3,10, FOTOMICROGRAFIAS 

As fotomicrografias apresentadas neste traba-
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lho foram feitas com uma camara fotográfica Leitz VARIO -OR

THOMAT (24 x 36 mm com fator 0,32), ocular VARIO (SX a 12,SX) 

e fotômetro automático, acoplada ao microscópio Orthoplan da 

Leitz descrito no item 3.9.2.3. 

3,11, ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os resultados dos experimentos foram submeti 

dos a análise de variância. 

A diferença entre as médias do controle e dos 

tratamentos foram testadas através do Teste-T de Student pa

ra significância ao nível de P � 0,05. 



5 2 

4, RESULTADOS 

Os resultados aqui apresentados referem-se aos 

dados de um experimento considerado como o mais representati 

vo entre as repetições. Para escolha dos dados a serem apr� 

sentados, foram calculadas as médias dos resultados das 3 re 

petições e o experimento escolhido foi aquele cujos dados mais 

se aproximam das médias obtidas. 

4,1, INFLUÊNCIA DA CONCENTRAÇAO DA LEVEDURA NA PROTEÇAO 

DE PLANTAS DE CAFÉ 

Os dados apresentados na Tabela 1 mostram que 

folhas de plantas de café previamente tratadas com S. cehe

vl�lae, apresentaram-�e protegidas contra H. va�tathlx. Ob

serva-se que a proteção aumenta de acordo com o aumento da 

concentração da levedura, sendo que o melhor efeito de prot� 

ção, ±70%, e obtido para concentrações iguais ou maiores que 

20 mg/ml. O efeito de proteção se traduz em um menor numero 

de lesões por folha (Tabela 1 e Figura 2). 
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Tabela 1. Proteção de plantas de café contra H. va��a��ix p� 

lo tratamento prévio das folhas com suspensões de 

S. ce�evi�iae em diferentes concentrações.

Concentração de 

S. c.eite.vi�iae.

(mg/ml)1

Média de 

lesões/folha 2

Proteção 

( % do controle) 

1 

2 

5 

1 0 

15 

20 

25 

30 

34,8 

3 2 ,9 

2 8,9 

24,4 

20,5 

1 3,7 

1 3,9 

1 2 ,3 

+ 

±. 

+ 

+ 

±. 

±. 

-+ 

±. 

6,6** 29,4 

4,4** 33,3 

3,2** 41,4 

4,3** S O, 5 

4, 2 ** 58,4 

3,2 ** 72,2

4, 2 ** 71 ,8 

2,9** 75,1 

Controle 49,3 + 5,9 

1 Suspensão de S. c.e.�evi�iae comercial em âgua destilada apll

cada 7 2 hs antes da inoculação das folhas com H. 0a.��a

:t)iix. 

2 
Valores representam média de 40 folhas (2 9 e 3 9 pares de 10 

plantas)± erro padrão. Médias seguidas por dois asteris

cos (!*) são significativamente diferentes du controle 

(P � 0,05) de acordo com o teste-T de Student. 
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Figura 2. Sintomas em folhas de cafeeiro cv. Mundo Novo, ino 

culadas com H. va�tat�ix. 

A - controle, água destilada estéril aplicada as 

folhas 48 hs antes da inoculação; B - tratado, sus 

pensao de células vivas de S. �e�evi�iae aplicada 

às folhas 48 hs antes da inoculação. 
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4,2, INFLUÊNCIA DO INTERVALO DE TEMPO ENTRE O TRATAMENTO 

COM A LEVEDURA E A INOCULAÇÃO COM H. valtatnix -

DURAÇÃO DO EFEITO DE PROTEÇÃO 

Através dos resultados apresentados na Tabela 

2 verifica-se que o maior efeito de proteção é observado após 

4 dias do tratamento das folhas com S. ceneviliae. A prote

çao permanece nos seus maiores níveis no período entre 4 dias 

e 2 semanas (� 60-70% de proteção) decrescendo depois disto 

(30-50%). Nos intervalos menores que 4 dias, também se ob

serva um efeito protetor (50%}, que é obtido mesmo quando a 

inoculação é feita imediatamente apôs o tratamento com a le

vedura (46 % } • 

4,3, INVESTIGAÇÃO SOBRE O CARÁTER SISTêMICO OU NAO 

DA PROTEÇAO 

Conforme os resultados apresentados na Tabela 

3, observa-se que não se verifica um efeito sistémico de pr� 

teção- A proteção só é ob:oervada localmente, isto é, somente quando as 

folhas inoculadas foram previamente tratadas com a levedura 

é que houve um decréscimo significativo do número de lesões 

por folha (Tratamento D - 3 9 par de folhas; Tratamento E - fo 

lha tratada}. Não existe urna proteção sistémica acima ou 

abaixo das folhas tratadas (Tratamento A e D - 29 e 49 pares), 
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Tabela 2 . Influência do intervalo de tempo entre o tratamento com S. Qe 
�euú.,iae e a inoculacão com H. vMta;túx, na proteção de plan-=

tas de café a ferrugem. 

Intervalo de tempo 1 
(dias) 

o3 
1 
2 

4 
6 
8 

10 
12

14 
16 

Controle 

Intervalo de tempol

(semanas) 

1 

2 

3 
4 
5 

Controle 

f'!Iédia 
Lesões/folha2

43,5 .±. 7,8** 
39, 2 .±. 6, 3** 
40,9 .±. 6,8** 
23,7 .±. 4,7** 
19,1 .±. 2,5** 
24,2 .±. 3,0** 
27,3 .±. 2,8** 
30 , 9 .±. 3 , 6 * * 
36,9 .±. 5,1** 
33,8 .±. 6,5** 

81 , 2 .±.10, 1 

Média 
Lesões/folha2

23,8 .±. 6,9** 
23,9 .±. 4,5** 
36,4 .±. 3,8** 
46,2 .±. 8,2** 
58, 7 .±.13, 2** 

86, 4 .±.22 , 8 

Proteção 
(% do controle) 

46,4 
51,7 
49,6 
70,8 
76,5 
70,2 
66,4 
61,9 
54,5 
58,4 

Proteção 
(% do controle) 

72,4 
72, 3 
57 ,9 
46,5 
32,1 

1 Suspensão de S. Qe�evv.5�ae comercial em água destilada (20 mg/ml) apli
cada a superfície abaxial das folhas nos invervalos de tempo defini-=
dos, antes da inoculação com H. vM:t.a;túx. 

2 Valores representam média de 40 folhas (2 9 s e 39 s pares de 10 plan
tas}± erro padrão. Médias seguidas por dois asteriscos (**) são sig
nificativamente diferentes do controle (P � 0,05) de acordo com o Tes
te-T de S tudent • 

3 Inoculação feita imediatamente apos a aplicação de S. Qe�evA./2iae
nas folhas. 
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lateral (Tratamento E - folha oposta à tratada) e nem mesmo 

de urna face para a outra da folha (Tratamento C). Não se ob

serva desenvolvimento de urna resposta sistêmica rn�srno para 

períodos maiores entre o tratamento com S. ce�evi�iae e a 

inoculação, pois a proteção não se manifesta em folhas não 

tratadas seja para a inoculação 3, 7 ou 10 dias apos o trata 

mento da planta com a levedura. 

4,4, EFEITO DO TRATAMENTO COM A LEVEDURA APÓS 

A INOCULA,AO 

Na Tabela 4 estão apresentados os resultados 

que mostram que a levedura S. ce�evi�iae não exerce um efei

to curativo em folhas de café jâ infectadas por H. va��a

��ix. Nenhum efei�o de proteção foi observado nos tratamen

tos com a levedura realizados apôs a inoculação com o pató

geno. Para alguns tratamentos (24, 48 e 72 hs) observou-se, 

inclusive, infecção maior nas folhas tratadas em relação as 

controle mostrando que o tratamento com a levedura após a ino 

culação parece ter propiciado um aumento na infecção. 
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Tabela 4. Efeito de S. cenevi-0iae na proteção de plantas de 

café a H. va-0tatnix, quando aplicado apos a ino 

culação. 

Tratamento1

(horas após a 

inoculação) 

24 

48 

72 

96 

120 

Controle 

Média 

Lesões/folha
2

33,4 .±. 7,5** 

46,1 .±. 6,3** 

47,9 .±.12,2** 

30,0 .±. 5,5* 

21,5 .±. 3,1* 

24,9 .±. 3,9 

Proteção 

(% do controle) 

13,6 

1 Suspensão de S. cenevi-0iae comercial em água destilada (20

mg/ml) aplicada na superfície abaxial das folhas nos inter 

valos de tempo definidos apôs a inoculação com H. va-0ta

t11.,i X 

2 
Valores representam média de 40 folhas ( 2 9 e 3 9 pares de 10 

plantas)� erro padrão. Médias seguidas por dois asteris

cos (**l são significativamente diferentes do controle 

(P � 0,05) de acordo com o Teste-T de Student. Médias se

guidas por um asterisco (*) não diferem do controle. 



4.5, (OMPARA�ÃO ENTRE A EFICIÊNCIA DA PROTE�AO 

DETERMINADA POR CÉLULAS VIVAS OU AUTOCLAVADAS DA 

LEVEDURA E SEUS FILTRADOS 

60. 

Pelos resultados apresentados na Tabela 5, ob 

serva-se que uma maior proteção foi obtida pelo tratamento 

com suspensão de células vivas de S. c.e.ite..vi.óiae. Verificou-se 

que a autoclavagem destas células diminui o seu efeito prot� 

tor porém a lavagem das células vivas ou autoclavadas alte

rou muito pouco a proteção por elas determinada. Filtrados 

de células vivas ou autoclavadas não determinaram uma prote

ção significativa. 

4,6. EFEITO DA LEVEDURAS. c.e�ev,,é,.óiae SOBRE O PATÓGENO 

H. va.ót.a,t�,,é,x.

Através dos resultados apresentados na Tabela 

6 observa-se que nos tratamentos onde foram utilizadas célu

las vivas ou autoclavadas da levedura, verifica-se maior ini 

bição da germinação "in vi tro", "in vivo", bem corno um de

créscimo acentuado do número de urediniosporos de H. va.ót.a

t.hix presentes na superfície das folhas de café. Paralelarnen 

te, estes são os tratamentos que mostraram uma efetiva prot� 

ção à ferrugem, da ordem de 72 e 65%, respectivamente, 
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Tabela 5 .  Proteção detenninada por células vivas ou autoclavadas de S.

�e�ev,Úiae e seus filtrados. 

Tratamentol Média de 
Lesões/folha 2 

Proteção 
(amostra) (% do controle) 

1. suspensão de célu-
las autoclavadas

2. suspensão de célu-
las autoclavadas,
lavadas

3. filtrado da suspensão
de células autoclavadas

4. suspensao de células
vivas

5. suspensão de células
vivas lavadas

6. filtrado da suspensão
de células vivas

7. filtrado autoclavado de
suspensao de células
vivas

58,9 + 11,6** 

53,6 ±. 11,9** 

96 7 + 15 7* 
' - ' 

30,5 + 4,4** 

36,9 + 6,6** 

85,4 + 10,8* 

92,3 ±. 10,9* 

48,6 

53, 2 

15,6 

73,4 

67, 8 

25,5 

19,5 

Controle 114,6 + 16,5 

1 Prenaracões obtidas' � 

das na superfície 

H • V M ,ta,t,u_x • 

conforme descri to no texto (item 3. 8. 5 . 1.) , aplic.§:_ 

abaxial das folhas 72 hs antes da inoculação com 

2 Valores representam média de 40 folhas (29 e 39 pares de 10 plantas) 

± erro padrão. Médias seguidas por dois asteriscos (**) são signific.§!._ 

tivamente diferentes do controle (P � 0,05) de acordo com o Teste-T de 

Student. .Médias seguidas por um asterisco (*) não diferem do CQntro

le. 
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Nos tratamentos onde foram utilizados os fil

trados de células da levedura, autoclavadas ou vivas, obser

vou-se um efeito de inibição da germinação "in vi tro" e "in 

vivo" bem mais baixo, assim como uma menor influência sobre 

a permanência dos urediniosporos nas folhas, com uma prote

çao correspondentemente mais baixa ou inexistente. 

Em nenhum dos tratamentos foi observada inter 

ferência na formação de apressórios. 

Pode-se verificar uma clara correlação da pr� 

teção com uma diminuição do número de urediniosporos presen

tes na superfície foliar, associada a um efeito inibidor da 

germinação, que pode ser observado tanto "in vivo" como "in 

vitro". 

A observação sob microscopia de fluorescência 

revelou que as células da levedura S. ce�evlllae parecem se 

depositar nas depressões existentes na superfície foliar, pre

enchendo espaços mais baixos da topografia, presentes entre 

as células epidérmicas (Figura 3). 

Na Figura 4 pode-se observar o efeito de célu 

las vivas da levedura inibindo a germinação "in vivo" dos 

urediniosporos de H. va�tat�lx, bem como reduzindo o numero 

destes na superfície das folhas. 
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Figura 3. Aspecto ao microscópio de fluorescência de células vivas de S.

ceJtev-</2iae na superfície abaxial de folhas de cafeeiro. 

L - células da levedura S. ceJteviJ.:,iae; E - estômato. 

Aumento: Foto A, X400; Foto B, X640. 
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Figura 4. Aspecto ao rni�roscópio_de iluorescência de urediniosporos de H.

vM�wúx apos a genru.naçao na superfície abaxial de folhas 
de cafeeiro. 
A - controle, água destilada estéril aplicada às folhas 48 hs 
antes da inoculação; B - tratado, suspensão de células vivas de 
S. �eJL�v,<.,6ia� aplicada às folhas 48 hs antes da inoculação; U
urediniosporos; T - tubo germinativo.Aumento X64.
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5, DISCUSSÃO 

Quando folhas de plantas de café sao tratadas 

com suspensao de células de S. ee�ev��iae comercial, tornam

se protegidas contra a inoculação posterior com urediniospo

ros de H. va�tat�ix. Os resultados obtidos no desenvolvimen 

to deste trabalho sugerem fortemente que a proteção à ferru

gem observada é devida basicamente a um efeito antag6nico da 

levedura sobre o patôgeno H. va�tat��x, não existindo evidên 

cias de que este microorganismo atue sobre a planta hospedei 

ra ativando seu mecanismo de resistência. 

Através dos resultados apresentados na Tabela 

6, verifica-se uma clara correlação da proteção obtida nos 

tratamentos com células da levedura, com um efeito de inibi

çao da germinação dos urediniosporos do patógeno, bem como 

com uma redução do numero destes urediniosporos que permane

cem na superfície das folhas de café. Estes resultados asso 

ciados aqueles que demonstram ser a proteção somente local 

e não sistêmica, bem como aqueles que mostram que a levedu

ra tem efeito protetor e não curativo, indicam que estamos 

diante de um fen6meno tipo controle biológico e não de indu

ção de resistência. 
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Os dados apresentados na Tabela 3 demonstram 

que o tratamento de folhas de cafeeiro com suspensão de célu 

las de S. cenevi◊iae determina uma proteção local a ferrugem 

que não se manifesta sistemicamente na planta. A indução 

sistêmica de p7oteção é um fen6��no ohseYvado em diversas in 

terações e tem como característica a necessidade de um certo 

intervalo de tempo entre o tratamento com o microorganismo 

indutor e sua manifestação. Para algumas interações este 

tempo pode ser relativamente longo. COHEN & KUC (1981) ve

rificaram que a inoculação de P. tabacina próxima à base das 

hastes de plantas de fumo, determinou uma resistência sistê 

mica a este mesmo patógeno, que se manifestou na parte supe

rior da ,1anta duas a três semanas mais tarde. Porém, em ca 

feeiros, alguns autores demonstraram que a indução de prote

ção sistêmica pode ser observada em períodos de tempo bem 

mais curtos. BERETTA et alii (1977) observaram que o trata 

mento de folhas de plantas com filtrado da suspensão de ure 

diniosporos de H. va�tatnix, realizado 96 horas antes da ino 

culação, determinou uma proteção sistêmica a este patógeno. 

GUZZO et alii (J987a) verificaram que plantas de café trata

das com exopolissacarídeos extraídos de cipsu}as de Xanthomo 

na� campe◊tni◊ pv. manihoti◊ (Arthaud-Berthet)Starr e ino

culadas com H. va◊tatnix 72 horas ap6s, apresentaram-se sis

temicamente protegidas contra o patógeno. Mais recentemen

te, ROVERATTI et alii (1989-1 verificaram um efeito de prote

çao sistêmica à H. va◊tat�ix, que se manifesta em plantas de 
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café inoculadas com o patógeno 48 horas apos o tratamento das 

folhas com um preparado comercial de B. thu�ingien-0i-0 var. 

ku�Jtaki. Urna vez que as características do fenômeno de in

dução de resistência parecem estar relacionadas à planta hos 

pedeira e não ao indutor utilizado, pode-se concluir pelos 

resultados do presente trabalho, que o fato de não se ter ob 

servado urna proteção sistêrnica nas plantas tratadas com S. 

ee�evi-0iae não estâ relacionado ao tempo necessário para se 

observar a resposta, visto que, em plantas de café, esta já 

pode ser verificada entre 48 e 96 horas. Os dados da Tabela 

3 mostram que mesmo quando a inoculação com o patógeno é fel 

ta 7 a 10 dias após o tratamento com a levedura, não se veri 

ficou urna resposta sistêrnica de proteção ã ferrugem, evi

denciando que em plantas de café tratadas com suspensão de 

células de S. ee�evi-0iae este fenômeno nao ocorre. Somente 

ficou bem caracterizada a manifestação de urna proteção local· 

que parece ser devida a um efeito da levedura sobre o patóg� 

no. 

Outra observação compatível com o fenômeno de 

controle biológico é a ausência de um efeito pos - inoculação 

que tem sido observada em diversos trabalhos sobre o assunto. 

ISENBECK & SCHULZ (J�85} observaram que bactérias com consi

derável atividade antagônica contra E. amylovo�a tanto "in 

vitro" corno "in vivo", não mostraram antagonismo contra este 

fitopatôgeno quando aplicadas em plantas ornamentais (Coto

nea-0te� sppl, 24 horas depois da inoculação com o patógeno; 
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redução significativa da doença só foi verificada quando as 

bactérias foram aplicadas 24 horas antes da inocula

çao. Também foi observada pequena redução da doença quan

do as bactérias foram aplicadas simultaneamente com o pató

geno, sendo que esta Ültima observação também e conJi

zente com o verificado no presente trabalho para o trata

mento de folhas de café com S. ee4evi◊iae efetuado imedia

tamente antes da inoculação com H. va◊tat4ix (Tabela 2), on

de também se observou proteção, embora mais baixa que nos 

tratamentos em que o intervalo de tempo até a inoculação foi 

maior. 

BOUDREAU & ANDREWS (1987) também verificaram 

que a severidade da sarna da macieira foi reduzida pela apli 

caçao de ascosporos de Chaetomium simultaneamente com os co

nídios do patógeno V. inaequati◊, porém nenhum efeito foi ob 

servado quando os ascosporos foram aplicados posteriormen

te a inoculação do patógeno. 

A existência de um efeito de proteção obtido 

pela aplicação de S. ee4evi◊Iae imediatamente antes da inocu 

lação com H. va◊tathix indica que a proteção observada in

depende da ação da levedura sobre o mecanismo de resistên

cia da planta de café uma vez que o fenômeno de indução de 

resistência envolve respostas da planta hospedeira que necessitam 

de um certo período de tempo para se expressar. Desta for

ma, a nao manifestação de uma proteção sistêmica (Tabela 3), 
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o não-efeito pós-inoculação (Tabela 4), a existência de urna

proteção nos tratamentos com a levedura efetuados imediata

mente antes da inoculação (Tabela 2), a clara correlação da 

proteção com um efeito inibidor da germinação "in vivo" e 

"in vitro" e c:m um decréscimo no número de urediniosporos 

por irea foliar (Tabela 6), indicam uma interação direta en

tre o microorganismo S. ce�evi�iae e o patógeno H. va�teú!úx. 

Segundo COOK & BAKER (1983), o antagonismo e� 

tre microorganismos na superfície das plantas inclue princl 

palmente competição e antibiose, mas também pode envolver 

hiperparasitismo. 

Os resultados apresentados na Tabela 6 indi

cam a antibiose como sendo um dos mecanismos envolvidos na 

proteção à ferrugem observada em plantas de café pelo trata

mento com a levedura. 

Uma das indicações e a correspondência entre 

os efeitos antagônicos observados "in vitro" e "in vivo". Na 

Tabela 6 verifica-se que células vivas ou autoclavadas da le 

vedura S. ce�evi�iae exercem um efeito inibidor da germina

çao dos urediniosporos de H. va�tat��x. Este tipo de efeito 

tem sido verificado por outros autores. BAKER et alii 098� 

verificaram que a aplicação de B. �ubtili� em plantas de fel 

jão antes da inoculação com o patógeno U. pha�eoli determi

nou redução dos sintomas de ferrugem. Pela observação ao mi 

croscópio foi verificado que a germinação dos uredosporos do 

patógeno sobre as folhas foi bastante reduzida, sendo que, 
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em testes "in vitro" a inibição da germinação também foi ob

servada. A purificação do filtrado de cultura desta bacté

ria demonstrou que um produto metabó lico do bacilo é respon

sável pela inibição da germinaçã o  de U. pha.1.:,e..oli tanto "in 

vi tro" como ''in vivo", tratando-se portanto de um eftd to de 

antibiose. 

ISENBECK & SCHULZ (1985 e 1986) observaram 

que 3 strains de bactérias isoladas de tecidos de plantas or

namentais e de pera, infectadas por E. amylovona, mostraram 

considerável atividade antagônica contra este patógeno tanto 

"in vitro" corno "in vivo". Verificaram que quando estas ba.s:_ 

térias são aplicadas na planta ornamental Co�one..a1.:,�e..n spp 24 

horas antes da inoculação com E. amylovona ou simultaneamen 

te com o patógeno, ocorre urna redução da doença. Os autores 

verificaram claramente que a atividade inibitória das bacté 

rias sobre este patôgeno está baseada na ocorrência de um 

princípio antibiótico. 

Nas interações antagônicas além da antibiose, 

o efeito inibidor sobre a germinação de esporos do patógeno

pode ser atribuída à competição por nutrientes. ELAD & BA

KER (1�85) verificaram que pseudomonas fluorescentes podem 

controlar o fitopatógeno Fu1.:,anium spp inibindo a germina

ção dos clamidosporos deste no solo. Esta inibição está re

lacionada com a produção de sideróforos pelas bactérias, sen 

do reverti da pela adição de ferro ao sistema o que indica lTITfl compe t_i 

ção por ferro durante a germinação. 
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ELAD & CHET (1987) observaram que diversas ba� 

térias sao eficientes no controle biológico de Pythium spp, 

existindo urna correlação da diminuição da doença com a inibi 

ção da germinação dos oosporos do patógeno. Os autores su

gerem que esta inibição é deterrniP2Ja prcvavelrnente pela com 

petição por nutrientes entre as bactérias e os oosporos em 

germinação. 

Urna vez que no presente trabalho, foi verifi

cado que células da levedura mortas por aquecimento (Tabela 

6) também exercem um efeito inibidor da germinação dos ure

diniosporos de H. va.-6tat11.ix tanto "in vi tro" como "in vivo", 

a possibilidade de uma competição por nutrientes fica elimi

nada, sendo reforçada a hipótese de um efeito de antibiose. 

BOUDREAU & ANDREWS (1987) verificaram que as

cosporos de C. globo-6um tanto vivos corno mortos por aqueci

mento, controlam a sarna da macieira quando aplicados às fo

lhas simultaneamente com o patógeno V. ina.equa.l�-6. Foi ob

servada urna atividade inibitória dos extratos de cultura de 

C. globo-6um sobre V. in.aequali-6 "in vitro", sugerindo que na 

superfície da folha, antibióticos provenientes dos ascospo

ros vivos ou mortos de C. globo-6um podem se difundir passi

vamente inibindo a infecção por V. in.a.equa.li-6. 

A existência de metabôlitos com atividade an-

tibiótica tem sido associada ao efeito antagônico (antibio-

se} de virios microorganismos utilizados em controle biológl 

co, como ji referido nesta discussão. Muitos destes rnetabó-
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li tos tem sido encontrados nos meios de cultura dos respectl 

vos microorganismos (BAKER et alii, 1983; ISENBECK & SCHULZ, 

1986; BOUDREAU & ANDREWS, 1987; KIM et alii, 1988). 

Os resultados apresentados nas Tabelas 5 e 6 

mostram que filtrados de suspensão de células de S. cenevl

�lae não são eficientes em p�oteger plantas de café contra 

H. va�tatnlx, indicando que se houver um metab6lito com ati

vidade inibitória envolvido na proteção observada, este nao 

se difundiu, ou se difundiu pouco para o líquido externo das 

células em suspensao. Esta possibilidade é reforçada pela 

observação de que células lavadas da levedura, vivas ou mor

tas (Tabela 5, tratamentos 2 e 5) não perdem sua atividade 

de proteção. No caso das células vivas, metabólitos uma vez 

retirados pelo procedimento de lavagem utilizado, poderiam 

ser sintetizados novamente. Mas, o fato de células autocla

vadas lavadas manterem sua capacidade protetiva indica que o 

princípio envolvido neste efeito não foi retirado das célu

las uma vez que nao poderia ter sido novamente produzido. 

O fato deste princípio com atividade antibió

tica, se existir, nao ter se difundido em quantidade sufici

ente para mostrar efeito nos filtrados, pode estar relaciona

do com sua solubilidade e com o pouco tempo a que as células 

foram mantidas em suspensão, que foi de apenas 30 minutos. 

FRAVEL et alii (1987) verificaram que um metabolito de Taia

nomyce� provavelmente está envolvido no controle de V. dah

ilae por aquele microorganismo. Os autores observaram que 
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a produção máxima do rnetabólito é obtida em cultura de 5 dias 

de T. 6lavu-6 em meio líquido. Desta forma, estes resulta

dos de modo algum comprometem as evidências de urna antibiose 

corno provável mecanismo envolvido na proteção observada urna 

vez que na superfície da folha este princípio pod8ri& ss <l�

fundir lentamente a partir das células da levedura, atuando 

sobre os urediniosporos de H. va,&�a��ix. 

Ainda no que se refere aos filtrados, mais uma 

vez os resultados da Tabela 6 mostram que, na ausência de um 

efeito inibidor da germinação e redutor da permanência dos 

urediniosporos na superfície foliar, a proteção a ferrugem 

nao se manifesta, i ndicando a correlação destes fenômenos. 

Além das evidências de urna antibiose, fica ela 

ro pelos resultados apresentados na Tabela 6 que a presença 

de células vivas ou autoclavadas da levedura na superfície f� 

liar dificulta a permanência dos urediniosporos do patógeno 

nas folhas, sendo este efeito, inclusive, bem mais marcante 

do que a inibição da germinação. 

O antagonismo de um microorganismo sobre o ou 

tro através da presença física nas superfícies da planta ho� 

pedeira tem sido descrito por alguns autores, principalmente 

como competição por espaço. 

HATTINGH et alii (1986) observaram que o con

trole de E. amylovo�a em flores de maçã por E. he�bieola 

"strain" 252, é obtido se E. he/tbieo-ta for aplicada um dia a� 

tes do patôgeno. Pela observação por microscopia de varredu 
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ra, os autores concluirarn que estas duas bactérias se multi

plicam no mesmo nicho na superfície do estigma. Quando apll 

cado primeiro, o antagonista multiplica-se e não permite que 

o patôgeno tenha acesso aos sítios de infecção.

No presente caso, corno pode ser observado na 

Figura 3, a observação ao microscópio de discos de fulhas tra-

tadas revelou que as células da levedura depositam-se em de-

pressoes existentes nas junções entre células da epiderme. 

Devido a isso, talvez ocorra urna alteração da topografia da 

superfície foliar o que pode dificultar a aderência e/ou pe� 

manência dos urediniosporos nesta superfície. 

Os resultados da Tabela 6 mostram que nas fo 

lhas contendo células vivas ou mortas da levedura, o numero 

de urediniosporos que permanecem sohre a planta hospedeira é 

reduzido em torno de 60% comparado com as plantas controle. 

Em observações durante a condução dos experi 

rnentos, foi verificado que nas folhas tratadas com células 

da levedura, a suspensão de urediniosporos durante a inocu

lação tende a escorrer mais facilmente das mesmas. Existe a 

possibilidade de que as células da levedura depositadas nas 

folhas de café, poderiam alterar de alguma forma a tensão 

superficial das gotículas do inóculo provocando o deslocamen 

to dos urediniosporos para fora das folhas. 

Desta forma, as várias evidências aqui men-

cionadas indicam claramente que a proteção à ferrugem obser

vada em folhas de cafeeiros tratadas com células da levedura 
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S. ce.f(_e.vi1.:iia.e., é devida a uma açao deste microorganismo so

bre os urediniosporos de H. va.1.:itatf/_iX podendo esta ação ser 

dividida em pelo menos 2 mecanismos distintos: o primeiro 

componente seria um efeito da levedura diminuindo o numero 

de urediniosporos que permanecem na superficie das folhas e, 

o segundo seria um efeito de antibiose que inibe a gerrnina

çao "in vivo" dos urediniosporos restantes, fatos que podem 

ser observados na Figura 4. 

Urna vez que uma açao direta da levedura sobre 

os urediniosporos de H. va.J.:ita;tf/_iX foi evidenciada conforme os 

resultados jâ discutidos, os dados apresentados na Tabela 1 

deveriam ser esperados. Tais dados mostram que a proteção 

obtida é dependente da concentração da levedura, aumentando 

proporcionalmente ao aumento da concentração de S. cef/_e.v�ia.e 

comercial utilizada. A proteção máxima alcançada fica em tor 

no de 70% e e obtida para concentrações da levedura de 20 

mg/ml ou mais altas. 

A mesma dependência-concentração do antagoni� 

ta/proteção-, tem sido observada por outros autores. NELSON 

& POWELSON (J988) verificaram que um isolado de Tf(_ichodef[_ma 

hamatum (ion.) Bainer proveniente de folhas de feijão mula

tinho, reduz a podridão das vagens desta planta causadas por 

Bo;tf[_yti-& cúi.e,te.a. quando aplicado às flores do hospedeiro an

tes ou simultaneamente à inoculação com os conídios do pató

geno. Os autores observaram que o efeito de proteção é de

pendente da concentração de esporos de T. hamatum utilizada. 
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Flores de feijão foram pulverizadas com 5 ml de uma suspen-

- 3 4 5 6 sao de T. hamatum contendo 10 , 10 , 10 ou 10 esporos/ml,e 

o controle da podridão das vagens obtido foi de 77, 97, 100

e 100%, respectivamente, indicando que a maxima proteção e 

alcançada para ccncentrações da suspens�c d� antagonista de 

4 10 esporos/ml. 

Os dados apresentados na Tabela 2 demonstram 

que o controle biológico é mais efetivo durante um certo in

tervalo de tempo após a aplicação da levedura viva nas plan

tas. O período de proteção máxima vai dos 4 dias a 2 sema

nas sendo que depois disto ocorre um decréscimo na proteção. 

BAKER et alii (l983) verificaram que no con

trole da ferrugem do feijão por B. 6ubtili6, uma proteção de 

90% e obtida quando a bactéria é aplicada nas folhas da pla� 

ta, de 2 a 120 horas antes da inoculação com o patôgeno. 

Um fator que deve ser comentado é que a obse� 

vaçao ao microscópio revelou que a levedura viva, nas condi

ções mencionadas nos experimentos, e capaz de se multiplicar 

rapidamente na superfície foliar, elevando sua concentração 

inicial. Isto talvez possa explicar porque a aplicação da 

levedura imediatamente antes da inoculação determina uma pr� 

teção menor do que quando o tratamento é feito 1 ou 2 dias 

antes da aplicação do patôgeno. Isto é, a concentração da 

levedura na superfície das folhas 1 ou 2 dias apos o trata

mento torna-se maior do que no momento de sua aplxação e, c� 

mo foi verificado, a proteção determinada tem uma relação 
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com a concentração da levedura. Esta multiplicação da leve

dura "in vivo", poderia também explicar porque em alguns ex

perimentos se observa um efeito de proteção maior com a uti

lização de células vivas em relação as células autoclavadas. 

Urna vez que o efeito da antibiose e de dirni

nu1çao da ader�ncia dos urediniosporos de H. va�tat�i� nas 

folhas, são os componentes importantes na proteção observa

da no presente trabalho, a perda de efeito com o tempo pode

ria ser devida à diluição dos princípios inibidores pela sua 

difusão através da superfície da folha, pela sua degradação 

ou por ambos. Os princípios inibidores, sejam eles rnetaboli 

tos ou as próprias células da levedura, também poderiam ser 

retirados lentamente da superfície das folhas pela ação de 

fatores físicos do ambiente. 
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6, CONCLUSÕES 

De acordo com os objetivos propostos para o 

presente trabalho, através dos resultados obtidos pode-se c� 

gar às seguintes conclusões: 

1.0 m:i:éroorganismo S. c.e./'1.e.v,l/�ia.e. comercial tem 

a capacidade de proteger plantas de café contra o patógeno 

H • V a.l) ;ta_;t.,'1.LX . 

2. A proteção observada é devida a uma inte

raçao direta da levedura com o patógeno H. va.�;ta_;t4,lx tratan

do-se, portanto, de um efeito tipo controle biológico; nao 

foi verificada nenhuma evidência de um efeito de indução de 

resistência. 
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