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USO DE Saccluuomyces cerevislae NA PROTEÇÃO DE PLANTAS DE SORGO 

(Sorgluun bicolor), MARACUJÁ AZEDO AMAREW (Passijlorae edulis) E 

EUCALIPTO (Eucaliptus spp.) CONTRA FITOPATÓGENOS FÚNGICOS E 

BACTERIANOS. 

Resumo 

Autor: Everaldo Piccinin 

Orientador: Sérgio Florentino Pascholati 

O trabalho visou comprovar a eficiência de Saccharomyces cerevisiae

(Fermento Biológico Fresco Fleischmann) no controle de fitopatógenos fúngicos e 

bacterianos em sorgo, maracujá e eucalipto. Para o sorgo os ensaios foram 

realizados ao nível de campo, sendo que os patógenos utilizados foram 

representados por Colletotrichum graminicola e Exserohilum turcicum e as 

cultivares Tx 398B (suscetível a C. gramínicola) e 9107053 (suscetível a E.

turcicum ). A levedura foi aplicada na concentração de 25 mg/ml, 24 horas antes 

ou após as inoculações, além de aplicações semanais da mesma. Como controle, 

utilizou-se tratamentos com o fungicida Tilt (Propiconazole ), além de um 

tratamento controle inoculado e outro não inoculado. Os ensaios foram avaliados 

semanalmente, visando a obtenção das taxas de progresso da doença para cada 

tratamento. Ao final do experimento, foi avaliada a produção em cada um dos 

tratamentos efetuados, sendo possível observar que o tratamento com levedura 

aplicada semanalmente propiciou uma redução na severidade da doença para 

ambos os patógenos e um aumento na produtividade de grãos equivalente ao do 

tratamento químico. 

Para o maracujá foram realizadas aplicações de levedura (25 mg/ml) 24 

horas ante aou após a inoculação da bactéria Xanthomonas campestris pv. 



passiflora. Os resultados evidenciaram uma redução no número de lesões locais 

em ambos os tratamentos com levedura e uma redução no número de infecções 

sistêmicas apenas para o tratamento efetuado 24 horas antes da inoculação do 

patógeno. 

Mudas de eucalipto receberam os mesmos tratamentos efetuados em 

maracuj� porém as plantas foram inoculadas com o fungo necrotrófico Botrytis 

cinerea, e mantidas sob duas condições de temperatura de 19ºC e l 5ºC. Além 

disso, os tratamentos foram subdivididos em dois outros com folhas exibindo 

pequenas necroses, de no máximo 2mm, causadas por injúria química ou 

mecânica, de ocorrência comum em viveiros de mudas de eucalipto. Observou-se 

um controle eficiente do patógeno quando a levedura foi aplicada 24 horas após o 

fungo a temperatura de 19°C. Porém, o controle pela levedura foi reduzido 

quando da utilimção de mudas com tecidos necrosados ou mudas mantidas a 

temperatura de 15ºC. 

Os resultados obtidos no presente trabalho indicam a inexistência de 

especificidade no controle de diferentes fitopatógenos por S. cerevisiae, além do 

efeito de proteção ser inespecifico para o hospedeiro. Salienta-se, também, que 

não houve redução na produção de grãos por plantas de sorgo quando do emprego 

da levedura como indutor de proteção, o que demonstra a possibilidade do uso de 

S. cerevisiae ao nível de campo em estudos posteriores para o controle de

fitopatógenos. 
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Protection of sorghum planta (Sorgluun bicolor), yellow pauionfrait 

(Passljlora etbúis) and eucalyptus (Eucalyptus spp.) agaiut fungai and 

bacterial plant pathogens by Sacclulromyces cerevlslae 

Summary 

Author: Everaldo Piccinin 

Adviser: Sérgio Florentino Pascholati 

The aim of the present work was to use the yeast Saccharomyces 

cerevisiae ("Fleischmann baker' s yeast") to control fungai and bacterial plant 

pathogens in sorghum, passionfruit and eucalyptus plants. Sorghum experiments 

were carried out under field conditions and the plants were inoculated with the 

pathogens Colletotrichum graminico/a or Exserohilum turcicum. Toe sorghum 

cultivars Tx 398B (susceptible to C. graminico/a) and 9107053 (susceptible to E. 

turcicum) were used as test plants. The yeast cell suspensions were at the 

concentration of 25 mg/ml and were sprayed 24 bours before or after the 

inoculations. Applications of yeast suspensions and fungicide (Tilt -

propiconazole) were also carried out weekly. Control treatments were 

represented by inoculated and not inoculated plants. Toe experiments were 

evaluated weekly to obtain the disease progress curve for eacb treatment. At the 

end of the experiment, the grain production in each treatment was evaluated and it 

was possible to observe that weeldy spraying of yeast cell suspensions reduced 

disease severity in sorghum plants to both pathogens and caused an increase on 

grain productivity that was equivalent to the cbemical treatment. 

For the passionfruit, yeast cell suspensions (25 mg/ml) were sprayed onto 

the plants 24 hours before or after the inoculations of the bacteria Xanthomonas 

campestris pv. passiflora. Toe results showed a reduction ín tbe number of local 

lesíons in both treaments with yeast and a reduction in the number of systemic 

xiv 



Iesions only in tbe treatment where tbe yeast suspension was sprayed 24 boms 

before tbe inoculation with the pathogen. 

Eucalyptus seedling were inoculated with the necrotrofic fungus &trytis 

cínerea, and incubated under two temperature conditions at 15ºC and 19ºC.

Besides that the treatments were also subdivided in other two treatmen� one 

having eucalyptus seedling with healthy leaves and other one having seedlings 

with leaves exbibiting some necrotic spots (maximum of 2mm), caused by 

chemical or mechamical injury. It was observed an efficient control of the 

pathogen where the yeast suspensions were applied 24 bours after the fungus at 

the temperature of 19
ºC on the healthy seedlings. 0n the other hand, the yeut 

cells were not effective in controlling the disease when the seedling with necrotic 

tissue or maintained at temperature of 15
º
C were used. 

The results shown in tbis work point out the absence of specificity in the 

control of different plant pathogens by S. cerevisiae, and the protection effect 

were inespecific to the host plant. Finally, the grain production by sorgbum pbmts 

was not reduced wben the yeast cell suspensions were used to protect the plants 

indicating the possibility of using S. cerevisíae under field conditions in studies to 

control plant pathogens. 
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1. INTRODUÇÃO

As doenças de plantas sempre preocuparam o homem na obtenção de maiores 

produções e qo,Jidade de produtos� prinçipaimeotc devido ao fato de ser dificil 

de se vimai;:rar o agente causal a olho nú, o que conferia às doenças um cato aspecto 

místico no principio da fitoplltologia. 

Com a descrição dos microrganismos e o desenvolvimento de técnícu básicas de 

microbiologia, o homem foi criando um conceito mais refinado sobre IS doenças e 

conscquememmte IS técnícu de manejo e controle de doenças começaram a surgir em 

virtude deste maior conheeimmto. A descoberta de que a calda bordalesa era capaz de 

controlar o mildio da videira foi mn marco importante no controle das doenças de 

plantas, pois foi o primeiro fungicida uti)izado pelo homem. 

Inicialmente, apenas os fungicidas de açi(> protetora, os qlà foram 

responsáveis por um grande avanço no controle das doenças de plantas, eram utiUDdos, 

� existem algumas limitações quanto ao controle de doenças já instaladas nas 

� bem como quanto a problemas de fitotoxidez. Com o avanço da pesquisas 

foram desenvolvidos os fungicidas sistémicos, os quais apracntam maior especificidade 

de controle, menores riscos ao homem e menor grau de fitotoxidez. bem como permitem 

o controle de doenças já instaladas nas culturas. No emanto. alguns problemas como,

ausência de produtos eficientes para todas as doenças e culturas ainda contimmm a

existir, além do surgimento de isolados resistentes dos microrganismos, para os quais os

produtos são empregados,
Contudo, com o avanço da fitopatologia, novos métodos de oomro1e e manejo 

cultmal estio sendo desenvolvidos e aperfeiçoados. Atualmente� a necessidade de 

mercado exige que os produtos além de boa aparência e qualidade, apresentem riscos a 
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saúde humana, ou seja, cada vez mais o comumidor e os paises importadores de 

produtos agricolas aprcse,a,11 maior rigor na obtmçlo de produtos que aprc.,cntcm 

baixos resíduos de defensivos agricolas. Assim sendo, existe a necessidade de criarmos 

cond:iç6es de p-aticar mna agricultura com baixo impacto ambiental, ou mesmo visando 

a nossa pcnnane:neia como pús exportador de produtos agricolas. 

Neste sentido, ablllmmte mna das novas linhas de pesquisa no controle de 

doaaças de plantas tem sido a proteçlo induzida as doenças, tomando por base a 

existencia de mecanismos de resist!ncia latentes da própria planta, QS quais necessitam 

apenas serem ativados para que ocorra a proteção contra os fitopatógmos. 

Em vista do exposto, o presente trabalho visa oferecer subsidios pma o controle 

de doenças através da proteção de plantas, o que pode envolver tanto a indução de 

rcsistancia e/ou o controle biológico. Desta � p'CteDde-se demonsáar a 

ocorreacia do fen6meno da proteçlo de plantas de sorgo 10 nível de campo, bem como 

demcmtrar a inespeefficidad da proteçlo nessa g,am(nea, de plantas de maracujá e de 

eucalipto por Sacd,aromyce8 cerevl8iae e possfvel utiJizaçlo do mesmo no manejo 

integrado de doenças. Os patossistemas a serem e.1ludados envolvem sorgo

Colletotrichum graminicola e Exserohü_, turc� maracujá-Xanthomonas 

campestrls pv. passtjlorae e eucalipto-Botryti.J cmerea. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1.1. � 

Como regra geral • mtureza, cada espécie vegetal pos.,uern mecanismos 

eficientes que impedem o estabelecimento e o desenvolvimento da maioria dos 

organismos patogenicos, porém, alguns conseguem vencet' as defesas da planta e 

ocasionar a doença. Deste modo, resulta o conceito de que a � é a regra e a 

su.,cepbbilidade uma exceção (MORAES, 1991; LOPFZ, 1993; PASCHOLATI & 

� 1994). 

Quando o sistema de defesa da planta mostra-se ineficiente ou inoperante, o 

patógeno tem � de iniciar o processo infeccioso e instalar-se nos tecidos do 

hospedeiro, ocasionando no mesmo distúrbios ao nive1 bioquímico e fisiológico, que se 

traduzem no surgimento dos sintomas da doença (LEflE & P ASCHOLAn 1995; 

MORAES, 1991 ). 

Mas, porque a expressão de resistência de uma planta é funcional em apenas 

alguns casos ? Isto levou a hipótese de que os mecanismos de resistência estivessem 

inativos ou reprimidos nas mteraç&s compatfveis entre espécies ou cultivares 

susceptiveis e patógenos virulentos. Portanto, se os genes responsáveis pela defesa da 

planta estio inativos nestes casos, como ativá-los? 

RA Y ( 1901) foi um do., pioneiros em demonstrar o que classfficou de "vac:inaçlo 

de plantas" oom formas atenuas de fungos causadores de ferrugem. Na mesma linha, 

BERNARD ( 1909) inoculou bulbos de orquídea com um isolado fraco de Rhizoctonia 
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repena, e demomtrou que quando eas inemws plantas eram inoculadas com um 

isolado virulento do patógeno, a plantas nlo exibiam doença. Anos mais tarde. foi 

demonstrado que um dos fatores de protcçlo indlmda nos bulbos de orqmdea era devida 

em parte ao acúmulo de compostos fen6licos. 

WARD (1905) e STACKMAN (1915) observaram também que plantas de trigo 

exposta:i a isolados avirulentos de fungos causadores de ferrugem, mostrav11m-Se 

resistentes quando da inoculação de isolados virulentos do mesmo patópno. SMI1H et 

ai. (1911) e BROWN (1923) demonstlaa11u1 que a aplicaçlo de preparaç6es de 

Agrobacterium tumefaciens, inativados termicamcnte ou nlo, conferiam proteçlo Is 

plantas a infecções posteriores pela própria bactéria. 

MÜLLER e BÕRGER (1940) e MÜlLER (1956; 1961) dcmomtraram que 

tubérculos de batata qnmdo inoculados com isolados avirulentos de Phytophthora 

infutans, tomavam-se n:sistentes à inoculaQGes subsequentes com fonms vindentas do 

fungo. 
A partir da demomtraçlo da exist!ncia do fenômeno de indução de � 

em plantas,, muitos nbuhos começaram a ser conduzidos visando o entendimento dos 

mccaoismos bioqnimico, e fisiológicos dcconmtes da lbWÇlo dos genes de defesa. 

A resistência de um hospedeiro, dentro do contexto da fisiologia do para.gstismo, 

pode ser definida como a capacidade da planta em atrasar ou evitar a entrada e ou a 

subsequente atividade de um patógeno em seus tecidos (PASCHOLATI & LEITE, 

1995). 

Neste sentido, as plantas apresentam diversos meamismQS de resistência que slo 

divididos didaticamente em duas categorias: a) JneCNrisnns pré-formados � 

constitutivos), que slo subdivididos ainda em atntuü ( cudçuJ.a, tricomas, 

estômatos, vasos condutores, etc) e � (fenóis, alcalóides, lactonas 

insaturadas, glicosídeos cianogenicos, glicosideos fenólicos, fototoxina, imbidores 
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proteicos, Ji-1,3 gluamas,:, quitinase, etc) e mecanismos p6l-fonwlGa (ativos; 

iDduzfvcis h que também s1o subdivididos em estr■taraia (papilas, halos, lignificaçlo, 

carnadu de cortiça, tiloaes, de) e ......... (fitoalexinu) (MORAES, 1991; BELL, 

1981; ISAAC, 1992; MANSFIFlD, 1983; AIST, 1983; PASCHOLATI & LEITE, 1994). 

De modo � a induçlo de resistência em plantas está relacionada a 

mecanismos estruturais e bioquimicos pós-formados. Os Jl'C"-081ri!DIOS bioquimicos pré

formados podem ser considerados também como passíveis de serem inckmdos, pois 

como resultado da infecçlo a subsd11r.,"ias já � podem ser convertidas em 

outras substincias altamcmte tóxicas aos fitopatógenos, ou ainda podem ter seu acúmulo 

aumentado rapidamente em resposta a uma possível agressão externa (P ASCHOLATI e 

LEITE, 1994). 

Dentre os mecanismos bioquimicos de resistência pós formados, as fitoalexinas 

ocupam lugar de destaque. Neste sentido, devido a impordncia das mesmas na proteção 

de diversas plantas inclusive sorgo, abordaremos a seguir alguns aspectos desse 

mecanismo de resistência à fitopatógenos. 

As fitoalexinu slo compostos anti-microbiano, de baixo peso molecular, que 

slo sintetizados pelas plantas e se acumulam nas células vegetais em resposta a uma 

infecç.lo microbiana (PAXTON, 1981; STOESSL, 1986). � sabe-se que não 

apenas os fitopatógenos slo capazes de induzirem ou olicitarem a produção de 

� mas tarnbént outros microrpnismos nlo � como por exemplo, 

Saccharomyces cerevlaiae e Bacillw thuringíen.fla e agentes abióticos, como HgCl2 e 

luz U.V. (FREITAS etal., 1993). 

As fitoelexinas podem ser elicitadas cndogmamente devido a ação de 

oligossacarldeos dos fitopatógenos, hberados em ftmçlo da ação das Ji-1,3 g1ur.,mMes e 

quitímses sobre a parede celular (PASCHOLATI & LEITE, 1994). 

RONCATIO & PASCHOLATI (1993) evidenciaram a produção de fitoalexims 

em mesocótilos estiolados de sorgo, a partir do tratamento com filtrado de suspensões 

da levedura Saccharomyces cereviaiae e "Fermento Biológico F:resco Fleiscllroann". Foi 

observado também que o aumento da resposta de proteção foi linear ao aumento da 

concentraçio de levedura � assim como a produção de fitoalexmas foi mais 



6 

intensa quando aplicado o fameuk> biológico, indicando que a presença das células de 

levedura está ligada diretamente 80 efeito de protcçlo. 

LOPFZ (1993) e TENKOUANO et ai. (1993) consideram a utilidade de scleçlo 

de plantas de sorgo que expiess&m mais rapidamente e eficiCDtcnleDte o acúmulo das 

fitoalexinas, pois como já de1110bStiado que as mesmas estio iotimarnentc reJacionadas 

com a defesa do sorgo contra fitopatógenos. 

SNYDER & NICHOLSON (1990) demunstaaram a formaçlo de fitoalexinas cm 

sorgo 24h após a apücaçlo de suspemões conidiais de Colletotriclnan gra,ninJcola. Foi 

observado o aparecimento de pequenas inclus&s, contendo fitoalexinas conhecidas 

como apigeninidina e luteolinidina. Esta., inclusões acumulavam-se ao redor do ponto 

de infecção impedindo o estabelecimento do patógcno, Outro aspecto importante diz 

respeito à coloração das fitoalexinas de sorgo, visto serem as únicas fitoalexinas 

coloridas que se conhece, o que &cilita a visueJiaçlo direta do acúmulo das mesmas 

nas células de plantas dessa gramtnea. 

O controle da antracnose do sorgo causada por C. gra,ninJcola, entre outros 

&tores deve-se ao efeito protetor das fitoal� bem como a velocidade de resposta 

da planta no acúmulo desa compostos (SNYDER & NICHOLSON, 1990; 

TENKOUANOetal, 1993; LOPEZ, 1993). 

STANGARLIN et ai. (1994) relataram que a resposta de plantas de sorgo a 

"queima das folhas" ou mancha foliar au&lda por E:aerohi/11m twciatm umbém 

aM>lve o acúmulo de fitoalexinas do tipo apigeninimna, hlteolinidina e ester de 

apigeninidina, sendo semelhantes às produzidas contra C. graminicola. demomtumdo 

também a inespecificidad dessas substa� quanto aos �IIOS oomrolados.

HOOS & BLAICH (1990) e JEANDET et ai. (1995) demonstrmam que videiras 

acum11J1m a fitoalexjna � em resposta a infecçlo de Botryru cinel-ea,

Phomopsis vitícola e outros fitopatógenos. HOOS & BLAICH (1990) obsavuam 

através de estudos ln vttro que B. ctnerea e P. vlticula tem o creseimemo micelial 

reduzido na concentraçio de 50 ppm de resvenmol, enquanto que 500 ppm induz ao 

crescimento rítmico e lento até paralisar o crescimento fúngico. � B. cinerea 

pmmui mecanismos emimáticos capazes de degradar o � ltmVés da produção 
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de lactws, às quais promovem a detoxificaçlo da fitoalexina através de � 

oxidativas. 

PF.ZET &. PONf (1990) descrevem a fitmJcxina pterostilbeno,. produzida pela 

� capaz de atuar cisetamente sobre n� redculo endoplasmátic:o, 

mitoc6nsias e mcmbana muclear do B. ctnena. Essa fitoalexina age sobre a membrw 

plasmática deso9ni:mndn-a cmnplelameate em 3 horas e imbindo totaJmente a 

respiraçlo cm 10 minutos. Essa diferindo do � principalmcntc pela velocidade 

de acómulo e modo de ação sobre o patósmo. 

O �o péYio de plemas, a fim de conferir proteção pela aâvaçlo dos 

meeanísmcw de defesa estruturais e bioqufmioos das plemas, potegendo-u contra 

fungos, VÚ'UI e t.t6rias é conbecido como indução de resistência (MADAMANCin &. 

ICUé, 1991; MARTINFl.LI, 1992; MARTINS,. 1991; MORAES, 1991; PASCHOI.An 

et ai. 1986; PASCHOLATI e LEITE, 1994; 1995). 

Para que o processo de induçlo de resistência seja dc:5cncadeado é necessário 

que ocorra algum estimulo na planta hospedeira para que os meamitwos latentes de 

resistlJncia da planta sejam aüvadm (P ASCHOLATI &. UllTE, 1995). Os agmtes 

capazes de provocar este estímulo nas plantas sio cltenwtos de indutora ou elicitores, 

os quais podem ser divididos em bióticos e abióâcos. Os elicitmes bióticos alo 

rcprescmados por microrpnismM saprófms, próprio patõgeno 011 patógcDos .ie outras 

culturas, onde os mesmos podem es&u na forma virulaD, avindenta ou inltiVlda 

Também podem englobar mdlbólitos microbianos e extratos de plemas sadias ou 

imtmlzadas (SEQ� 1979; KUé &. RUSH,. 1985; DUKE et ai 1987; MORAES, 

1989� 1990). A maioria dos pesquisadores prefem o uso de não patógcDos para as •, 

investigações sobre a indução de resist&lcia em plantu. No � alguns dos 

microrganismos comumente utilindos são Bacillw thuringiensis e Saccharomyces 

cerevi&iae, devido as facilidades encontmdu na aquisição de formulaç6es com.erciais. 
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além dos resultados já obâdos <:01D as mesmos aerem promiaores (FREITAS et ai., 

1993; LOPEZ, 1991; MORAES, 1991; RONCAITO & PASCHOLATI, 1993; 

ROVERATII, 1989; Sil.. V A, 1989; STANGARIJN & PASCHOLATI, 1994). 

· 0s mais vaiados tipos de eJicitores abióticos slo utitimdos DO estudo do

feu6meno de •nduçlo tio pn,eeçlo. Denlre eles, temos· luz UV, injúria mdnica com 

caJborunchnn, trata•nento com HgCI2, NaCI e nitlogeuic, liquido (FREITAS et ai., 1993; 

PASCHOLATI & LBITB. 1995). Atualmente> o 6cido acetil salicllico 'W1D recebeNlct 

maior ataJçlo em estudos exploiatótios dmdo à sua r6pida e eficiente atuaçlo na 

ativação dos sistemas de defesa das plantas, cm baixas dosagens e o seu papel como 

passivei sinal tnmslocado durante o fenômeno de � sistemica (KLESSING, 

quitosana, como mn produto muito pomissor DO comrole de fitopatóp:nos, visto que a 

mesma em:ontra-se intimamente rehcíonada cxm fatores de �:imemo na 

É imponante lembrar que a velocidade de expressão dos mecanismos de 

resistancia pós-formados estnm.nis e bioqufmicos slo de vital impoltAnciaa DO bloqueio 

ou n1o do patópno (MORAIS, 1991 ). MARLBY & HlLLOCHS (1993) demoostnnm 

que o feijlo gmmcha tinha sua expesslo de resistencia condiciomda a produçlo de uma 

fitoalemw conhecida por cajanol. Os autores estudmmn os cultivaes ICP 9145 e 

Malawi, sendo que ambos apresemavmn a poduçlo deste compmto, porém a 

velocidade de acúmulo da fitmierina pelo cultivar ICP 9145 era apoximadameme 10 

vezes mais r6pida do que DO cultivar Malawi. Através de inoculaçlo de ambos OS

cultivares com o fungo Fu.tarhlm udum foi observado que apenas o cultivar ICP 9145 

ap&csctmr'ta resistência ao patógmo. 

Outra cmacteristica importante do proceuo de mduçlo de resistêooia em plantas, 

é que o mesmo é mespeclfico, podendo proteger as plantas contra qualquer fitopatógeno 

(KUé, 1985). DEAN & KUé (1986a) utiJi1'ADdo smpemões de C.olletotrichum 

lagenarium aplicado como elicoor em folhas cotiledonares de pepino, obtiveram 

proteçio sistêmica a mais de 13 fitDplltógenos, reprc,c:mados por fungos, vírm e 

bactérias. 
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· A proteção !aduzida tambétn depende do intervalo de tempo entre o tnlN•tado

inicial (elicitor) e a inoculaçlo do patógeno, bem como do agente olicitor envolvido 

(MORAES, 1991; SILVA, 191'J). O efeito da proteçlo D(ll'INllmente alo é imediato. 

para a expesslo de resis&encia como o obaervado para o caso de feijlo, penda (SILVA, 

1989; MARLEY & HIIJ..OCKS, 1993). Esta depcndemtcia de tempo para a expesslo da 

� n ck.t.cnniner em pane a eficifncia ou nlo do prwesso de potcçlo, pois 

quanto mais mpido a planta defender-se do patógeno, maiores ICllo a clw«s de 

inapedir que o patógeno estabeleça se no hmpedeiro causando "doença 

.. A conceutnçlo do elicitor para a proteçlo de plantas também pode afetar a 

ativação da� da phmta CARUSO & KUé (1979) utilizando de Colletotrichum 

lagenarh,,n, como indutor de remstência em folhas de mello e melancia, attavés da 

aplicaçlo de uma suspmslo de t<>3 � obtiveram contlole de 90 e 95% 

respectivamente, para uma posterior infecçlo com o patógeno. Quando do aumento da 

ooncentraçlo da suspmslo elicitora para 107 conidios/ml, o efeit<, protetor caiu pma 35 

e l�/o, respectivamente. 

, A duraçlo do efeito pnBtor pode ser duradouro OU· tanporálio. ROSS (1961) 

obteve induçlo de resis&encia sidmica em fumo até 7 dia ap{,s a elicibi&;lo. KUê & 

RICHMOND (1977) obtiveram proteção sistémica por 4-5 semams em plantas de 

abóbora contra Colletotrlchum lagenarium. ROVERATn et ai. (1917) e ROVF.R.Arn 

(1989) obtiveram também p:oteçlo sistêmica à Hauleia W18latrl% em eafee1ros, onde o 

efeito protetor mantevo-se viá'ffl durante 4-S semana LOPEZ (1991) demoallVOII que a 

proteção de plantas de sorgo era efetiva por um periodo de 7 dias contra o patógeno C. 

graminicola. através do uso de S. cerevisiae, como indutor de proteçlo . 

. JENNS & KUé (1979) e DEAN & KUê (19868,b) desaam também a 

possibilidade da transrris+, de proteção através de enxertia. Os autores sugeriram que 

um "sinal" químico é produzido no local de indução e que este sinal seria tramlocado 

para os demais tecidos conferindo a�-

De acordo com MORAES (1991 ), o proccuo de induçio de proteção envolve a 

ativação de processos bioqufmicos. Visto que a resposta de proteção irá envolver a 

smtese e o movimento de metabólitos. e que estes slo originários de processos que 
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requerem energia, IUp&m,-IO que a luz dDYa se coosti11Ur em impol_.. fator CDYOlvic:lo 

em algum paocessos do proteção. LOZANO & SEQUEIRA (1970� utitiando-se de 

células de Paeudomonas aolanacea,v,r inativadas termicamemc e de P. Solanaceanan 

vindenta.1, aplicadas em folhas de fumo, observaram que a pl'<smça de luz era 

neci:116ria para a IIIIIDifeslaçlo da resist6ncia induzida Porém, CARROL & LUKEZIC 

(1972) obtiveram resultados eont1'1:iul a influencia da luz na proteçlo de folhas de 

plantas de alfafa tratadas com mutantes de Corynebacteriran imidionm. Os autores 

t'Videluarmn maior rai•ncia aos isolados virulmtos. cpwwlo as plantas inm 

mantidas por 24h no e1CU10 ames da inoculaçlodo patógwo. 

KLEMENT & OOODMAN (1968) demonstuuam também a semnbilidlde do 

paocesso de induçlo de resistencia à temperatura. Foram utilizadu plantas de fumo 

acscidas à 20, 24 e 30°C, sendo pocedidas mio inoculaç6es com o vúus do mosaico 

do fumo. Os resultados evidenciaram laaes locais como reaçlo de resistência apenas 

para as plantas crescidas à 20 e 24°C, mas nlo naquelas mantidas à 309C. 

ELLISTON et ai. (1977) também demonstraram perda da efici!ncia da 

� induzida em plantas de feijlo à Colletotriclnmr lintJmalthiamlm e a 

Colletotrlchum lagenarlum. quando as plantas foram fflftlâdas à 37°C. 

A proteçlo de plantas pode ocorrei de dois modos distintos: local ou 

sistemicamente. A proteçlo local tem como � o oomroJe do patógcno no 

sitio onde o l8ffltc eticitor foi aplicado. oucm et a1. (1976) evidenciaram proteção 

local em plantas de pepino a Erlsyphe gramin/3, onde a indução foi obtida apenas nos 

pontos de ap1icaç1o do móculo. PASCHOLATI et ai. (1986� attavés do tratamento de 

folhas de plantas de meJlo com Helminthmporium carhonum ou Mycosphaerella 

melonis imtivada termicamente utilizados como indutores contra M. melonis� não 

demonstraram proteçio a disdncia do ponto de aplicaçlo dos agentes indutores 

camctermmdo assim uma proteçlo do tipo locatimda Por sua vez, SILVA (1989) 
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� apns proteçlo loc:al conua e gra,ninicola em milho, quando utilimu como 

clicitor a leYedura S. cermaiae. 

A proteçlo sistemice é c:aractermdl quando • mesma ocorre no hospedeiro em 

locais distantes ao da apliclçlo do elicitor (SIL V� 1989). ROVERAITI et ai. (1987) e 

ROVF.RA.m (1989) demoustiaam que a fenusem do cafeeiro pode ser controlada 

através do uso de mdutmes como Bacillm thurmgiemia, Saccharo,nycea cerevt,ioe 

("Fenneutu Biológico F1'e9CO Fleischsnann"), Xanthomonaa can,peatni pv. manihoti8 e 

oubos. Os indutores conferinm resist&lcia do tipo sistemica à fe:rrugem. sendo que o 

efeito de proteção foi poufvel ser observado nas dheç&s acendentes e� a 

partir do ponto de aplicaçlo dos� GUEDES et al (1980) demoustimam que a 

induçlo de proteção em pepino contra o patógcno Colletotrlclnan lagenarirlln era mais 

evidmte em folhas de pepino locatizadu IICÍIDa da folha induzida do que nu folhas que 

estavam abaixo do local. indoçlo OU DOS póprios·sitíos de aplicaçlo do indutor. 

o tratamento de plamas com indutores de resisêlCia, às wam pode provocar

efeito conb6rio à� ou seja pode ocasionar a supresslo da resisaência, 

fen6mmo este ehmwlo de smcetibilidlde induzida (� 1983). PASCHOLATI & 

NICHOLSON (1983) e PASCHOLATI et ai. (19851 utilinndo H� 

maydis em plantas de milho suscetíveis e resistemes a Helminthosporium carboman, 

tomaram plantas. � em suscedveis ao H. carbonum, qnendo previamente 

mocuJadu com H. maydis. 

A smceta1>ilidade induzida provavelmente está relacionada à � de 

alguns patógenos impedirem a ativação dos meraismos de � da plantas pelo 

mterrompimemo do processo de reconbecimemo, que pode ser feito atmvés da produçlo 

por parte do patógeno de polimcarldeos extracelulares de cáps11Jas, produçlo de 

enzimas e ou toxims emacehdares, as quais irão interferir diretamente na 

permeabilidade da manbnma plasmática ou outras atividades celulares como 
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supressores, OI qmis interferem DO JllocessC> de rcconbeeimemo
y 

através do 

condicionlmeoto celular em dmçlo a resistencia. 

Se tomarmos como base que as doenças das plantas slo oriundas de um 

desequiHbrio da microflora benéfica anteriormente associada à planta, e a maneira que 

os tratos culturais sio realiados • agricultura moderna, onde a falta de critérios para a 

realização do controle qufmico contnbue ainda mais para aumentar o desequilíbrio 

microbiano, c,onsiderando ainda que os fitopatógenos n=cebem contirn■mente uma 

pressão de seleçlo a cada aplicaçlo de defensivos que realizamos. Desse modo os 

fitopatógenos apresentam-se mais aptos a sobreviv&lcia após um controle qmmico que 

os nlo patógenos. Após realizarmos UDI contlo� qufmico propiciamos a eJinrimçlo de 

grande parte da microflora exisaente, facilitando assim o de8envolvimento doa patógenos 

(BAKER, 1994; BOLAND, 1990; � 1991). 

Visando o a:stabdccimento destas n,laç&,s hospedeiro e microflora benéfica, 

surgicam estudos procunmdo cmcmmar miaorpnismos antag6nicos ima os mais 

variados patógenos pua o controle de � dando origem emlo ao que conhecemos 

por coutmle biológico de doenças de plantas .. COOK & BAKER (1983) definiram o 

controle biolósico de doenças de phmas ,x,mo a reduçlo do paalCW de mócu1o e ou 

�, pelo USO de um OU mà C'C'pUi:WOS, exceto O homem. 

O mecanismo de ação dos agentes de biocomrole, pode ser irust:uido mavés de 

Dês métodos básicos de controle: lllldibiose, pnsitismo e �- A antibiose 

bueia-se m produçlo de subsdnàas com efeito fqicida ou fimgi� � e 

nematicida. Estas subsdnciu sio produzidas pelos orpnismos mtagomstas como um 

mecanismo de proteçlo à sua sobrevivência diante dos demais microrpnismos 

existentes m microflora que ocupa (L� 1995). 

Entre os miaorpmsmos produtores de mtibióticos e utílimdos no controle 

biológico de doenças de plantas, temos o Badllus subtilis (SANHUEZA, 1987). Essa 
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bactélia produz U1111 enoame pma de 8llltlbióâcos tais como micoPJbtiliM, 

bacillomicina (KAREL & ROACJt 1951). baciJmna e funginicina (LOEFFLBR et ai., 

1986; TSCHEN, 1987) e bulbiformina (VASUDEVA et ai., 1958). os quais exibem a 

capacidade de inibir uma vmD pma de 1-aéria e fungos fieopatogenicos 

(DUNLBAVY, 19SS). Por 1118 w,z, os fuagos do gene.o TrJcl1ode11• spp tunbán 

produmn IDbbióticos de vários tipos. porém nem todas IS espécies do fungo tem açlo 

de antibiose. pois se valem de oatrot mecanismos DO biocontrole das doenças de plantas 

(BAKER, 1994; SANHUEZA,1991). 

Um dos mais fmllOSOS procbos de mo comacwl para o CODb'ole da pJha da 

coroa das rosaceas é derivado de baéliu do gene.o A.grobacterillm. Neste cuo a

bactéria A. radiohactet- produz uma id,sth:ia antibiótica cbemada � que é 

capaz de controlar a A. tumefaciem � 1980). 

o meranÀUM> de parumsmo ou bipelpu:asitism por microrpnwnos, comiste

Mdcgmdaçioàparede�•ous�adelaistêlmdosfungos� 

com posteriol penett-,à, DO fungo e amorçlo do� celular (OIET, 1917; CHBT 

et ai., 1990). ELAD et ai. (1912) demumti•am que IS em.UNS oelulae e P.,1,3 

glur-mmic slo produzidu por Trichaden,,a spp, quando o fungo bipeqmuita a parede 

celular de Pythiutm sp e que enzima como quitimse � � -1,3 glvnne slo produzidas 

quando o fungo é colocado em presença de Rhizoctonia IIOlaní e Sclerotium rolfeií. 

A compeüçlo é praticamente o mcnmismo que COOldena a existência de todos 

os demais mectoismos de biocontrole, pois o que leva um microqpnismn a controlar 

outro, é exatamente a necessidede de � em defesrmimdo � e em 

compeüçlo confere muitas veza o oqufflbrio ame a popalaçlo tie patópoos e nlo 

patõgenos. REIS (1987; 1989) cita o fm6meno conhecido por dectimo do mal do pé do 

trigo causado por Gmonannomycea gra,ninia Vir. tritici, onde a doença surge DO 'J:' OU 

3°

ano de cultivo, aumenta a severidade nos amos sublequentes, e com o passar dos anos

diminui até estabilim'-se em níveis que nlo comprometem � a cultma 

WUVET et ai. (1981) e ROVIRA & Wll.DERMlml (1981) também 

observamm. fenômeno semelhmte ao do Gaumannomycu graminia em trigo, onde em 

alguns solos foram encommdu altas populaç6es de Fmarium roanm. Verticillmm 



albo-attvn, Fusarium 80la1ti, Rhizoctonia aolani e Pl,ytopl,ll,ora ci1lllanloRti� e mesmo 

aaim IS culturas pw.,altCS nestes locais nlo apresenlavam danos cconõmicos. 0 fato 

acima deu origem ao nome de aolos supessiws pua este tipo de ocor1facia. A única 

difeaeoça observada em relaçlo a um solo apmmaemeote sem este efen6 IUplesaot era a 

popdaçlo microbiana cxisam&e. Para OI solos supnsivos, a popdaçlo de 

micrcqaoismos era extre,namente � o que kM a supor que devido à compeCiçlo 

com a microflora nativa, estea pà6genos atuem como habitantes mmnis do IOlo e com 

baixa virulencia, pois isto poderia ocasionar perda da capacidlde compditiva e 

conseqoeate morte dos IDellDOI 

o fenômeno do controle biológico atnMs da competiçlo, envolve

principalmente a dispma por DUtlieates e espaço. A velocidade de crescimento. bem 

como a eficiencia na lblorçlo de deiaa•!nedas formas de cmbono, nibogenio e outros 

nutriemes minerais desamina a IObrevMncia dos lllicrorganmPos em algum 

ambientes. assim como a Slasslo de populaç6cs (PAULITZ, 1990; C� 

1994). 

tanto por mierorpnim qne,,tn pela pwmts, os quais podem àlll" tanto imbindo 

como esthnulmdo a p.,.n11inaçlo e o desenvolvimento de pà6genos fiffllK'A', sendc> este 

um importante mocanismo de controle doa funaos de solo. 

LEONO (1916) demomtlou a existência de um composto denomiMdo de 

siderófmo, produzido por P� fluoracens, o qual aprcsc.10 lD efeito quelante 

por Fe
+3• O sideróforo toma o ferro indispomvel aos demais microrpnismos que nlo

disponham dos D.aDÍSJOO.'l de quelatimçio. 

LOCKWOOD (1989) fiz uma léria critica IO controle bioJósieo ntitindo 

anwlmeme, ou seja, o mesmo discorda do uso de apems um imico microrpnirmo oo 

processo de biocomrole. Na natureza, o que ocorre, é um mtemçlo de v6riu populações 

microbiams, sendo que muitas vezes os organismos envolvidos nlo pasam de 

saprófitas e que de mmeila dima competem por espaço e nutrientes tanto ao nível de 

solo. rimsfera e filoplaoo. 
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WINDELS & LINOOW (1915) rehmn o caso do CBD f coffee beny diaease1 

do cafeeiro causado por CoUetatrlclrwn coffeat111111, o linda mcxiseca ao Bruil. Nos 

paiacs onde a doença ocorre foi obaervado que as� de fu.qpcidas, em especial 

os cúpricm, aumentavam a iDcidencia e sew:ridlde da doença. &se fato foi explicado 

com base na obsemçlo de que o controle biológico de Colldotrlclnlm era devido 

pincipahnente a competiçlo por nmrimtes (em especial açúcares) com a microflora 

natural (levedaras) da follm. 

F.m CODC01dlal0ia com as observaç6es acima, TOKESHI (1991) afuma que 

IODleDte retomando a mn equilíbrio tanto ao nivel de nutriçlo, como ocorre nm rmtros 

de origem ou mesmo florestas, assim como o restabelecimento de mna microflora 

estável e competidora, é que poderemos obter multados satisfatórios DO controle 

biológico de doenças. Deste modo, o manejo integrado de todos os fatmes de controle 

slo de vital importAncia pn 1t mwwtençlo e retomo do equiHbrio biológico perdido. 

A mancha foliar de E. twcicllln é uma da principais doenças que afeta a cultura 

do sorgo, distribwda pnticameme por toda as regi6es produtons de sorgo, onde os 

prejubos atingem até 50% da poduçlo (COBI.HO, 1913; FBRRBIRA. 1984; 

FREDERIKSEN, 1991). 

Os smtomu anctcriDm-se pdo surgimemo de pequenas mandm descoloridas 

nas folhas e que evoluem pn les6es do tipo � de fommo dipsoidll com 

centro � acompnalwlas de um balo avennelhldo que delimita as lesões. Com a 

evoluçlo da� as lesaes tendem a coalescer tomando gnmdcs áreas do limbo foliar 

o que acaba por acmetar a seca das folhas afetadas (FREDERil(SEN, 1991 ).

Os sintomas iniciam em geral pelas foihu da base, ou seja as folhas mais velhas 

e depois evoluem para as folhas do topo, até atmgitem a folha badeira. O paógeno :nlo 
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danifica os pios de IOl'fJO, porém, quebras • poduçlo podem w Nlltida devido a 

mluçlo da área fotoaintética pela seca das folhas (ESTEVES, 1984; FREDERJKSEN, 

1991). 

o pat6geno � tvrcicllm (Pass.), agente causal da mancha foliar do

IOrBO, conespoadc em 1118 fase perfeita ao funeo acaniceto TriduJ•eta.,phoeria 

tlll'Cica Luttrell. smdc> sua fase aexual l'll'IIINDC encoat.lada m natureza 

(FREDERIKSEN, 1991; MUCHOVF.J et ai., 1988; ALCORN, 1911). Os conidios 

medem 10-29 a 28-153,un, smdc> oa mesmos prodmidos isoladlmmte em cada 

conidióforo, sem a fomaaçlo de cadeias. AprCSffltam segmentação que varia de 3 a 8, e 

dis.,eminaçlo feita principllmente pelo vento, além da posstbilidade de tramn,jsslo via 

semente (BALMER, 1980; FRIIDFJUKSEN, 1991; MUCHOVF.J et ai., 1918). 

As condiç6es ideais para • ocontncia de infecçlo slo: tanpeaatuaa na faixa de 

20 a 2S°C e umidade relativa acima de 90% (FREDERIKSEN, 1991; LASCA et ai., 

1916). A condiçlo de escuro é ideal para que ocorra a infecçlo, pois a luz exa= fator 

neptiw na germinaçlo e espomlaçlo do patóseno, mim como IIMis elmrdos de 

açúcares na folha do hospedeiro. Por eae motivo o patógeno é conhecido como 1ow 

sugar· ou fungo nlo açucareiro. A pemmçlo do patógeDo é feita via dileta ou indireta 

mavés dos estõmatm (BALASS & IBVY, 1984; LEVY & TAL, 1915; LEVY & 

COHEN, 1991, 1984i 

A sobrevivência do patóseno de um ano para outro ocorm em resaos de cultura 

infectados pelo fungo, seodc> que na ameocia de material infectado o patóseno nlo é 

capaz de sobreviver de forma sapaofttica no solo (SHREB & LUICE, 1913). Outra 

possibilidade da pennuh,cia do patóseno de um ano para outro é através de plamas 

� como por exemplo o Sorghaa hakpeme (capim rmmhri), ou mesmo 

em soca da cultura de sorgo ou plamas oriundas de restos de sementes que ficam no 

campo após a colheita du plamas (LEVY, 1984). 

o controle da mancha foliar é feito baskamente pelo uso de variedades

� devido a existência de muitas raças do patógeno e os programas de 

melhoramento, de uma maneira geral, serem direciomdos pua a remtência do tipo 

vertical (COELHO. 1983; FERREIRA, 1984; UILSTRUP, 1970; MOURA e DA 
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SIL V� 1981; Ml8RA, 1989; PRABHU & MORAIS, 1993; BLEICHER et � 1993). 

Assim sendo, o proocao de seleçlo passa a aer conttnuo e clc curta cla-,6, 

(CAMAROO & BP.R.OAMINFILHO, 1995). 

O uso do controle quúnico mostrou-se como� quando Wllo é possivel a 

� de um coaàole satisfatório com o melhonmento. O mo de mnp:idas 

imbidores da bioaiad e IIC de esteróis tal como o p1opica,amle ten. dtmoosbado grande 

eficâencia DO coaàole de E. twclcullr (BOWEN & PEDERSEN, 1988). � aipos 

problemM QCJIDO aplicaçlo e CUitos. além de problemas de n:sis&encia IO p1oduto podem 

inviabilmr o seu uso. Neae caso, mostnHe necessária a aplicaçlo de OUUII medidas 

de controle conjm...._._ ao controle quimico (K)MATI, 1995; FOR� 1994). 

A .nta-=oose é considerada a principal doença do sorgo DO Brasil, senck> uma du 

mais importantes doenças dessa gnuntnea em todas as regi&& prodatons DO muado 

(FRFDERIKSEN, 1991; FERNANDES & SCHAFFF.RT, 1978; CASFLA & 

� 1988aJ,) 

CASELA & FBRRBlRA (1987a) obtiveram através de inoculaç&s mtificiais, 

perdas de IP/4 DO re1tCli11iiCD.) de gdos, 23,98/4 no peso de 100 semmtes e 54,3% na 

� por bccare. CASELA & FRFDBRIKSEN (1993b) e AU & W ARREN (1917) 

relmrmn prejum)s acima de 50% na produçlo� <pumdo apena a folbu de caltiwres 

suscettveis foram afetadas pelo patógeno. 

O patógeno caracte1iza-le por afdm' folha. caule, hute flonl, flores e sememes 

de sorgo em qualquer idade. Os sintoma em folhas se iniciam por pc,quenu 1es6es 

� ou eliptjcas de colorlçlo arroxeada e que com a evoluçlo da doença 

coalescem tomando grandes meu do limbo foliar. o centro das les6es adquirem 

tonalidade palha com o enve1hecimento, e os sintomas de necrose foliar avuçam até 

oalSiomnm a seca das folhas afetadas (FREDERIKSEN, 1991 ). 
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A doePça afeta � ta1Dbém u hastes florais e o caule das phntu, 

sendo os sintoma semelhantes aos q11t; ocormn w � porém, acompmffllo de 

podri6> dos pomos atacados,, onde em corte observa« um averHwAameato dos 

tecido., infectldos. &n geral, IS pOdrid6es de caule permitem O ataque de outros 

fitopatógea.os, quae aemp-e levando a morte da planta Os sintomas nu bastes florais 

leYam de.1de a quebra das hastes até a inknupçlo do fluxo da seiva ICan'etando o nlo 

enchimento dos grlos (FREDBRIKSEN, 1986; CASELA & FREDBRlKSBN, 1993a). 

0s efeitos do patógeno DIS flores OU grlos slo muito severos. pois afetam 

diretamente a produçlo, além de pejudicarem a qualidade de 8llos e ou sementes 

(CARDWBIL, 1989; LASCA et ai., 1986). 

A adia.cnose do sorgo causada pelo fungo Colletotrichum gra,,,i1úcola Ces. O. 

W. Wils., que na fue perfeita corrcspoade a G'°'11erella graminicola, poduz conidios

isolados e sioapa (FREDBRIKSEN, 1991; NiaiOLSON, 1992). Os esporos do C.

graminicola slo produzidos cm mociaçao a uma matliz mucilaginola solúvel cm água.

Fm CODdiç&s de baixa umidade telativa (abaixo de 45%), a matriz DDI se seca e

pulverulenta em 41h. o que pemite tmllbém à poaibitidade da disseminaçlo aérea do

patógmo (NICHOLSON & MORAES, 1980). A impordncia da matriz mucilaginosa

está no efeito da mesma rmfah ao patógcnr, proteçlo a di� dos comdios e

maior sobrevivfncia dos mesmos. Com a remoção da matriz, via ápa. os comdios tem

ma viabilidade tedm.àda para 24h, sendo complebunmte perdida em 41h. A matriz

também tem efeito imbitório na germinaçlo dos comdios, impedindo que todos

germinem de uma única vez. além de conferir importante papel na penetua,;lo do

plltógrm no bospedeuo, devido contei' enzi11• do tipo invertlsc, �due.

eutimse, � DNAles, RNAles, lacase, protease e fJMae alcalina

(NICHOLSON & MORAES, 1980; NICHOLSON, 1992� PASCHOLATI et al., 1993;

RAMADOSS et ai .• 1985).

As condiç6es ideais para que ocorra a peneliaçlo, envolvem temperaturas na 

faixa de 22 à 30°C, umidade relativa acima de goe;_, e a presença de íglJa livre 

(FREDERD{.SEN. 1991; LEONARD & THOMPSON, 1976; NICHOLSON & 

WARREN, 1976� NICHOLSON, 1992). Nestas condições, as primeiras lesões do 
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A di_,,,inaçlo do patógcao é feita basicamente por semmtc s infemdas IS 

quais poden1 levar o pD6gaM> à grandes dmi11ciu e DO'ID áreas geogrtiicas 

(CARDWELL, 1919; CHAUDHARY & MATHUR, 1979; SIDDIQUI et ai., 1983; 

PRASAD, et ai., 1915; LASCA, et ai., 1986). Por sua vez, a disw:minnçlo do patógcao 

de uma planta para oatra, dentro de uma mesma cultura ou culturas pr� ocorre 

principalmente devido IS condiç6es de alta nnridade felativa, em pnl dmYu, que 

solubilizam a matriz nmcilaginosa Quando IS chuvas do acompauhedu de vento, a 

ctincminaçlo toma se mais eficiente à maiores disdncias (AMORIM, 1995a; 

NICHOLSON, 1992; FREDERIKSEN, 1991). 

A sobrevivência do patógcao de mn ano para outro ocone em pnl pela presença 

de plantas de sorgo reme!aeereo&es e infectadas, plantas daninha bolpedeiras ou restos 

de cultura infecaadlS folhas.� e°'' pmricula, caule, etc.(FREDER)KSEN, 1991; 

UPPS, 1983). No solo, o petógmh> perde sua viabilidade em pouco tempo (11 a 16 dias) 

(VJZVARY & WARREN, 1911). 

NAKAMURA & FERNANDES (1912) relatlilam pela primeira vez, a 

oconencia de raças fisiológicas de C gra,ninicola em sorgo. Ahwlmente, diwnas 

pesquisas proçmam anctem.ar e diferenciar raças de e. grtBllinicola. visando a 

obtençà> de cultivares resistemes e fornecer suporte nos programa de melbonmmto, 

visto que a� gen6tial é um dos meios mais eficiemes e buatos psa o CODtlole 

da amracnose (CASFLA & FF.RR.EIRA, 1917a,b; 1988a,b; CASELA & 

FRF.DERIKSEN, 1994; PAIVA, et ai., 1990; FERREIRA & CASELA, 1986; ALI, 

1987). No Brasil, a totalidade dos trabalhos destinados Sl obtençà> de � pua O

C graminicola em sorgo do pua a � do tipo vertical ou oomplda (CASELA 

& FERREIRA, 1987a,b; FBRRElRA & WARREN, 1982; CASEI.A & FREDEIUKSEN, 

1993a; CASELA & FERREIRA, 1988a,b ). Isso leva a um continuo programa de scleçlo 

devido a grande quantidade de raças fisiológicas existmtes e descritas por diversos 

autores (VANDERPLANK, 1963, 1968; PRABHU & MORAES, 1993h fato este que 
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pode ser confinmdo pelos trabalhos publicados aobre melhonmeoto a e gramJnlcola 

DO Brasil que vlo de 1982 até O prclCàC, IIIOIDellk>. 

Os sintomas da --ia manifestam-se de duas formas distintas� a) lella loadl 

u quais slo CllulilCtaizadu por distribuiçlc> 1-st•nte cleaanifnrmc DO limbo foliar e

aparencia groacilamente � bem delimitadu, raramente de formato angular e 

com pequeno halo clorótico. Sendo a leslo de aparencia oleosa, a mesma é facilmente 

visiwtiztda em contlate com a luz.; b) lafecçle.l ablf•icaa - este tipo de infccçlo 

difere das locais por apresentar pandes lln,as de tocido � o Dlo se restringir 

localmente nu células do ponto de infecçlo nu folhu, mas se alasbaodo atlaYés dos 

feixes vucullres para outras panes da planta como. peciolos, ramos e frulos 

(PEREIRA, 1968; MAITA, 1982; TOI.EDO, 1992). 

A 1DIDICbe oleou do maraieujazeiro ou morte precoce do mancujueiro foi 

enconnda pela primeira vez, ocorrendo na regilo de Aramquma Estado de Slo Paulo, 

sendc) O primeiro relato desta �ia DO continente mneriamo (PEREIRA, 1968; 

TOLE00.1992). 

A bactéria aprese,da forma de bastmdes � que medem. em média de 

0,5x1,5 µm. e com eme111idades arredondadls, Os butonetes gemlmmte ficam isolados 

aos pares, nuamente em cadeias. possuem flagelo polar, no entanto exibindo pequena 

mobilid!lde. Slo � do tipo gram neptMs, � cápmll � aeróbias 

restritas (PEREIRA, 1968). A penettaçlo da bactéria no hospedeiro ocorre via aberturas 

naturais (� � ostiolos, botão � etc .. ) ou por fetil� sendo 

necessíria a presença de áglJa livre na superficie foliar pma que a infccçlo ocorra 

(AMORIM, 199Sa). 

As infecções bacaianu do tipo� tendem a afetar toda a planta, sendo o 

controle da doença imposm.bilitado de ser feito. Dessa maneira, o controle da mancha 



21 

oleosa do maracujuciro pode ser realinde com sucesso somente quudo existirem 

apenas lesões do tipo local (PICCININ et ai., 1995; TORRES FD.HO & PONTE, 1994). 

Esta doença tem sido observada com maior severidade em regi6cs de 

temperaturas médias mais elevadas, comtituindo-se em fator limitante de produçlo em 

algumas 6reas (TORRES Fll.HO & PONTE, 1994). Essa caractcrisâca 1ambém foi 

verificada em expeiimentos de inoculaçlo da bactélia 90b difamtes condiç6es de 

temperaturas (PICCINJN et ai., 1995). 

Além dos sintomas tia� que evoluem para a seca de folhas e ramos das 

plantas, esta doença propicia o surgimemo de infecções de Colletotrichum 

gloeoaporioides, outra importante doença do maraeujueiro (FRANCISCO NETO, et ai., 

1994; TORRES FILHO & P0NTa 1994). 

Atualmente, o controle da bactéria é feito de modo preventivo, evitando-se a 

chegada do patógeno DOS locais de cultivo, atmvés de :nleCfidm QOIDO a aquisiçlo de 

mudas sadias. Nas culturas onde a bactéria já se encontra imnhda, a única altemativa é 

o uso de fungicidas cópricos ou do grupo dos dithiocarbamato (Zineb, Maneb, Thiram..

etcÃ cpnmdo ainda existhem apena les&:s locais (TORRES FilHO & PONTE, 1994).

ROMEIRO & MUCHOVPJ (1990) citam a possibilidade do uso de antibióticos para o

controle da bactéria. � por nl6 ap.esentman efeito curativo, o uso dos mesmos em

relação aos fungicidas cópricos mostra-se inviável, pois além de serem mais baratos. os

cúpricos não ptopiciam <, apuecimento de isolados resistentes.

O Botrytia cmerea é um pmógeno necrotrófico, que afeta mn grade número de 

hospedeiros além do eucalipto. Este fungo representa problema à cuJtura apenas na fase 

de viveiro. Os sintomas típicos da doença slo facilmente observado pela morte dos 

ponteiros apicais ou de brotaçôes laterais, sendo que no caso das brotaçôes laterais o 

patógeoo pode progredir até atingir o caule camando sintomu de wlamento com 



comequente quebra e morte du plantas afetadas (KRÜONF.R, 1980; � 1989; 

PICCININ & PASCHOLATI, 199S) 

Este patógaao tem uma grande afinidade por tecidos jOYCnS sencscentes 

necrosados e ou � o que pode ser facilmeme encontJado em viveiro de mudas na 

Nesta • o patógmo eaxxma condiçGes 

microctim6ticas ideais no interior dos canteiros devido a alta umidade mativa, bem 

como a preac1191 de grande qmntkledc de folhas seneacentes e mona � 

1989; KROO� 1980; HAUSB� 1991; BR.OOK, 1991). 

A doença tem grande importincia principalmente em viveiros de mudm 

local� em regiões dt- temperatura mais fria, pois o patógmo llt.Q)ssita de condições 

de mnidade telativa acima de 900..4 e temperatunL, entre 15 e 2lºC. O pat6geno toma-se 

mais apessivo em condiçGes de tempcnmns mais baixas (KRÜONF.R, 1980; 

� 1989; PICCINJN & PASCHOLAn 1995; HORST, 1983; BULOER et ai .• 

1987; SOSAALVARF.Zetal., 1995; SALINASetal., 1989; SHARROCK&HAILET, 

1991) 

A disperslo do patógmo é basicamente feita pelo vento e dentro da� pelo 

impacto das gotas de ágla sobre a mwa de conktios, espdbamdo-os pua as planas 

adjacemcs (CHASTAONER et ai., 1978; HA� 1991; HARRISON & WWR

1987). 

A mfecçlo do patógmo em tecidos novos ou senescentes é facilitada pela açl(> 

de em;i■nM pecdnoliticu e pro&eolitica produzidas pelo mesmo (GOLAN et ai., 1988; 

EDLlCH et ai., 1989). 

O fungo pode permanecer viável por longos periodos. mesmo em condiçfles 

� através de estrutura de resist!ncia do tipo cJamWósporo, a qual pode servir 

como mócuJo secundírio. No entanto, para a cultura do eucalipto a ocorrência de 

clamidósporos é um tanto que � devido a facilidade de � do surgimento da 

doença nas coodiç6es de viveiro e facilidades de manejo e limpem dos mesmos 

(URBASCH, 1986; FERREIRA, 1919). 

O comrole do B. cinerea em viveiro de mudas de eucalipto é feito buicamente 

pela associação de medidas de controle, ou seja manejo cultural, que inclui: "'rouguing" 
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de pia.- doentes e tecidos nccrosados � cJimimçlo • matéria oqlnica nos canteiros 

de muda, (GUBLER, 1987; � 1989); reduçlo da inipçlo e 

conscqucmrmente da umidade (HAMMER & MAROIS, 1989); observaçlo de balanço 

nutricional adequado� evi1ando-se ptincipahneme excessos de nitrog&aio e incremeutos 

na adubaçlo com célcio (ELAD & � 1992). FLAD et ai. (1990) também 

sugerem o uso de poHmeros, utiJmdo.c como autittaa,piuwb, no cootrole de B.

cinerea. Porém, para a cultura de eucalipto esta prática nlo tem sido adotada no controle 

do patógeno em condiçGes brasileiras. O contaol\, quimíco tem sido o método 

nsu•Jmente emprepdo para o controle de doenças em viw:iro � 1989). No 

entanto� o controle quimíco de B. cinerea tem demomtlado 1p'f1A91:Dtar e&iancia por 

curtos � devido a variabilidade do patógeno e a rápida expaesslo de resist&Jàa 

a quase todos os fungicidas utilizados 1\0 seu controle (CHIBA & NOR1HOVER, 1918� 

JOHSON et ai., 1994; MOORMAN et ai., 1994; WANG et ai., 1916; FERREIRA, 1989; 

GULLINO et ai., 1989; JORDAN & RICHMOND, 1974; BR� 1991). MAR.OIS et 

ai. (1987) obtiveram resultados que indicam a � do uso de adjuvantes ou 

surfactantes na calda de fungicida para o controle do B. cinerea. Esse fato complica o 

controle quimíco do patógeno, o qual é realindo em condiçGes de alta umidade � 

em geral com a oconência de cbuws (PICCININ, 1995 & PASOIOLATI). 

Embora a área de Fisiologia do Parasitismo seja vista como pesquisa búica, as 

contnbuições no esclarecimento das bases bioquímicu e fisioló@ices do processo das 

interações patógeno hospedeiro, tem fornecido subsidios para que sejam encontrados e 

desenvolvidos novos métodos de controle de doenças. como por exemplo, o possível uso 

de antipenetnmtes, e a indução de proteçlo em pbmtu. Além disso contribue para a 

pesquisa em resistência a doenças, principalmente na ál-ea de biotecnologia 

(PASCHOLAn 1993). 



Diversos autores já demosammam a induçlo de p'Oteçlo em plautas em 

condiç&:s controladas (SEQUEIRA, 1983). e raramente em condiç&:s de campo 

(ROVERAm 1989). A induçlo de proteção sist&nica em plantas é altamente 

desejável, devido pincipalmente ao fato de que em medida de controle de doença nlo 

ser poluente ou tóxico ao homem, planta ou mimais. Deve-se levar em consideraçlo 

que nos últimos � os defensivos agricolas vem sendo banidos grach■Jrnerate de uso, 

em ftmçlo de produtos menos tóxicos ao homem, o que implica no desenvolvimento de 

DO'Y8S técnologias alternativas para o de conàole de doenças de plautas Portanto a 

ioduçlo de resisaência em plantas mostnHe como um dos métodos de comrole de 

doenças com grande � de uso, devido a poss6bilidade de se obter proteção a 

doenças de modo sistémico e duradouro. além de possibilitar a combinaçlo com outros 

métodos no conbole de doenças para um possivel manejo integrado (SEQUEIRA, 

1983). 



3. MATERIAIS E MÉTODOS

O presente trabalho foi caoduzido nos � casas de vegetaçlo e Campo 

Experimental do Departamemo de Fitopatologia da &cola Superior de Agricultura 

"Luiz de Queiroz"- ESALQ/USP, Piracicaba/SP. 

3.1. Piam .-fflinda W ZPJlila 

Sorp (Sorghu,n bicolor)- foram utiii,ados os cultivares T:x-3988 (resistente a 

E. tvrcicum e suscetivel a e. Graminicola) e 910753 (sorgo branco; resistente a e

graminicola e suscetivcl a E. hlrcicllln). Ambas as variedades de BOrg(, empaepdas do

de sorgo granífero e as sementes foram fornecidas pelo CNMS/EMBRAP A de Sete

Lagoas-MO. 

Manaa.f' (PQ8Sijlorae «Julis) - a variedade emp1epda foi a de maracujá 

amarelo (uedo), sendo as sememes fomecidu pela Seção de Fitopatologia do Instituto 

Biológico de Campmu. 

f.aalipto (Eucalyptus sp. )- o material empregado era comtituído de híbridos de 

Eucalyptus grandis. As plantas utfümdts funm fomecidas na forma de mudas, 

acondicionadas em tubetes, pelo viveiro de mudas da Cia. &moo de Papel e Celulose, 

Itapetininp/SP. 
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3.2.1. - � � 

0 fungo foi isolado de folhas de 90l'80 CV. Tx398B. Para O isolamearto, procedeu

se o corte das folhas nu proximic:lades do tecido lesionado, em« pedaços de 

aproximadamente 8 mm2• Estes pequenos pedaços de folha foram colocedos em soluçlo 

de bipoclorito de sódio comercial (1%). na diluiçlo de 3 partes de jg1a para 1 parte de 

bipoclorito. Após S minntos, as folhas foram lavadas 3 vezes em jgla destilada para a 

,emoção do excesso de hipoclorito e dispostas em placas de Petri (5 segmentos de folha 

por placa). contendo 3 folhas de papel de filtro umedecidos com água destilada As 

placas, assim preparadas, foram incubadas sob condição de luz constante a 25°C durante 

10 dias. Após esse periodo, procedeu-se a tornada de pequena porç6es da matriz 

� e a transfirincia das mesmas para meio de aveia (LOPEZ, 1991 ). 

E. turcicum foi isolado de folhas de IOl'gO bnnco CV. 9107053 contendo lesões

típicas do patógeno. Para tanto, procedeu-se ao corte dos tecidos lesionados, desinfecçlo 

e preparo das placas de Petri do mesmo modo descli1o para C. graminicola. Para a 

� das placas do E. tarcicllm, as P'S!Yn fonm nmtidu em oondiç&:s de 

escuro à 25°C. Após 15 • através de observaçlo em microscópio estereoscópico, já 

era possível obsentm' a presença de comdios, os quais fonm colocados em meio LCH 

(FRosi t 978). 
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A bactéria foi isolada a partir de folhas de 

sistemicamente. As folhas ccmtendo a bactéria sofraam uma lavagem pévia em água 

� aendo em seguida secas em papel de filtro. Para o proceao de isolamento, 

utilizou-se uma limina de vidro, a qual foi limpa com '1cooJ 70% e em seguida acetona. 

Após esta etapa. procedeu-se O corte das folha DOS pontos das infccç6es sist&ni� 

sendo pequenos pecà9()S do tecido foliar infectados com a bactéria colocados sobre a 

IArnina. A seguir, procedeu-se a colocaçlo de mna gota de água destilada aome os 

pecà9()S de tecido para a obserYaçlo de corrida bacteriana, sob micro9oópio óptico. 

Tenn1mda a observaçlo, efetuou-se a maceoçlo da folhas sobre a IAmim, com um 

escalpelo. Depois da maceoçlo dos� inclinou-se ligcil� ,._ lhrina de vidro, 

a fim de separar a gota dos tecidos macerados da folha. A seguir, utilizando-se de uma 

alça de platina, foram romadas amostra do liquido proveniente da � as quais 

foram plaqueadas em estrias IObre meio nutriente apr (NA). Decomdos 2 � 

procedeu-se a coleta das co16nias individuais de Xanthomonaa, as quais apesemavam

como caraeterlsticas co1onçlo amare� formato medondado, além do odor de 

amônia. Uma vez obtidas u co16nias bactaiws, procedeu-se a multiplicaçlo das 

mesmas em meio NA, J'NDâdn no escuro, a 25°C, sendo as culturas utmac:tas após 3 

dias de crescimemo. 

O patógmo foi isolado mn,tamente de mudas de E. grmtdis severamente 

atacadas pelo patógeno, CXJ'bmdo conidios e cooidiófuros sobre os tecidos necrosados. 

lJtilimndo..se de um mícroscópio estereoscópico e uma agulha foram tomada amostras 

dos conktios, as quais foram colocadas sobre meio BDA As placas foram incubadas à 

19°C e luz negra comtante pua a esporulaçlo do patógeno. Após 15 dias, já era 



possível observar a presença de conklios e diferenciar o patógeno, pocedendo-se a 

rcpicagem do mesmo pma novo meio de BDA 

E. turcicum foi preservado através da manutençlo das co1&àu em tubos de

ensaio contendo meio LCH inclinado. Após o crescimento de, patógeno, foi adicionado 

óleo mineral Nujol até cobrir totalmente o meio de cultura, sendo -então os tubos 

guardados em armário escuro a temperatura ambiente. E em folhu de sorgo c:v. 

9107053 contendo lel6es. sendo as mesmas guardadas em papel e cimara fria. A 

preservação do C. graminicola foi feita em folhas de sorgo, como descrito para E.

turcicum e pelo método de Castellani, o qual envolve o uso de tubos contendo água 

destilada es&erilizada, mais pedaços de meio comendo aescimento micelial e conidios 

do patóseno (PICCINlN &. P ASCHOLATI, 1993). 

As suspensões bacterianas foram preservadas em água no interior de tubos de 

ensaio protegidos da luz. As col6nias fonun mantidas durante 3 meses em condições de 

temperatura ambiente. Utilizou..se também da téanca de preservação em f� como 

descrito para Co/letotrichum e Exserohüwn, sendo u mesmas acondiciomdas em papel 

e preservadas até o momento de sua utilização em dmara fria. 
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O patógeno foi preservado em óleo � como descrito para o E. hlrcicum do 

sorgo. 

A cultura do sorgo apresenta sérios problemas de dissemimçlo de patógcnos, e 

em especial C. graminicola e E. hlrcicum. Visto que as sementes disponiwis não terem 

sido tratadas com ncnhuni � além do desconhecimento do estado fitossanitálio 

das mesmas, decidimos por realizar a patologia de sementes e tratamento das mesmas se 

nccessmio, antes dP inReJaçlo 4os ensaios de cempo. 

Para os ensaios de pltoloaia de sementes foram empregadu placas de Petli de 

plásticos, nas quais foram colocadas 3 folhas de papel de filtro por placa. Em � 

os mesmos foram umedecidos com água destilada, sendo o excesso de água escorrido. 

Foram utilizados '>S cultivares de sorgo Tx398B e 9107053. Para cada cultivar foi 

realizado o tratamento du sementes com hipoclorito de sódio e água (na proporção de 

1 :2), durante 3 minutos, e em seguida procedido o plaqueamento. O tl'atamenk> controle 

foi representado por sementes sem dcsinfecçlo e o plaqueamento direto das mesmas. 

Para cada tnatamemo foram Qbliztdas 100 sementes, sendo que em Cldls placa foram 

dispostas 2S sementes. As sementes foram dispostas na cireunferéncia da placa do 

seguinte modo: IS sementes na periferia, 1 semente no centro e 9 na posição 

intermediária emre a periferia e a parte central. 

Após as avaliações dos patóge.nos presentes nu sementes, procedeu-se o 

tratamento das mesmas com o fungicida ROVRIN-PS (Romd + Thimm), iprodione + 

óxido de zinco (V ALARINI et ai., 1988), na dosagem de 250g/100kg de sementes. Para 

o tratamento das sementes, as mesmas foram colocadas em sacos plásticos, sendo a

seguir adicionado o fungicida. Efetuou-se a mistura dos mesmos até a adesão completa 
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u sementes Finabnente., u sementes tratadas foram amwenada em sacos de papel e

câmara ma a 10°C, até o momento de serem uti)jmda, 110 plantio.

A produção de inócu1o de sorgo foi rauimda previamente em dois meios básicos 

representados por BPDA (BOA + 20g de peptona/litro de água) e meio de aveia, a fim 

· de se verificar o meio em que o patógeno lpPJSC:JDva maior esporulaçlo. Os resultados

evidenciaram que O C. graminícola de IOl'gO IO contlúio do C. graminicola de milho

nlo apcsenta boa esporulaçlo em BPD� indicando assim o meio de aveia como o mais

adequado para os propósitos experimentais.
As culturas de C.graminicola foram cu1tivadu em meio de aveia e luz (U.V., 

COD'lprimento de onda longo) a 25°C dmante IS dias. Após eae periodo, IS mesmas 

foram repicadas para 30 novas placas comendo meio de aveia e mantidas nu mesmas 

utiUmdas após 21 dias de crescimento nas�-

Devido à baixa esporulaçlo do patógeno, mesmo em meios especlficos como o 

LCH, optou-se por sementes de sorgo. As sementes foram previamente lavadas em água 

corrente e adicionadas em erlemneyers com capacidade para 500 mi. Em cada frasco foi 

adicionado mn volume aproximado de 50 mi de sem.entes e 40 mi de água. Em seguida, 

os frascos foram fechados com algodão protegido com jornal e autoclavados durante 30 

minutos. Após 24h, nova autoclavagem dos frascos foi efetuada Decorridos 3 dias após 

a última autoclavagem, procedeu-se a repicagem de 6 discos (0,5 cm de diâmetro), 

contendo o micélio e conidios de E. turcicum para os � os quais foram mantidos 
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mantidos em estufa a 25°C e condiç6es de escuro. Três dias mais tarde, iniciou-se a 
agitaçlo diária dos frascos para se bomogenemr o dc8cnvolvimento do patógcno e 
evitar a agrcgaçlo das sementes. Após 40 dias, as sementes estavam completamente 

tmladas por crescimento micelial e conktios, Bp'esentando uma coloraçlo De8f" sendo 
nesse ponto as sementes emprepdas m inoculaçlo das plantas (FROSI & � 

1980). 

Para o ensaio de campo utilizou-se os cultivares de sorgo Tx398B e 9107053. 
plantados com espaçamento de lm entre linhas e 15 sementes por metro linear, com a 
finalidade de obter-se uma gaminaçlo de 1 O plantas por metro. Cada linha de plantio 

Sm de bordadura de cada mn dos lados. Nas laterais, OI campos � 2m de 

� constituida das própriu plantas de sorgo. 
Os cultivares foram rfamados em campos � send() sepmados por uma 

bordadura central de 2m. CODStituida por plantas de ambos os cultivares (lm de 
bordadura cada cultivar). Para cada cultivar foram fei1as 7 linhas de plantio, sendo que 

cada linha apesentava um comprimento total de 20m descontadas as bordaduras. Cada 
linha de 20m foi subdividida em 4 linhas de s� as quais constitwam as � num 
total de 28 parcelas. Para os ensaios de campo, foram efetuados 7 tnltamentos por 

cultivar de sorgo, que é ilustrado na Figura l: 



1 • 

'li 

1 2 S 4 .S G 7 ■ 9 10 11 12 13 14 15 UI 17 

Ta•IINII 

(A)Testemunha (água)
(B)Patógeno 
(C) Patógeno + Levedura 24h ames
(D) Patógeno + Levedura 24h depois 
(E) Patógeno + Levedura 24h antes+ Levedma semanalmente
(F) Patógeno + fungicida 24b antes+ fungicida semanalmente
(G) Fungicida+ Patógeno
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As parcelas foram identificadas com estacas e letras, como indicado DO item 

anterior, sendo que para a padronimçlo das plantas e folhas a serem avaliadas, adotou

se o critério de marcação das folhas com tiras de plMtico colorido e pesas com grampos 

de papel As folhas IDllaldas com,spoodúuD a S- folha totalmente � mdando«

da base para o cartucho da planta, sendo as mat'caçGes efetuadas 30 dias após o plantio. 

No tratamento com levedura utilizou-se do Feameuto Biológico Flmcbmmm 

(Fleiscbmmn � Juodiaf, SP) na dosagem de 25 mwmt, ou� um tablete de lSg 

de fetmento dissolvido em 600 mi de água destilada (LOPEZ, 1991; 8a V A,1989). Para 

o t.waaanaemo e (patógeno+levedura 24h antes) (LOPEZ, 1991; Sll.VA,1989;

STANGARLIN & PASCHOLATI, 1994) foi reali1ada uma aplicaçlo da suspendo de 

levedura Da dosasem indicada 24 horas antes da inoculaçlo do patógeno, enquanto DO 

batamento E (levedura semanahnente I patógeno) (LOPFZ, 1991 ), IS aplicações 

prosseguiram semamJmente até a colheita do cxperimemo. No ntamemo D, a 

aplicação de levedura foi realizada 24 horas após a i110CUlaçio das plantas. 

Os tabletes de fermento foram mantidos no congelador, visto que a viabilidade 

dos mesmos nestas condições permanece inalterada por um longo período. Pm� 

adotou-se 1 mês após a compra da levedura (levando-se em conta o pruo de validade 

das mesmas). como prazo limite de preservação das leveduras na condiçlo de 

oongelamento. Para facilitar o preparo das suspensões de levedums, os tabletes eram 

previamente dissolvidos em água destilada e depois adicionados em volume maior de 

água para a pulveriDçlo DO campo. As suspensões de levedura foram somente 

preparadas no momento da aplicação das mesmas sobre IS plantas. 



As � das suspens&,s de levedura foram sempre realizadas de modo a 

cobrir toda a supcrficie foliar até o ponto de elCOltimento, sendo aplicadas sobre todas 

as plantas dentro dos tratamentos indicados. O horário de aplicaçlo da smpemlo de 

levedura foi mantido entre 17:30h e 18:00h. momento em que o calor diminui& e o sol 

praticameate já havia se escondido. As pumm.aç6es foram realizadas mediante o uso 

de mn pulverizador com capacidade para S litros da marca Btudden e bicos do tipo 

leque 8003 por permitir um melhor molhamemo foliar. O pulverizador wlizado pua as 

smpensões de levedura foi adquirido e utilizado durante todos os ensaios 1fCNS para 

esta finaJidade 

O fungicida escolhido para o ensaio foi o Tilt (BOWEN &. PEDERSEN, 

1918), com base em teste rápido de .incorporaçlo em meio de cultura e aplieaçlo do 

fungicida in vivo sobre ambos os cultivares de sorgo, com os respectivos patógenos. A 

dosagem de Tilt emprepda foi de 2,5 mi/litro de � onde mnbént utilimu-se mn 

pulverizador Brudden com capacidade pn 5 litros e bico leque 8003, destinado 

exclusivamente pua o fungicida. 

A aplicaçlo do fungicida seguiu o mesmo critério de horário de aplicação e 

preparo das suspens&,s de levedura. A primeira aplicaçlo do fungicida no& tn,tametltos 

G (f\mgicida+patógeno) e F (fungicida semamaJmente I patógeno) foi reaJi?ada 24h antes 

da inoculação do patógeno, sendo que para o tratamento F nova aplicaçlo de fungicida 

foi reaJi:zada a cada 7 dias (de maneira idêntica ao batamemo E levedura 

sammaimente+patógeno) (LOPEZ,1991 ). 
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As inoculaçacs do fungo foram rcalimdas 36 dia (estágio fenológico - 15; 

Figura-2) após o plantio do sorgo. Para a inoculaçlo, utilimu-se das placas de meio de 

aveia contendo o patógeno) IS quais foram incubedas em luz negra constante e 

temperatura de 25°C. Para tanto, adicionou-se água destilada esterilizada ( contendo l 

gota de Twecn 20/200 mi de água), sobre IS superficies das placas contendo o 

patógeno, e com o auxilio de uma borracha� procedeu-se a raspagem do meio para 

a hbcraçlo dos confdios. Após preparada as � procedeu-se a contagem dos 

contdios em cimma de Neubauer (hematocitometr) ajustando-se a suspensão para 

4,5x105 comdios/ml (NAKAMURA et ai., 1985). Foram prepmados 6 litros de 

suspenslo de esporos, os quais foram pulverizados sobre IS plantas de sorgo do cultivar 

Tx398B, com o auxilio de mn pulverizador Bruddcn com capacidade para 5 litros e bico 

de tipo leque 8001, distnbuindo aproxiuwiameote 10 mi de suspenslo de 

esporos/planta. As pulverizações foram feitas de modo a dar completo molhamento de 

todos as plantas tratadas, sendo que todo o campo contendo o cultivar Tx398B recebeu o 

patógeno, exceto o tratamento A (testemunha água). As inoculaçks foram realindas no 

final do dia e 24h após a inoculaçlo procedeu-se a irrigação diária de 15 min, 3 vezes ao 

dia, dunmte 3 dia. 

A inoculaçlo do E. turcicum foi efetuada nas plantas do cultivar 9107053, sendo 

utfü:mdas as sementes de sorgo contendo o crescimento micelial e esporos do patógeno. 

Para cada uma das plantas do cultivar, exceto pua o tratamento A (testemunha água), 

foram colocadas 3 sementes de sorgo, contendo o patógeno, no cartucho das mesmas. A 

inoculação foi reaHnda 37 dias após o plantio (estágio fenológico- 15� Figum-2), sendo 

a seguir efetuada uma irrigação rápida de 15 min. Durante os 3 dias subsequentes, foram 

efetuadas novas irrigações de 15 min, 3 a4 vezes ao dia 



00-Plantio
O 1 - Início da embebição
05 - Emergência da radícula a partir da cariopse
07 -Emergência do coleóptílo a partir da cariopse
09 -Folha no ápice do coleóptilo
1 O -Emergência
11 - Primeira folha visível
13 - Terceira folha aberta e visível
1 � -Quinta folha aberta e visível
20 -Início do perfilhamento
21 - Haste principal e primeiro perfilho
22 -Haste principal e vários perfilhos
30 -Elongação do caule (último estágio vegetativo)
39 - Folha bandeira visível, enrolada à panícula
40 - Entumescímento da folha que envolve a panícula e abertura da folha bandeira
50 - Início do aparecimento da panícula, emergência de inflorescência
51 -Metade da panícula visível
52 -Toda a panícula visível
60-Antese

70 -Estágio de grão leitoso ( não mostrado) 
80 - Estágio de grão pastoso ( não mostrado) 

(extraído de FREDERIKSEN, 1991) 

Figura 2. Estágios f enológicos do sorgo 
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3.6. 3. A valiaçio dos ensaios 

3.6.3.1. Cultivar Tx398B - Colletotrlchum gramlnlcola 

As avaliações foram iniciadas 5 dias após as inoculações (NICHOLSON & 

WARREN, 1976), sendo utilizada uma escala diagramática construida para tal 

finalidade, conforme descrito por (CHESTER. 1950; JAMES, 1971; AMORIM et al, 

1993; AMORIM, 1995b) (vide Figura 3). A escala visa avaliar apenas parte das folhas, o 

que explica, o formato retangular das ilustrações. 

Devido ao crescimento da folha ser da base para o ápice, adotou-se como local 

de medição uma distância de 1 O cm a partir do ápice para base, sendo avaliado apenas 

25 cm do comprimento da folha. Para facilitar o processo de avaliação, construiu-se 

um quadro de papelão (vide Figura 4), o qual era levado ao campo juntamente com a 

escala diagramática. As avaliações foram efetuadas a cada 7 dias, iniciando-se pelo 4212

dia após o plantio ou 512 dia após a inoculação, sendo realimdas 7 avaliações de 

severidade. 

A colheita foi rea1inda 11 O dias após o plantio do sorgo, sendo que as plantas 

marcadas foram colhidas separadamente das demais parcelas. Todas as plantas 

restantes em cada um dos tratamentos e parcelas foram colhidas e marcadas. Após a 

colheita, as panículas foram secas durante 7 dias em estufa com circulação de ar forçado 

a 45
°

C. Finda a secagem, as sementes foram retiradas e cada lote de panículas trilhado 

em trilbadeiras individuais ou de parcela. Após a trilhagem, procedeu-se a pesagem de 

todo o lote de sementes de plantas individuais e em parcelas. 
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Figura 3. Escala diagramática para a determinação da severidade da doença 

causada por Colletotricum graminicola em folhas de sorgo. 
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3.6.3.1. C•ltivar 9107853 - � tlU'doun

As avaliaçaes foram iniciadas 17 dias após o plantio ou 1 O dias após as 

inocu1aç6es, sendo t'Qlizadas um total de 7 avaliaçaes. Para as � adotou-se o 

critério de � sendo o mesmo obtido com base na área foliar sadia e área 

lesionada das folhas. Para a detenninaçlo da área foliar total utilizou-se a fórmula 

empregada para folhas de milho. Para a detenninaçlo da área das 1� a mesma 

fórmula adotada para o E. turcicllm em milho foi usada. visto a área das les6es serem 

semelhantes a uma elipse. Assim sendo, utilimu-sc as seguintes fórmulas: 

a) Detennill� da úa foliar (FRANCIS ct ai., 1969)

Area foliar= L x ex 0,1s, onde 

L = comprimento (cm) 
e = largura ( cm) 

b)DetePwh�da,radallella(KOCHMAN&BROWN, 1975)

a = comprimemo da ledo (cm) 
b = largura da lesão ( cm) 

L Á-ea das luões 
Severidade = Â-ea X 100°/4 

foliar 
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A colheita do sorgo branco foi ,eaiinda 140 dias após o plantio, sendo os 

critérios de colheita. identificação, � trilhagem e pesagem os mesmos adotados 

para o cultivar Tx-398B. 

3. 7. PnMlaclo e inoClllaçlo de plotas de IBAraajé azedo (wrelo) 

Para a p-oduçlo de mudas foram empregadas sementes de IDIU'8CUjá azedo. Para 

o plantio das sementes, utilizou-se de 3 vasos de 2 kg contendo solo autoclavado, sendo

que em cada vaso foram colocadas 20 sementes de maracujá e os vasos mantidos em 

casa de vegetação. Após 20 a 25 � já era possfvel observar o inicio da germinação 

das sementes. Aproximadamente 40 dias após o plantio, as plantas apresentavam dois 

pares de folhas e o inicio da emissão da terceira folha, sendo procedido o transplante de 

1 planta para cada vaso de 2 kg, contendo solo esterilizado. Seguindo o transplante, 60 à 

70 dias mais tarde, as plantas iniciavam a formaçlo das primeiras folhas trilobadas. 

Neste momento, era ,ealinda uma poda a fim de se manter aproximadamente 10 folhas 

por planta, sendo nmavidos todos os brotos e folhas jovens existentes. As podas eram 

realimdas 48 horas antes das inoculações. 

As suspensões de levedura foram preparadas nas concentrações de 2S mg/ml, 

sendo aplicadas do mesmo modo descrito para o sorgo. P� as upenões foram 

reaJimdas em ambos os lados das folhas através de um pulvem.ador de 0,5 litros 

BRUDDEN. 
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Os tra*•meutos, com 4 plantas ceda, sendo cada folha uma repetiçlo, 

compreenderem: 
a) Suspenslo de levedura aplicada 24h antes do patógeno;

b) Suspendo de levedura aplicada 24h depois do patógeno;

c)Patógeno(scmnho);

d) Controle (sem patógeno).

As colônias da bactéria em meio N.A. foram suspensas em água destilada e 

calibrada através da escala de Me Farland para 8 x 109 células/mi. A partir des&a 

suspensão inicia) foi preparada, através de diluição, uma suspensão de 107 células 

bacterianas/ml (PICCINJN et ai., 199S). As inoculaç&s foram efetuada., mediante 

uperslo da suspendo na superficie abaxial das fo� a uma disdncia de 20cm. Logo 

em seguida às inoculações, as plantas foram colocadas em cimera únúda à 30ºC. 

durante 3 dias sob luz� a fim de se evitar o secamento das gotículas de inóculo. 

3.7.3.A�dos----lUlplutM 

As avaliaç6es foram efetuadas 19 dias após a inoculação da bactérias, com base 

no número de lesões locais e infecções sistêmicas ocorridas por folha. 

As mudas utilmdas nos ensaios, com 35 dias de idade, foram mantidas durante 

20 dias em coodiçks de luz artificial e 20ºC para adaptação antes das inoculaç(Ses. Para 

as inoculações, as mudas foram divididas em dois grupos: a) um grupo com folhas 
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normais e sem damos; b) um grupo com folhas exibindo pequenas necroses (iguais ou 

inferiores a 2 mm), devido a queima por adubação, seca. fitotoxidez à defensivos, etc. 

Dentro destes grupos. as plantas foram subdivididas e tratadas como ilustrado abaixo: 

1. Patógeno (sózinho);

2. Controle (nlo inoculado);

3. Levedura aplicada 24h antes da inocuJaçlo do patógeno;

4. Levedura aplicada 24h depois da inocuJaçlo do patógeno.

As temperaturas utfündas no experimento foram 15°C e 19°C, sendo que para 

cada temperatura existiam 8 tratamentos ( 4 tratamentos de plantas sem necrose e 4 com 

necrose). Cada tratamento foi constituido de 1 O repetiç&s e cada repetição consistiu de 

uma muda por tubete.

Para as i:noculaç6es do patógeno foram preparadas suspensões de conídios pela 

adição de água destilada estéril ( contendo 1 gota de Tween 20 para cada 200 mi de 

água) no interior das placas contendo o fungo. As suspensões de esporos foram ajustadas 

com auxilio de hematocit6metro para a concentração de 5 x 1 <Y conidios/ml. 

As plantas fooun inoculadas D'lediame o uso de mn pulverimdor do tipo 

BRUDDEN com capacidade para 0,5 litro, sendo as pulverizações efetuadas de modo a 

dar completo molhamento das mudas. Após as i:noculaç6es, as mudas foram 

acondicionadas em frascos de vidro com água no fundo e cobertas com plástico 

transparente, sendo diariamente nebuli7.adas com água Os frascos foram mantidos em 

câmara de crescimento, sob fotopcrlodo de 14h luz e l Oh escuro, sendo as temperaturas 

ajustadas para l 5°C ou 19°C, conforme os tratamentos empregados. Durante todo o 

ensaio foi mantida a umidade elevada, a fim de se simular o que ocorre em condições de 

viveiro em situações muito favoráveis ao patógeno. 



As avaliações foram realizadas 7 dias após as inocu.laç.õcs, onde foram 

contabilmdos os totais de mudas doentes � sadias, bem como realizada uma escala de 

notas quanto Jl severidade da doença, onde se segue: 

1. Planta sadia e sem nenhum sinal do patógeno;

2. Plantas com 1 ou 2 folhas infectadas ou brotaçlo lateral morta por ação do

patógeno, restante da muda saudável; 

3. Mudas com o ponteiro infectado, quebra de mudas na regi.lo do colo pela ação

do patógeno ou morte de planta (coma presença de esporulaçlo do patógeno ). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1.S.,. 

4.1.1. Colldotrlclaun � 

As avaliações do cv. de sorgo Tx-398B foram rea.U:mdas quantificando-se a 

severidade da doença a partir do 42º dia após o plantio e sucessivamente a cada 7 dias, 

sendo amostradas 20 plantas por tratamento. Os dados foram distnbufdos em uma curva 

de progresso de � onde devido a grande variabilidade dos mesmos entre as 

repetições não foi passivei obter uma rcgresslo � quando da util!nçlo de todos 

os dados conjuntamente (sem a tomada das médias). Deste modo, optou-se pelo uso da 

medida epidemiológica da área sob a curva de progresso da doença (AUDPC - Figura 5), 

obtida utfü:nmdo-se de todos os dados de severidade em relação ao tempo, e associada a 

produção das plantas avaliadas No entanto, novamente nlo foi possível obter qualquer 

correlação com a severidade em folhas e redução na produção. As possíveis causas 

desses problemas podem estar relacionadas com o cultivar de sorgo utilindo, visto o 

mesmo tratar-se de um bibrido experimental, onde a variabilidade entre plantas é muito 

grande. Outro passivei problema reside no fato desta doença afetar também a haste da 

panícula e a própria panícula ocasionando, em condições de severidade elevada, o 

cbochamento de grãos, refletindo diretamente DO fator produção. Outro fato também 

bastante importante é o comportamento natural de uma epidemia em condições de 

campo, onde a mesma não ocorre de maneira uniforme em todas as plantas, o que 

também implica em problemas de diferença de severidade em diferentes plantas. 
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Devido a esses fatores, optou-se pelo uso de mna média das severidades em 

relação ao tempo (Figura 6). Observando os gráficos constantes na figura é possível 

notar que para os tratamentos A ( controle - água),. B (controle · patógeno )
,. 
C (levedura 

aplicada 24 horas antes da inocuJaçlo) e D (levedura aplicada 24 horas após a 

inocuJaçlo),. nlo existe nenhuma difeTCDÇa no progresso da doença e na severidade final 

da mesma nas folhas avaliadas. � é bastante visível a diferença ocorrida no atraso 

do inicio da epidemia nos tratamentos E (levedura aplicada semanalmente),. F 

(fungicida aplicado semanalmente) e G (fungicida aplicado uma única ve-z -vide Figuras 

7 e 8). Este atraso no inicio da epidemia pode ser importante no controle do patógeno, 

pois o sorgo por tratar-se de uma cultura de ciclo curto ( aproximadamente 4 meses),.

poderia escapar do período de maior severidade da doença 

O efeito do atraso no inicio da epidemia na produtividade das plantas de sorgo é 

ilustrado na Figura 9. Pode-se observar que nos tratamentos onde a epidemia sofreu um 

atraso a produtividade foi superior a cb tlatameutos controles ('sua e patógeno), assim 

como a dos demais tratamentos. A utilização de S. cereviaiae semanalmente apresentou 

efeito no controle da doença equivalente ao tratamento com � tanto no atraso 

da epidemia (Figura 6) quanto na produtividade (Figura 9). 

Um fato .interessante ocorreu no tratamento A ( controle - água), onde o mesmo 

apresentou uma produçlo inferior ao tnatamento B ( controle - patógeno) (Figura 9). Essa 

diferença pode ser explicada devido a presença de diferentes raças do C. graminicola.

capues de surgir em uma única lesão (CASELA & FREDERIKSEN, 1994). Deste 

modo, teríamos um efeito de indução de proteção no caso do tratamento B ( controle 

patógeno ), pois estarlamos aplicando durante a inocuJaçlo isolados virulentos e 

avindentos ao nosso cultivar. Esse fato pode inclmive ter ocasionado o mascaramento 

dos resultados nos tratamentos C e D (levedura 24h antes e depois do patógeno. 

respectivamente). 
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Fipn 7. Colltrole da ••tnlcaole ea.... por Colktotrkluult arallli■ieola u 

expralllo doa 11■1toaa ea follaas du plota de IOf'IO tratadas eo111 

&lec1Mro"'1ca cermslae ( nlo Nlllaul; E) Oll Tilt (upenl 

,ewaaal; F) tes da iaoc1llaçlo. Pintas controle iaocwladas com o 

fuao, 1e111 aeallua tratame■to polterlor (eoatrole • pat6pao; B). AI 

foUaa D...,__ re raeataa o •'xlao e •l■bM de .everldade 

ohlervada em resposta aos difemttes tntameatos. 



50 

cv. Tx - 398B

Fipra 8. Co trole 

•---• de puielllas r plutu de aorgos tratadas eo S.CCluuomyca 

� (upenlo lellUlaal; E) o 11lt (apenl 1e111aaal; F) uta da 

hlocalaçlo. Plotas controle inocaladas eo o fllnp, 

tratamento posterior (controle - pat6geao; B). 

aeallam 



4000 

3000 

e.o 

a, 

e ---j 
as 

1 � 2000 1 

a.. 

1000 

o 
1 

A B e D 

LEGENDA: 

A - Controle-água 
B - Controle-patógeno 
C - Levedura 24h antes da inoculação 
D - Levedura 24h depois da inoculação 
E- Levedura semanalmente
F - Fungicida semanalmente
G - Fungicida ( uma única aplicação)

51 

E F G 

Figura 9. Produção total de grãos por plantas de sorgo cv. Tx 398B em resposta aos 

diferentes tratamentos para o controle de Colletotrichum graminicola. 
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O controle do patógeno C. graminicola auavés do uso de S. cereviaae, 

provavelmente envolve duas formas de atuação: controle biológico e indução de 

proteção. Em primeiro lugar, a levedura poderia funcionar como um agente de controle 

biológico, o que já foi evidenciado in vitro por SILVA & PASCHOLATI (1992). &ses 

autores demonstraram que mesmo utili� de filtrados de suspensões de S.

cerevisae, foi possível controlar o desenvolvimento do C. graminicola in vitro. 

TOKESHI (1991) e WINDELS & LINOOW (1985) citam a poss1bilidade do uso de 

leveduras para o controle de Colletotrichum, pois o mesmo trata-se de fungo conhecido 

por açucareiro, ou se� necessita de fonte de energia externa ao conidio para germinar e 

efetuar a penetração. Nesse sentido, mlJitm leveduras selvagens atuam eficientemente na 

competição por açúcar no filoplano da maioria das espécies cultivadas, controlando 

diversos patógenos entre estes o Colletotriclnan. 

A indução de proteção provavelmente é o principal mecanismo de controle do C. 

graminicola em sorgo, onde inclusive temos a presença de fitoalexinas envolvidas no 

processo natural de controle do fungo (SNYDER & NICHOLSON, 1990). A indução de 

proteção envolve a ativação de diversos mecanismos de defesa das � e estes 

mecarnsmos slo dependentes de reações bioquímicas as quais requerem energia para a 

produção de barreiras estruturais ou bioquúnieas de proteção. Alguns pesquisadores 

sugeriram a hipótese de que a ativação destes meamtsmm de defesa poderia ser 

desvantajoso para os vegetais, ou seja, a tnmsfonnaçlo de energia para a manutenção 

dos mecarnsmm seria elev• ao ponto de acarretar reduç6es na produção e 

desenvolvimento da planta (L YON et ai., 1995). Porém, como JK)demos observar pela 

Figura 9. este fato nlo ocorreu, ou seja. mesmo nos tratamentos sem a inoculação do 

patógeno, a produtividade foi inferior aos tratamentos com levedura. 

Assim sendo, o uso da levedura S. cerevisiae para a proteção de plantas de sorgo 

ao nível de campo contra C. graminicola mostra-se viável. Tecnicamente, pode-se 

criticar a dose de levedura empregada. o que toma o sistema antíeconômico em relação 

ao uso de fungicidas. Porém, a concentraçio de levedura empregada poderia ser 

estudada com respeito a redução da mesma. ou ainda o desenvolvimento de metodologia 

de produção de levedura à baixo custo, assim como a pesquisa de outros indutores de 
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maior eficiência e menor amo e que possam aer utilipdn.. em menor dosagem. Deve-se 

também salientar a posstbilidade da avaliação de indutores de protcçlo que conferissem 

uma defesa mais duradoura contra fitopatógenos. os quais também permitiriam menor 

número de aplicaç&,s e consequentement menor custo oo controle. O uso de indutores 

que conferissem um efeito de proteção sist6mica também é desejado» o qual também 

melhoraria a eficiência de proteção. 

Com relação a avaliaçlo das plantas de sorgo ioocuJadas com E. turcicum, os 

resultados foram obtidos através de medidas do compimento e largura das lesões das 

folhas. Apesar de ser um método basaante preciso, com menor � do avaliador 

que o uso de escalas diagramáticas, o mesmo apresentou alguma., dificuldades na 

avaliação da doença a medida que a mesma evoluía, isto porque as lesões foliares 

ocasionadas pelo patógeno tendiam a romper-se. permanecendo assim fmos nos pontos 

lesionados a serem avaliados. Outra dificuldade m-gida deveu-se a evolução da doença 

no campo, onde quanto mais o tempo passava, mais dificil tomava-se a avaliação devido 

ao maior número de lesões e pelos danos (rasgamento de lesões pelo vento) ocorridos 

nas lesões já existentes. Por exemplo, o tempo médio dispendido na avaliação do campo 

de C. graminicola. com o uso de escala diagramática, foi aproximadamente 6 vezes 

menor em relação a medida das lesões de E. turcicum. 

Os mesmos problemas de análise dos dados apresentados para C. graminicola 

ocorreram também para o E. turcicum. Portanto, o critério de análise dos dados são os 

mesmos apresentados anteriormente, onde a Figura 10 apresenta os dados de área sob a 

curva do progresso da doença (AUDPC) e a Figura 11 os resultados referentes ao 

progresso da doença em relação ao tempo. Pode-se observar na Figura 11, que os 

tratamentos C (levedura 24 horas antes da inoculação), D (levedura 24 horas depois da 

inoculação), E (levedura aplicada semanalmente), F ( fungicida aplicado semanalmente) 

e G ( fungicida aplicado um única vez) conferinm atraso significativo no inicio da 



epidemia em relaçlo ao tratamento B ( controle - patógeno ). Porém, somente os 

tratamentos E, F e G diferiram do controle A ( controle - água). Como já explicado 

anteriormente, o fato da epidemia ser atrasada significa uma possibilidade de escape da 

doença no ponto de maior severidade que a mesma atingiria na � ou seja, no 

período de tempo onde a cmva de SC'YCridade atingiria um nível de dano elevado, a 

cultura já nlo estaria mais disponível no campo, protegendo-a da ação do patógeno. 

É importante observar que a aplicaçlo semanal de levedura (E) propiciou um 

controle semelhante ao dos tratamentos com fungicida (F, G) (Figura 11, 12 e 13). 

Deve-se salientar que o fungicida Tilt é reconhecidamente um dos ftmgicidas mais 

eficientes no controle de E. turcicum, inexistindo atualmente no mercado qualquer 

produto similar com tal efici!ncia para este patógeno. Na Figura 11 os dados de 

regressão são representados até a pemíltima avaliação. Em função de um awnento 

significativo da severidade na última avaliação decidiu-se utilizar o coeficiente angular 

deste ponto (Tabela 1 ). Pode-se observar pelos dados da severidade final (Tabela 1 ), que 

mesmo com este aumento de severidade, não se observa alteraç6es nos resultados 

constantes da Figura 11. 
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inoadada com Exsuoldlum tlUdaun.
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Fipra 12. COlltrole da Hlaintos riose eamada, por Bxseroldbun áuCklun, u 

apreulo dos tomu em folha dai plotas de sorgo tratada com 

Saecluuo1111ca cerevlslu (uperdo semanal; E) Oll Tilt ( perd 

1e111a■al; F) uta da iDocalaçlo. Plotas controle hlocaladas com o 

fugo, Nlll aeôUl tntamento posterior (eo■trole - patc\geno; B). AI 

foUaas ilutndu npraeataa o mximo e amimo de NVeridade 

observada em resposta aos difereata tntamento&. 
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Figan 13. C trote ltel:ain riole, ea r Eaaoldbun ftU'dc,uft, na 

prodllf;lo de puiallu r tu dê IOf'IO tntadu COIII SaccluuonrJca 

cernlslM (upenlo 11e111aaal; E) Tllt (apenlo IW!8laul; F) aates da 

illoadaçlo.. Plota eoatrole inoadadu o fa■go, aem aen•••

tntulellto posterior (co■trole - pato2eao; B). 
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Observando-se a Figura 14 pode-se notar que os resultados obtidos para o 

tratamento e (levedura 24h antes do patógcno) indicam uma produtividade inferior ao 

tratamento B ( controle - patógcno ). Na explicação desses resultados pode-se considerar 

desde problemas relativos a variabilidade genética do material empregado, o qual 

mostra-se também como wn hibrido, até problemas com a morte de algumas plantas 

marcadas e que não puderam ser qnant:ificadas. Para solucionar esses problemas 

necessitarlamos de parcelas experimentais extremamentes grandes, além do uso de 

materiais genéticos mais estáveis. Com re)açlo aos tratamentos E, F e G, os mesmos 

diferiram do tratamento B ( controle - patógcno) e apresentaram os melhores resultados 

de produção. Pode-se observar também que os tratamentos com fungicida (F,G) 

apresentaram produção superior aos demais tratamentos, provavelmente devido a 

eficiência do mesmo no controle deste patógeno. Outro ponto também bastante 

importante é que os fungicidas triazóis, além do efeito de controle que exercem sobre o 

patógeno, atuam também promovendo maior desenvolvimento e produção das plantas, 

fato este commn de ocorrencia na maioria dos fungicidas sistêmicos (FORCELINL 

1994). Este efeito hormonal pode ter ocorrido em ambos os campos de sorgo 

aumentando a produtividade das plantas, o qual pode-se considerar como uma 

caracteristica do produto e que não deve ser descontado em relação ao controle que os 

mesmos proporcionaram. 
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D E F G 

Figura 14. Produção total de grãos por plantas de sorgo e,. 9107053 em respostu ªº"
diferentes tratamentos para o controle de Enerohilum turcicunt
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O efeito da levedura S. cerevi3iae sobre E. turcicum tambént pode ser devido a 

dois fatores distintos, como já comentado para C. graminicola. Porém, no caso de E.

turcicum, este patógeno é conhecido como um fungo não açucareiro, ou seja, nlo 

dependente de fonte externa de açúcar para a germinação dos conidios e penetraçlo 

(TO� 1991 ). LEVY & COHEN (1981; 1984) comentam o fato de que 11 preKnça 

de açúcar disponível DO filoplano pode imbir a germinação dos confdios e pcnetraçlo do 

fungo DO hospedeiro. Porém, os autores nlo citam se o patógeno permanece ou nlo na 

forma saprofltica. Nesse caso, as leveduras poderiam atuar competindo por espaço, 

como citado por ROVERATI (1991) no controle de Hemüeia vaatatrix (ferrugem do 

cafeeiro), ou ainda através da produção de metabólito tóxico (SILVA, 1989). A hipótese 

mais viável DO controle do E. turcicum em sorgo por S. cerevisiae seria a indução de 

proteção. 

Com relação a possível redução de produtividade devido a indução de proteção, 

podo-se observar também pela Figura 14, que a mesma não ocorre. Existe a 

posstbilidade da ativação dos mecanismos de defesa da planta deixando-a em um 

-estado de alerta-, onde a mesma estaria pronta para defender-se quando da chegada do

patógeno. Assim sendo, o suposto desvio da energia que seria ntiUnda nos processos

metabólicos normais da planta ( crescimento, armazenamento, produção de frutos, etc ... )

para a ativação dos meamismos de defesa provavelmente não ocorre. Se tomarmos

como base um patossistema selvagem, onde as plantas estão expostas a uma infinidade

de agentes patogênicos e não patogênicos, e se supormos que cada vez que fossem

depositados esporos de um microrganismo sobre a planta, fosse desencadeado o

processo de indução de proteção, as plantas que apresentassem este tipo de resposta

estariam menos aptas para a sobrevivência, devido a transformação de energia. Com

base no exposto, o comportamento de "estado de alerta" seria o mecanismo

evolutivamente mais aceitável de ocorrer em um ambiente natmal, e corresponderia

também aos resultados de produtividade encontrados no presente trabalho.

Em relação ao custo do processo de proteção de plantas de sorgo contra E.

turcicum por S. cerevisiae, incorremos nos mesmos problemas do C. graminicoia, onde 

foi possível demonstrar o fenômeno, porém devendo o mesmo ser melhor estudado 
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visando a obtenção de indutores mais eficientes e mais baratos para o emprego 

comercial do método. 

Através da observação das Tabelas 2 e 3, pode-se notar a grande variabilidade 

existente no número de lesões locais e infecções sist!micas, dentro de uma mesma 

planta e variando inclmive quando comparada com folhas Jncafüadas em uma mesma 

posição nas demais plantas do tratamento, fato este relatado também por PICCININ et 

al. (1995). Deste modo, as anáUses de desvio padrão apresentam grandes desvios para os 

diferentes tratamentos, indicando assim a inexistência de diferença entre os tratamentos, 

embora na soma total do número de .lesões locais e infecções sistêmicas exista uma 

diferença considerável entre as mesmas (Tabela 4 e 5). Em vista disso, optou-se pelo 

erro padrão da média para se expressar as diferenças entre os tratamentos. 

Devemos considerar também que o método de quantificação de doença pode nlo 

ter sido o mais adequado, ou seja, a sim.pies contagem do número de lesões pode nlo 

exprimir por exemplo o tamanho das lesões locais ou área de tecido afetada pelas 

infecções sistêmicas, conforme método utili.7.ado por BARBOSA (1995). Porém, deve-se 

lembrar que as diferenças existentes nos tipos de infecções, que podem aparecer 

combinadas em uma mesma fo� acarretam problemas na construção de mna escala 

diagramática para a quantificação da doença assim como a utiliz.açlo de escalas 

descritivas também pode gerar falhas por nlo diferenciar o tamanho de lesões locais na 

folha. as quais podem ocorrer em tamanhos variáveis (Figura 15). 
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Tabela 4 - Média de lesões locais por folha e por tratamento das plantas de mataC1p 
inoculadas com Xanthomonas campestris pv. passiflora. 

Controle Levedura 24h antes do Levedura 24h após o 
patógeno patógcno 

40,8 s,o 16� 
200,0 54,1 2,3 
218,3 47,8 45,S 

91,2 4,0 34,4 
média 137,6 35,6 24,7 
desvio 74,3 21,8 16,S 
erro 4,3 2,3 2,0 
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Tabela 5 - Média de lesões sist&nicas por folha e por tratamento das pmDs de 
maracujá inoculadas com Xanthomonas campestris pv. passiflora. 

Controle Levedura 24h antes do Levedura 24h após o 
patógeno patógcno 

0,8 0,1 0,9 
1,6 0,2 0,2 
1,3 0,3 1,7 
2,2 0,2 2,2 

média 1,5 0,2 1,2 
desvio 0,5 ,07 0,8 
erro 0,3 0,13 0,4 
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Fipn IS. Dutnçlo d sinto de ledo local (L) e 1istfmica (S) folha de 

ancaj, oculada co XantlUJmonas campestrls pv. passljlora. 
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Em função dos problemas de avaliação para esta doença, acima com� 

existe a necessidade de estudos mais detalhados para que uma metodologia adequada 

possa ser padronimda para tal finalidade. 

Com relação ao uso de S. cereviaiae, visando o controle da bacteriose do 

maracujazeiro, pode-se observar pela Figma 16 uma redução no número de lesões do 

tipo local, quando da aplicação da levedura tanto 24 horas antes ou depois do patógeno. 

Observa-se um efeito ainda melhor quando da aplicação da suspensão leveduriforme 24 

horas após o patógeno. 

No tocante ao controle do sintoma tipo infecção sistêmica (Figura 17) somente 

foi observada uma redução no número das mesmas quando a levedw-a foi aplicada 24 

horas antes do patógeno. Visto que as infecções do tipo sistêmica são de controle muito 

complexo ao nível de campo, maior importância deve ser dada a presença ou não de 

infecções sistêmicas em relação as locais. 

Foi observado também que a presença de poucas infecç6es sistêmicas podia ser 

acompanhada ou não de grande número de lesaes locais, assim como foram localindo, 

batamentus com grande número de lesões locais e nenhuma infecção do tipo sistêmica, 

não existindo assim nenhuma ordenação lógica para a ocorrência ou não das mesmas. 

Em ambos os tratamentos com S. cereviaiae, observou-se um atraso de 7 dias em 

relação ao controle inoculado com X campestria pv. passiflorae, na manifestação dos 

sintomas de lesões locais e infecções sistêmicas nas folhas. Observou-se, também, que 

apenas nas plantas do tratamento controle ocorreram quedas de folhas, sendo que em 

nenhuma das plantas dos tratamentos com levedura este fato foi observado. 
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Figura 16. Efeito da aplicação de Saccharomyces cerevisiae no controle de 

Xanthomonas campescris pv. passijlora em plantas de maracuJá. com 

base no número de lesões locais nas folhas. 
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1 

Figura 17. Efeito da aplicação de Saccharomyces cerevisiae no controle de 

Xanthomonas campestris p,. passiflora em plantas de maracujá. com 

base no número de infecções sistêmicas nas folhas. 
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Este trabalho,. por tratar-se apenas de um estudo exploratório. não procurou 

demonstrar de que maneira a S. cerevisiae atua no controle da bacteriose. � várias 

hipóteses podem ser elaboradas a fim de que se possa melhor compreender o fenômeno. 

Deste modo, pode-se supor dois pos.,iveis meios pelo qual a levedura atue sobre o 

patógeno: controle biológico e/ou a indução de resistancia. Com relação ao controle 

biológico, PASCHOLATI et ai. (1992) demonstraram a irubição do crescimento de C. 

graminicola in vitro por S. cerevisiae. No entanto, deve-se lembrar que nlo existe 

nenhuma citação que indique a produção de metabólitos tóxicos contra microrganismos 

por S. cerevisiae no :filoplaoo. ROVERATII (1989) cita outra possibilidade dentro do 

contexto do controle biológico para o papel da S. cerevisiae no controle de H. vastatrtx 

em cafeeiro, o qual envolve a competição por espaço pelas células da S. cerevisiae. Em 

função dos resultados obtidos pela autora acredita-se também que a levedura atue na 

fase de pré-penetração através da imbição da germinação dos urediniósporos e na fase 

de pós-penetração ativando meamismos latentes de resistência contra o fungo. Foi 

demonstrado também que as células de levedma permaneciam viáveis na região ao 

redor dos estômatos, supondo-se que as mesmas estariam criando uma barreira fisica 

para a penetração do patógeno. Deste modo, esses mecanismos atuando ao nível de pré e 

pós-penetração de maneira conjunta estariam conferindo proteção ao cafeeiro contra a 

ferrugem. 

Em concordância com o presente trabalho envolvendo plantas de maracujá e X 

campestris pv. passiflorae, PASCHOLATI et. ai. (1992) demonstraram a ocorrência de 

controle biológico e a indução de resistência em plantas de milho tratadas com S.

cerevisiae. Os autores observaram que a aplicação dos filtrados das suspensões 

leveduriformes inibia a germinação dos conidios de C. graminicola, sendo que após a 

autoclavagem os filtrados não apresentavam nenhum efeito inibidor. Os autores também 

sugeriram a existência de dois mecanismos distintos de proteção, onde um atuaria na 

fase de pré-penetração através da inibição da germinação dos conidios e o outro ao nível 

de pós-penetração caracteri7.ado pela indução de proteção. 
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PAULITZ (1990) e TOKESm (1991) famn menção ao efeito da competição 

por nutrientes, principalmente açúcares sobre o filoplano, que as leveduras selvagens 

exercem, o que impede muitos microrganismos conhecidos como açucareiros de 

desenvolverem-se e causarem doença. Levando-se em consideração que as bactérias de 

uma maneira geral ncccssitam multiplicar-se antes de terem acesso ao interior dos 

tecidos do hospedeiro, para 1anto necessitando de alguma fonte de nutriente externa, as 

leveduras poderiam competir de maneira direta por açúcares imbindo o 

desenvolvimento das mesmas no filoplano (TOKESID, 1991 ). 

Resultados de outros trabalhos junto ao laboratório de Fisiologia do Parasitismo 

do Departamento de Fitopatologia ESALQ/USP, ainda em andamento na linha de 

indução de resistência pelo uso de elicitores abióticos do tipo ghranas, também 

presentes nas leveduras, indicam que esta proteção é devida principalmente a indução de 

resistência, não descartando também a hipótese do controle biológico . 

Em virtude do exposto acima, ainda neces.ffla-se investigar os mecanismos de 

proteção envolvidos, para uma melhor consideração dos fenômenos do controle 

biológico e indução de resistência em maracujá visando possivelmente potenciali7.ar o 

uso dos mesmos para wn manejo integrado dessa bacteriose. 

4.3. Eucalipto-� dN!1't!II

O patógeno Botrytis cinerea causa muitos danos em eucalipto em locais onde 

existem alta um.idade relativa e baixas temperaturas durante o ano, o que coincide com o 

que acontece na região sul e regiões altas ou montanhosas, ou sej� regiões serranas do 

estado de São Paulo. Essas regiões em geral correspondem aos locais de plantio de 

eucalipto, sendo os viveiros ai locafuados, visando facilitar o transporte de mudas. Os 

resultados obtidos a partir das mudas de eucalipto mantidas nas temperaturas de I 9ºC e 

15ºC, os quais podem ser observados nas Figuras 18 e 19, indicam claramente o que 

ocorre ao nível de viveiro de mudas de eucalipto com a redução da temperatura, ou seja, 

a incidência e a severidade da doença aumentam. 
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Figura 18. Efeito de diferentes tratamentos com Saccharomyces cerevisiae no controle 

de Botrytis cinerea em mudas de eucaiipto mantidas a 19ºC. 
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Figura 19. Efeito de diferentes tratamentos com Saccharomyces cerevisiae no controle 
de Botrytis cinerea em mudas de eucalipto mantidas a 15ºC. 
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Como pudemos observar pelos resultados envolvendo as duas temperatmas, este 

patógeno apresenta-se muito agressivo nessas condições, sendo sua agressividade 

agravada ainda mais com a presença de tecidos necrosados (FERREIRA, 1989). Esses 

tecidos necrosados, como ilustrado na Figura 20, correspondem a pequenas regiões de 

no máximo 2mm de diâmetro no tecido foliar de eucalipto, os quais são normalmente 

oriundos da aplicação de fertilizantes, -déficit- hídrico e manuseio de mudas durante as 

operações de limpeza dos módulos de produção de mudas. Estes danos são de 

ocorrência comwn em todos os viveiros de empresas florestais, podendo ocorrer em 

maior ou menor intensidade. A influência da presença do tecido necrosado no aumento 

da agressividade de B. cinerea pode ser observada nas Figuras 18 e 19. 

A utilização da levedma foi reaUmda de modo a se verificar o efeito da mesma 

no controle de B. cinerea sob condições controladas. O critério de avaliação da proteção 

foi o de se considerar mudas sadias como classe l de sintomas e outras duas 

classificações para mudas doentes. De maneira geral, somente as plantas sadias são 

consideradas como aproveitáveis em um viveiro de mudas. As mudas pertencentes a 

classe 2 ( sintomas leves) são descartadas em condições epidêmicas severas, enquanto 

que em condições de baixa incidência da doença, as mesmas podem ser aproveitadas. As 

mudas pertencentes a classe 3 são representadas por plantas mortas e portanto são 

eliminadas (Figuras 21 e 22). 

Através da Figura 18, pode-se observar que a aplicação da suspensão de levedura 

sobre as mudas sadias, mantidas na condição de temperatura de 190C, 24 horas depois 

do patógeno, propiciou um controle de 100% do fungo em relação a testemunha. a qual 

exibia apenas 300/4 de plantas sadias. Por sua V<z o tratamento das mudas com a 

levedma 24 horas antes do patógeno controlou parcialmente a doença (60% de 

controle). O tratamento mantido a temperatura de 15ºC apresentou melhor controle 

quando a levedura foi aplicada 24 horas antes da inoculação do patógeno foi o que 

melhor surtiu efeito no controle do fungo, com base no maior número de plantas na 

classe 1 em relação aos demais tratamentos (Figura 19). Ainda com relação ao 

tratamento mantido à temperatura de l SºC foi observado mn aumento na agressividade 

e incidência do patógeno nas mudas sadias de eucalipto em relação a temperatura de 



76 

19ºC (Figura 18). Por sua vez, o tratamento testemunha não apresentou nenhuma muda 

sadia, enquanto que os tratamentos com levedura apesar de não terem sido muito 

eficientes foram capazes de controlar o patógeno. 

Com respeito aos tratamentos envolvendo mudas necrosadas e temperatura de 

15ºC é possível observar através da Figura 19, a inexistência de mudas sadias apenas no 

tratamento testemunha, indicando a extrema agressividade do patógeno em condições de 

baixa temperatura e presença de tecido necrosado. No entanto, pode-se notar que para a 

classe 2 existe um efeito de controle da doença em relação ao tratamento testemunha, 

sendo a aplicação de levedura 24 horas antes do patógeno o tratamento mais eficiente. 

TOKESHJ (1991) considera B. cínerea como um fungo .. açucareiro .. , o qual 

necessita de fonte de açúcar externa para a germinação dos conídios e penetração. 

WINDELS & LINDOW (1985) citam também que as leveduras selvagens presentes no 

filoplano do cafeeiro são capazes de competir por açúcar e nutrientes e impedir a 

ocorrência de Colletotrichum cojfeanum, lembrando também que o Colletotrichum, 

assim como o Botrytis cínerea, são descritos como fungos açucareiros. Por sua vez, 

PAULITZ ( 1990) comenta sobre as leveduras como importantes microrganismos 

competidores por açúcar e nutrientes no filoplano, o que indica a possibilidade de S. 

cerevisae estar atuando como agente de controle biológico através de competição por 

nutrientes. SILVA & P ASCHOLA TI ( 1992) também citam a possibilidade das leveduras 

atuarem através da produção de metabólitos capazes de inibir o crescimento de fungos, 

como por exemplo C. graminicola. ROVERATTl ( 1989) observou também a 

possibilidade da S. cercvisiae competir por espaço com H. vastanx dificultando assim o 

processo de penetração do fungo. 



Fipra 20. D� d sintomas de necroae (N) e folhas de m 

devi o a danos icos e qllfmicos. 
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de eacalipto 
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Fipn 21. lhlltraçlo dos sintomas cauadoa por Botryds clMtttl em •adas e 

ncaHpto: A - classe 1 = • da sadia; C - classe 3 = ••das morto. 



Figura 22. D� dos sbato 

eucalipto: B - e 
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eaaadoa por Botrytls dllel'a em aadu de 

COlll sinto leves. 
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Observou-se durante o ensaio com mudas de eucalipto, que os pnme1ros 

sintomas da doença ocorriam a partir do 3 º dia após a inoculação. Deste modo, o 

controle do patógeno provavelmente seria melhor observado quando da aplícação da 

levedura antes da chegada do mesmo no hospedeiro. Porém, os resultados demonstraram 

que o melhor controle do fungo ocorreu quando da aplicação da levedura 24 horas 

depois do patógeno a uma temperatura de 19ºC (Figura 18). Nesse caso, a existência de 

algum efeito via controle biológico provavelmente seria devido a metabólitos 

produzidos pela levedura, pois a competição por nutriente e espaço em tempo tão curto 

seria inviável. Deve-se ressaltar que na literatura não existe nenhum trabalho que 

demonstre a efetividade de qualquer agente de biocontrole sobre B. cinerea, tanto ao 

nível de casa de vegetação como em condições de campo. Os trabalhos reportados na 

literatura científica foram conduzidos sob condições in vitro, porém não apresentando 

resultados satisfatórios in vivo. 

Como pode ser observado, o controle do fungo em tecidos necrosados foi muito 

diferente em relação aos tecidos sadios (Figuras 18 e 19), sendo que na existência de 

controle biológico por meio de algum metabólíto produzido pela levedura, tal controle 

deveria mostrar-se eficiente em ambos os tipos de tecidos presentes ( sadios ou 

necrosados), para cada uma das temperaturas testadas, fato este que não ocorreu 

(Figuras 18 e 19). 

Em vista do exposto acima, temos reforçada a hipótese da ocorrência da indução 

de resistência, como um dos possíveis fatores atuando no controle de B. cmerea em 

eucalipto. Um dos pontos que reforça a hipótese da indução de resistência é o fato do 

controle ser menos eficiente para os tecidos necrosados que para os tecidos sadios, visto 

que o processo de indução de proteção envolve processos bioquímicos e portanto 

necessitando de células vivas do hospedeiro para que o mesmo possa ocorrer. Outro fato 

importante é que a proteção foi efetiva apenas a temperatura de I 9ºC, tendo seu efeito 

muito reduzido a l 5ºC. o que está de acordo com as características do fenômeno de 

indução de resistência, o qual é dependente da temperatura para a sua expressão 

(ELLISTON et al., 1977). Por outro lado. HOOS & BLAICH (1990) e JEANDET et ai, 

( 1995 J citam que o principal mecamsmo de defesa de videiras contra B. cinerea é o 
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acumulo de fitoalexinas, sendo mais um indicativo da possibilidade da proteção ser 

devida a ativação dos mecanismos de resistência da planta pela aplicação da levedura. 

Diversos autores (SILVA, 1989; ROVERATTI, 1989; LOPEZ, 1991; FREITAS et al., 

1994) demonstraram a possibilidade do uso de S. cerevisae como indutor de proteção 

em diferentes plantas, o que indica a possibilidade da ocorrência deste fenômeno 

também em eucalipto. 
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5. CONCLUSÕES

a) A levedura Saccharomyces cerevisiae, constituida pelo ""Fermento Biológico

Fresco Fleiscbmann-, mostrou-se eficiente na redução da severidade da doença a nível 

de campo, em folhas de sorgo inoculadas com Colletotrichum graminicola ou 

Exserohilum turcicum; 

b) O controle da antracnose e helmintosporiose pela levedura ao nível de campo,

assegurou uma produção de grãos equiparável ao uso de fungicida para o controle das 

respectivas doenças; 

e) O mecanismo de proteção de plantas por S. cerevisiae mostrou-se inespecffico

para o controle de fungos necrotróficos (B. cinerea), henubiotróficos (C. graminicola; 

E. turcicum ), bem como da bactéria (Xanthomonas campestris pv. passiflorae );

d) A proteção proporcionada por S. cerevisiae foi também inespeclfica para as

plantas empregadas, sendo efetiva em plantas de sorgo, maracujá e eucalipto. 
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