
EFEITO DAS CIANOBACTÉRIAS Synechococcus leopo[iensis E 

Nostoc sp. SOBRE FITOPATÓGENOS E NAS INTERAÇÕES 

SORGO (Sorghum bicolor) - Colletotricl1um sublineolum E FUMO 

(Nicotiana tabacum) - VÍRUS DO MOSAICO DO FUMO ("tobacco 

mosaic virus" - TMV) 

ROBSON MARCELO DI PIERO 

Engenheiro Agrônomo 

Orientador: Prof Dr. SÉRGIO FLORENTINO PASCHOLATI 

Dissertação apresentada à Escola Superior de 

Agricultura "Luiz de Queiroz", Universidade de 

São Paulo, para obtenção do título de Mestre em 

Agronomia Área de Concentração: Fitopatologia. 

PIRACICABA 

Estado de São Paulo - Brasil 

Setembro - 1999 



Dados Internacionais de catalogação na Publicação <CIP> 
DIVISÃO DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇÃO • campus "Luiz de Queiroz"/USP 

Di Piero, Robson Marcelo 
Efeito das cianobactérias Synechococcus leopo/íensís e Nostoc sp. sobre fitopatógenos 

e nas interações sorgo (Sorghum bicolor) - Col/etotríchum sub/íneolum e fumo (Nícotíana 
tabacum) - Vírus do mosaico do fumo ("tobacco mosaic virus" - TMV) / Robson Marcelo 
Di Piero. - - Piracicaba, 1999. 

121 p.: il. 

Dissertação (mestrado) - - Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, 1999. 
Bibliografia. 

1. Cianobactérias 2. Controle biológico 3. Cultivo "in vitro" 4. Fitopatologia 5. Fumo
6. Microrganismo fitopatogênico 7. Mosaico-do-fumo 8. Relação planta-patógeno 9.
Sorgo 1. Título

CDD 633.174 



"Que Deus me conceda falar com inteligência 

e um pensar semelhante a este dom, 

pois ele não só mostra o caminho da Sabedoria, 

mas também dirige os sábios; 

nas suas mãos estamos nós, nossas palavras, 

toda a inteligência e a perícia do agir. 

Ele me deu um conhecimento infalível dos seres 

para entender a estrutura do mundo, a atividade dos elementos, 

o começo, o meio e o fim dos tempos,

a alteração dos solstícios, as mudanças de estações, 

os ciclos do ano, a posição dos astros, 

a natureza dos animais, a füria das feras, 

o poder dos espíritos, os pensamentos dos homens,

a variedade das plantas, as virtudes das raízes. 

Tudo sei, oculto ou manifesto, 

pois a Sabedoria, artífice do mundo, mo ensinou!" 

(LIVRO DA SABEDORIA 7:15-21). 



Aos meus pais, Lídio e Maria de Lourdes, 

E à minha irmã, Renata, 

Dedico 
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RESUMO 

As cianobactérias são microrganismos procariotos, capazes de realizar 

fotossíntese, e que se reproduzem por fissão binária ou por fragmentação (no caso das 

filamentosas). Apesar de algumas espécies de cianobactérias serem prejudiciais, 

produzindo substâncias venenosas para animais ou levando à eutrofização de lagos, 

outras são úteis ao homem. As formas mais avançadas conseguem fixar o nitrogênio 

atmosférico graças à presença de heterocistos e das enzimas requeridas para o processo. 

Essas cianobactérias apresentam o potencial de melhorar a estrutura e fertilidade de 

solos, como os de pradarias cultivadas com arroz irrigado, onde tenham sido 

incorporadas. 

Existem, ainda, diversos trabalhos mostrando a capacidade das cianobactérias em 

produzirem vários compostos biologicamente ativos contra fungos, vírus e bactérias 

causadores de doenças no homem e alguns trabalhos relatam o efeito antagônico sobre 

insetos pragas de plantas e sobre fitopatógenos. Além disso, as cianobactérias mostram

se muito versáteis, sobrevivendo e se desenvolvendo em ambientes desfavoráveis e são 

de fácil multiplicação sob condições controladas. Dessa maneira, esse trabalho objetivou 

estudar a influência in vitro de duas cianobactérias, Synechococcus leopoliensis e Nostoc 

sp., sobre patógenos de plantas e também verificar o efeito das mesmas, quando 

aplicadas nas plantas, sobre a expressão dos sintomas provocados por alguns dos 

fitopatógenos. 
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Os resultados mostraram que os filtrados obtidos a partir de culturas das 

cianobactérias com diferentes idades de cultivo, reduziram a infectividade do vírus do 

mosaico do fumo ("tobacco mosaic vírus" - TMV) e o crescimento micelial de 

Exserohilum turcicum, patógeno da parte aérea de sorgo, porém, não apresentaram efeito 

antagônico in vitro a Colletotrichum graminicola, a C. sublineolum (patógenos füngicos 

de parte aérea de milho e sorgo, respectivamente) e a Xanthomonas axonopodis pv. 

phaseoli, bactéria causadora do crestamento foliar em feijão. Ao contrário, em alguns 

casos, as cianobactérias favoreceram o desenvolvimento dos dois últimos fitopatógenos 

considerados. 

Quando aplicadas nas folhas de plantas de sorgo e de fumo, antes da inoculação 

com os patógenos, as suspensões celulares das cianobactérias reduziram a doença 

provocada por Colletotrichum sublineolum e TMV, respectivamente. O efeito foi de 

baixa amplitude e localizado (somente nas folhas pré-tratadas), podendo refletir a ação 

direta das cianobactérias contra os patógenos e/ou pela resposta de defesa vegetal. Em 

um dos bioensaios conduzidos, S. leopoliensis foi capaz de provocar o acúmulo de 

fitoalexinas em cotilédones de soja, um dos mecanismos pelos quais uma planta se 

defende localizadamente contra um fitopatógeno, mostrando a possibilidade da 

cianobactéria ativar a resposta de defesa da planta. Indução de resistência sistêmica nas 

plantas não foi observada. 
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EFFECT OF THE CY ANOBACTERIA Synechococcus leopoliensis AND Nostoc 

sp. ON PLANT PATHOGENS AND ON THE INTERACTIONS SORGHUM 

(Sorghum bicolor) - Colletotrichum sublineolum AND TOBACCO (Nicotiana 

tabacum)- "tobacco mosaic virus" (TMV) 

SUMMARY 

Author: ROBSON MARCELO DI PIERO 

Adviser: SÉRGIO FLORENTINO P ASCHOLATI 

The cyanobacteria are prokaryotic microorganisms which are able to carry out 

photosynthesis and reproduce by binary fission or by random trichome breakage (in the 

case of the filamentous ones). Although some species are prejudicial, by producing 

dangerous substances to animais or leading to lake eutrophization, other cyanobacteria 

are useful. The most advanced species can fix atmospheric nitrogen due to the presence 

of heterocysts and enzymes necessary to the process. These cyanobacteria have the 

potential of improving soil structure and fertility, for example, in rice paddies. 

There are many reports showing that cyanobacteria are able to produce 

biologically active compounds against fungi, viroses and bacteria that cause human 

diseases and some articles also show the antagonistic effect on plant insects and 

pathogens. Besides that, cyanobacteria are versatile, surviving and developing under 

unfavorable conditions for life. Thus, the present work was carried out to study the 

influence of two cyanobacteria, Synechococcus !eopoliensis and Nostoc sp., on plant 

pathogens and to verify the effect of both of them on the expression of diseases caused 

by some of these pathogens. 

Results showed that filtrates from cyanobacteria cultures with different ages 

inhibited infection by TMV and the mycelial growth of Exserohilum turcicum (sorghum 

pathogen), but they did not exibit in vitro antagonistic action against Colletotrichum 

graminicola (maize pathogen), against C. sublineolum (sorghum pathogen) and against 

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (bean pathogen). On the other hand, in some 

cases, the filtrates improved growth of the last two pathogens. 
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When cell suspensions from the cyanobacteria were applied on sorghum and 

tobacco leaves 48 hours before the plant inoculation with the pathogens, the suspensions 

reduced the symptoms caused by C. sublineolum and TMV, respectively. The effect was 

low and only observed on pre-treated leaves, suggesting that it may have occurred by 

direct action of the cyanobateria on the pathogens and/or by the response of the plant 

defense mechanisms. ln one of the bioassays, S. leopoliensis was able to induce 

accumulation of phytoalexins in soybean tissue, showing the possibility of cyanobacteria 

to activate plant defense mechanisms. Systemic acquired resistance was not observed in 

the plants. 
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1 INTRODUÇÃO 

O controle de doenças de plantas é o mais importante objetivo prático da 

Fitopatologia. Sem controle, doenças de plantas podem ocasionar enormes prejuízos, de 

conseqüências sociais muitas vezes catastróficas, envolvendo a morte de milhares de 

pessoas, como freqüentemente aconteceu no passado. 

Inserido no amplo contexto da produtividade, o controle de doenças de plantas 

não pode ser abordado isoladamente, mas integrado a todos os outros fatores de 

produção: clima, variedade, adubação, tratos culturais, plantas daninhas e pragas, entre 

outros. 

Doença ocorre em níveis prejudiciais pela coexistência de fatores como patógeno 

agressivo, ambiente favorável e hospedeiro susceptível. Assim, o homem lança mão de 

medidas de controle como a evasão, que visa a prevenção da doença pela fuga em relação 

ao patógeno e/ou às condições ambientais mais favoráveis ao seu desenvolvimento. A 

evasão é uma das medidas importantes dentro do contexto do manejo integrado de 

doenças. 

O método preferido de controle de doenças, por ser o mais barato e de mais fácil 

utilização, é o uso de cultivares resistentes. Na verdade, existem culturas onde o controle 

das doenças mais importantes dá-se, quase que exclusivamente, por meio da resistência 

genética, tais como as ferrugens e carvões dos cereais e da cana-de-açúcar, as murchas 

vasculares em hortaliças e as viroses na maioria das culturas. 

Um hospedeiro susceptível contém a informação genética para resistência, porém 

esta é expressa de forma inadequada. A indução de resistência tem por objetivo ativar os 

mecanismos latentes de resistência de tal hospedeiro de modo que o mesmo tenha 
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sucesso na defesa contra o patógeno durante a interação. A indução de resistência pode 

perfeitamente se adequar dentro de um programa de controle integrado de doenças e 

contribuir para que genótipos de alto valor agronômico continuem a ser utilizados. 

A aplicação de microrganismos não-patogênicos, do :filtrado de cultura desses 

microrganismos, de agentes químicos, desde que sejam reconhecidos pelas plantas e/ou 

provoquem uma alteração metabólica nas mesmas, pode levar à ativação dos genes de 

resistência. 

Diante dessa perspectiva, procurou-se estudar o efeito de duas cianobactérias, 

Synechococcus leopoliensis e Nostoc sp., em algumas interações patógeno-hospedeiro. 

As cianobactérias são microrganismos procariotos, de fácil mutiplicação sob condições 

controladas e que produzem uma ampla gama de metabólitos, a grande maioria destes 

provocando baixo impacto no ambiente. Com isso, verificou-se a influência desses 

metabólitos diretamente sobre o desenvolvimento de cinco fitopatógenos, Colletotrichum 

graminicola, Colletotrichum sublineolum, Exserohilum turcicum, Xanthomonas 

axonopodis pv. phaseoli e vírus do mosaico do fumo ("tobacco mosaic vírus" - TMV), 

numa aproximação de um controle biológico clássico, e também o efeito dos metabólitos 

e das próprias células cianobacterianas sobre duas espécies vegetais (fumo e sorgo ), 

procurando demonstrar algum efeito de proteção contra os fitopatógenos, ocasionado 

por uma ativação prévia dos mecanismos de resistência das plantas. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Cianobactérias 

2.1.1 Características gerais 

As cianobactérias juntamente com as algas eucarióticas compreendem a maior 

parte da biomassa do mundo (Cannell, 1993; Pelczar et al., 1981; Raven et al., 1992; 

Stanier & Cohen-Bazire, 1977). 

Espécies de cianobactérias representando 3 8 gêneros foram relatadas como 

terrestres (Metting, 1981 ). Muitas cianobactérias realizam fotossíntese e somente 

crescem na presença de luz (fotoautótrofos obrigatórios), enquanto poucas espécies 

podem crescer sobre certos substratos no escuro (heterótrofos facultativos). 

As cianobactérias exibem uma grande variedade de formas e arranjos, de cocos 

unicelulares a bacilos e mesmo filamentos longos e multicelulares; não possuem flagelos, 

mas as espécies filamentosas geralmente possuem movimento deslizante e podem migrar 

através de superfícies úmidas. 

Segundo Pelczar et al. (1996), as principais caracteristicas das cianobactérias são: 

ausência de membrana nuclear, de cloroplastos membrano-limitados, de retículo

endoplasmático, de mitocôndrias e de aparelho de Golgi; sensibilidade a infecções por 

vírus, semelhante aos bacteriófagos; morfologia em geral semelhante à das bactérias; 

reprodução por simples fissão binária. 

As cianobactérias apresentam uma parede celular que estrutural e quimicamente 

relembra aquela de bactérias gram-negativas típicas, onde a presença de uma membrana 

externa à parede celular, rica em lipopolissacarideos é um dos principais aspectos. A 
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parede celular das cianobactérias apresenta peptídeoglicano constituindo quase 50% do 

peso seco. O mucopolímero da parede celular é composto de 5 unidades básicas típicas: 2 

amino-açúcares (ácido murâmico e glucosamina) e 3 aminoácidos (ácido 

diaminopimélico, ácido glutâmico e alanina), presentes em uma relação molecular de 

1 : 1: 1: 1: 2, similar à encontrada em Escherichia coli. Além dos componentes do 

peptídeoglicano, foram encontrados carboidratos, aminoácidos, e ácidos graxos nas 

preparações de parede celular das cianobactérias (Weise et ai., 1970). 

Externamente à parede celular, podem existir vários tipos de material 

encapsulante, referidos como bainhas, que protegem células contra a dessecação e podem 

estar envolvidos no processo de movimentação. Hough et ai. (1952) obteve um 

polissacarideo complexo a partir da mucilagem de uma espécie de Nostoc contendo uma 

grande proporção de ácido hexarônico, galactose e D-xilose, com menores quantidades 

de glicose e outros açúcares não identificados. Espécies do gênero Synechococcus não 

apresentam bainha. 

O protoplasto das cianobactérias aparece viscoso, apresentando duas regiões: o 

cromatoplasma, uma região periférica pigmentada, contendo os pigmentos 

fotossintéticos, e o centroplasma, uma região descolorida central, onde se encontram as 

fibrilas de DNA e os ribossomos. As características de sedimentação, clivagem (formando 

sub-unidades 50s e 30s) e o peso molecular dos ribossomos de cianobactérias lembram os 

de bactérias. 

Os cloroplastos não aparecem com a morfologia clássica, estando os pigmentos 

distribuídos em lamelas ou tilacóides, na massa citoplasmática. Apesar de procariotos, 

apresentam a maquinaria fotossintética típica daquela presente nas plantas superiores. 

Muitas espécies possuem ficobilinas azuis, as quais conferem uma tonalidade azul

esverdeada aos microrganismos, daí o nome cianobactérias (bactérias azuis). Embora 

referidas como algas verde-azuis, esses organismos podem ser incolores, cinzentos, 

verdes, laranja, amarelos, róseos, púrpuras, marrons, violetas ou vermelhos. Esta 

variedade de cores é principalmente devido à presença e à proporção de ficobilinas. 
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As cianobactérias são também chamadas de algas azul-esverdeadas, mas este não 

é um termo apropriado porque estes microrganismos, baseando-se na sua natureza 

procariótica, são agrupados no Domínio Bacteria. O termo "alga" se refere meramente a 

qualquer organismo aquático capaz de realizar fotossíntese e então é aplicado a diversos 

grupos. 

A reprodução das cianobactérias unicelulares se efetua por simples fissão binária. 

Embora não sejam formados gametos, existe boa evidência sobre recombinação através 

de processos sexuais e de transformação por incorporação de DNA exógeno. As 

cianobactérias filamentosas se reproduzem por fragmentação, alguns tipos produzem 

esporos especializados, grandes, de parede espessa, e resistentes ao dessecamento 

chamados acinetos. Estes ainda acumulam uma grande quantidade de grânulos contendo 

cianoficina, que são reservas proteináceas, consistindo de copolímeros de arginina e ácido 

aspártico. As formas mais avançadas podem produzir heterocistos, que representam o 

local de fixação de nitrogênio e podem auxiliar no processo de sobrevivência sob 

condições desfavoráveis. Em espécies de Nostoc, os acinetos não estão adjacentes aos 

heterocistos e são freqüentemente formados em cadeias. 

Um aspecto da fisiologia das cianobactérias é a excreção de aminoácidos e 

peptídeos junto ao meio de crescimento, algumas vezes contabilizando 10-20% do total 

de aminoácidos sintetizados pela cultura (Fogg et al., 1973). Essa perda de metabólitos 

poderia ser uma conseqüência necessária da biossíntese não controlada de aminoácidos. 

2.1.1.1 Synechococcus leopoliensis e Nostoc sp.

Synechococcus leopoliensis é uma cianobactéria unicelular, com células cilíndricas 

(1,0 a 2,0 µm de largura x 6,0 a 10,0 µm de comprimento), que se reproduz por fissão 

binária ou brotamento, apresenta tilacóides, mas a bainha extracelular é ausente (Figura 

IA). Espécies do gênero Nostoc são cianobactérias filamentosas, com bainha extracelular, 

que se dividem somente em um plano. Apresentam heterocistos, onde ocorre a fixação do 

nitrogênio atmosférico, e as células vegetativas são esféricas a ovóides (Figura lB). A 

reprodução ocorre pela quebra ao acaso dos tricomas e os acinetos ( esporos de 
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resistência), quando presentes, não são iniciados adjacentes aos heterocistos e 

freqüentemente são formados em cadeias. 

A 

J 

Figura 1. Microscopia óptica mostrando células de Synechococcus leopoliensis (A) e 

filamentos de Nostoc sp (B). À esquerda, aumento de 400 vezes; à direita, 

aumento de l 000 vezes. 
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2.1.2 Interações com outros organismos 

Diversas interações envolvendo cianobactérias e outros microrganismos têm sido 

objeto de estudos. Populações de cianobactérias mucilaginosas geralmente contêm uma 

variedade de "bactérias-satélite" associadas que podem influenciar de maneira positiva no 

crescimento da colônia. Uma outra interação muito estudada é a que envolve 

cianobactérias e fungos, os chamados líquens, onde as primeiras se beneficiam da maior 

incorporação de _carbono fixado e os fungos recebem os produtos da fixação do 

nitrogênio e compostos extracelulares liberados pelas cianobactérias. 

No entanto, não faltam exemplos de interações antagônicas, onde fungos e vírus, 

causam infecções e prejuízos para as cianobactérias. O fungo Blastocladiela anabaenae 

provocou a redução considerável da população de Anabaena .flos-aquae no plâncton de 

um lago, em Windermere (Canter & Willoughby, 1964). Ácidos orgânicos liberados por 

um fungo de solo não identificado destruiu Phormidium sp. em meio de cultura (Parker 

& Bold, 1961). 

Por sua vez, as cianobactérias também afetam negativamente vários grupos de 

organismos, inclusive o homem. Em condições naturais, pode ocorrer a produção de 

toxinas por parte de algumas cianobactérias. Cannel (1993) cita as anatoxinas produzidas 

por A. .flos-aquae como potentes agentes bloqueadores de depolarização neuromuscular 

pós-sinéptica, e a toxina de Microcystis aeruginosa como causadora de envenenamento 

de animais em lagos de água fresca. Em culturas crescidas em laboratório, o conteúdo de 

toxina é dependente de parâmetros como intensidade de luz, temperatura, contaminação 

bacteriana e estádio de crescimento. A produção de anatoxina-a é máxima em culturas em 

estádio avançado de crescimento e pode somente ser encontrada no meio de cultivo nas 

fases exponencial e estacionária (Dervlin et al., 1977). 

Além da produção de toxinas, outro problema é a eutrofização de lagos causada 

por cianobactérias planctônicas, cujas populações crescem em demasia favorecidas por 

algum distúrbio ocorrido no ambiente aquático. Ao contrário das espécies de água fresca, 

cianobactérias marinhas não têm causado sérios problemas no homem ou animais, ou 

ainda econômicos, com exceção de Lyngbya majuscula, que é responsável por dermatites 
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quando em contato com nadadores. Orjala & Gerwick (1996) encontraram diversas 

propriedades biológicas no extrato lipídico desta cianobactéria, incluindo toxicidade 

contra camarão, peixes e moluscos. 

Do ponto de vista benéfico, podemos citar muitas cianobactérias fixadoras de 

nitrogênio, como por exemplo as do gênero Nostoc, que são encontradas naturalmente 

nos solos e inoculadas em pradarias com arroz para melhoria da fertilidade e estrutura do 

solo a curto e longo prazo, sem causar qualquer problema a nível ambiental (Metting, 

1981). 

Alguns autores ainda sugerem que as cianobactérias podem ser um valioso 

suplemento alimentar, sendo ricas em proteínas e apresentando altos teores do ácido y

linolênico. Anabaena cylindrica é uma das mais ricas fontes de vitamina B12. Por sua vez, 

Spirulina spp. é rica em proteína, fácil de ser cultivada nos trópicos, tendo sido 

regularmente consumida pelos astecas e ainda é servida em diversos pratos orientais. Os 

chineses também utilizam Nostoc commune na alimentação há muito tempo. 

2.1.3 Produção de metabólitos 

A taxa de redescoberta de compostos bioativos conhecidos é significativamente 

baixa entre as cianobactérias, significando que elas possuem um bom potencial para 

fornecer substâncias farmacológicas úteis, que não repetem estruturas já descobertas a 

partir de outras fontes naturais (Carmichael, 1992). 

Diversos trabalhos relatam a capacidade das cianobactérias em produzirem vários 

compostos biologicamente ativos, os quais incluem antibióticos com efeito sobre vírus, 

fungos e bactérias causadores de doenças em seres humanos e animais (Cannel, 1993; 

Carmichael, 1992; Metting & Pine, 1986; Radmer & Parker, 1994). Patterson et al. 

(1993) obtiveram extratos hidrofilicos e lipofilicos a partir de 600 linhagens (300 

espécies) de cianobactérias e analisaram-nas para atividade antivíral: extratos de 60 

linhagens causaram um significativo decréscimo no efeito citófago geralmente associado 

com infecção vira!. 
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Glicolipídeos associados às membranas tilacóides ou às paredes celulares dos 

heterocistos de cianobactérias também possuem atividade antivirai. Reshef et al. ( 1997) 

produziram extratos lipofílicos contendo glicolipídeos a partir de Scytonema sp. e de 

Oscillatoria raoi com a capacidade de inibir a atividade de polimerase da transcriptase

reversa de IIlV, enzima chave no ciclo de vida do vírus e dessa maneira um dos principais 

alvos na terapia contra a AIDS. O extrato lipofílico de Scytonema sp. contém uma 

mistura de 5 sulfoglicolipídeos, os quais reduziram a atividade enzimática inicial em quase 

100%, quando utilizados a uma concentração de 1 O µM. 

Por sua vez, Kellam et al. (1988) encontraram extratos orgânicos e filtrados de 

cultura com atividade antifüngica em 6 microalgas e em 18 algas marinhas. Frankmolle et 

al. (1992) reportaram que extratos etanólicos a partir de Anabaena laxa inibiram os 

fungos Aspergillus oryzae, C. albicans, Penicillium notatum, Saccharomyces cerevisiae 

e Trichophyton mentagrophytes. Os compostos antifüngicos foram isolados, tiveram sua 

estrutura determinada e receberam o nome de laxaficinas. De Cano et al. (1990) 

encontraram compostos fenólicos em extratos a partir de células de Nostoc muscorum 

que significativamente inibibiram o crescimento de Candida albicans e Sthaphylococcus 

aureus. 

Como parte de um programa para obter compostos com atividade antibacteriana, 

Cannell et al. (1988) analisaram 400 algas de água fresca, incluindo eucariotas e 

cianobactérias. O teste foi realizado com filtrados de culturas nas fases exponencial ou 

estacionária de crescimento. Resultados positivos foram obtidos com 36 algas, dentre 

300 testadas, e com 5 cianobactérias, dentre 100 testadas. Todos os resultados positivos 

foram encontrados contra organismos gram-positivos (Bacillus subtilis e S. aureus) e 

nenhum contra E. coli, gram-negativa. A maior parte dos resultados positivos foi 

encontrada a partir de extratos metanólicos e nenhuma atividade foi encontrada no 

sobrenadante extracelular aquoso, podendo indicar que os compostos inibitórios tendem 

a ser hidrofóbicos, estando retidos na superficie celular. Dentre as cianobactérias 

destadas, S. leopoliensis mostrou alto grau de inibição contra B. subtil/is. 
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Ainda com respeito à atividade antibiótica, a cianobactéria filamentosa planctônica 

Oscillatoria sp. inibiu o crescimento de outras cianobactérias co-cultivadas devido à 

produção e excreção de um metabólito secundário. O efeito podia ser obtido usando 

filtrado de cultura ou um extrato livre de células. Um metabólito solúvel em éter, extraído 

a partir de Oscillatoria sp. inibiu o crescimento de 16 dentre 18 linhagens de 

cianobactérias testadas. A adição do antibiótico parcialmente purificado diretamente ao 

solo não teve efeito sobre o crescimento de plantas, mas a aplicação em folhas de 

Coriandrum sativum e Brassica campestris levou-as à morte, possivelmente devido ao 

dano provocado nas membranas tilacóides, resultando em perda de clorofila (Chauhan et 

al., 1992). Os autores ainda sugeriram a possibilidade da aplicação do antibiótico para o 

controle biológico de cianobactérias tóxicas e citaram a supressão no crescimento de dois 

isolados de Microcystis, como um resultado encorajador nesse sentido. 

Existe a possibilidade de se usar a cianobactéria de água fresca, Scytonema MKU 

106, como um pesticida (Sathiyamoorthy & Shanmugasundaram, 1996). Uma toxina 

peptídica rica em glicina obtida a partir da mesma foi letal a Heliothis armigera (praga 

destrutífera para as culturas do algodoeiro, tomateiro, quiabeiro e leguminosas), numa 

concentração de 0,001%. A 0,01%, a toxina foi letal e a 0,1% atuou como repelente 

contra larvas de Stylepta derogata, outra séria praga na cultura do algodoeiro. 

Além disso, alguns fitopatógenos como Rhizoctonia solani e Sclerotinia 

sclerotiorum podem ser inibidos in vitro por algumas cianobactérias. De Caire et al. 

(1987) encontraram que o crescimento de S. sclerotiorum foi inibido por extratos 

aquosos de Nostoc muscorum ou por produtos celulares desta cianobactéria. No caso de 

R. solani, a inibição in vitro do crescimento provocada por produtos extracelulares de N.

muscorum foi da ordem de 77%. 

2.1.4 Versatilidade das cianobactérias 

Uma característica que torna interessante testar o uso das cianobactérias no 

controle de doenças é a versatilidade apresentada. Segundo Fogg et al. (1973), N.

commmune é uma cianobactéria terrestre, abundante em regiões temperadas e tropicaís, 
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com alto nível de resistência à dissecação e às altas temperaturas, o que também é 

característico de muitas outras cianobactérias. Cianobactérias têm sido recuperadas a 

partir de amostras de solo armazenadas em condições de ar seco por 20 anos ou mais e 

N. commune foi revivida a partir de um herbário com 107 anos (Cameron & Blank,

1966). Propágulos viáveis de cianobactérias já foram encontrados em profundidades de 1 

metro no perfil do solo. Uma espécie de Nostoc foi encontrada em uma condição viável 

no intestino posterior de libélula. Cianobactérias juntamente com outros procariotos e 

com uma alga eucariota, Cyanidium caldarium, são os únicos organismos que crescem 

em temperaturas acima de 51 ºC. 

Espécies de Nostoc se agregam em colônias globosas e gelatinosas, que perdem 

água lentamente e têm capacidade marcante de acumular rapidamente água junto à bainha 

e de forma passiva, o que é de extrema importância se considerarmos que a cianobactéria 

pode não se encontrar em um estado metabólico vigoroso quando a água se tomar 

disponível. 

A resistência às baixas temperaturas também é encontrada dentro do grupo. A 

viabilidade de amostras de N. muscomm liofilizadas a -25 ºC foi tão boa como aquelas 

mantidas à temperatura ambiente. A fixação do nitrogênio ocorre em amostras de N. 

commune crescendo próximas ao ponto de congelamento, na Antártida (Fogg et al., 

1973). 

Stal (1995) afirma que muitas cianobactérias bênticas, quando expostas a altas 

irradiações, sintetizam um pigmento recalcitrante e solúvel em lipídeo que ocorre na 

membrana extracelular, e que pode persistir por longos períodos no ecossistema, 

protegendo-as contra radiação ultra-violeta. 

Por outro lado, cianobactérias são mais sensíveis a antibióticos do que a maioria 

dos organismos, uma situação que parece paradoxal quando se considera a ampla faixa de 

extremos ambientais que elas suportam na natureza. Os efeitos de concentrações sub

letais de antibióticos ou inibidores de crescimento sobre as cianobactérias são vários: 

aumento da fase log, aumento do comprimento celular, diminuição temporária na 

formação de clorofila e carotenóides. 
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Cianobactérias contêm ainda substâncias promotoras de crescimento, como 

auxinas e giberelinas. Tratamento de sementes com extratos de Phormidium foveolarum 

acelera a germinação, promove o crescimento e desenvolvimento de plântulas e aumenta 

a produção e o conteúdo de proteínas em arroz e trigo (Gupta & Kushwaha, 1970). As 

cianobactérias são capazes de produzir e eliminar ácido abscísico (ABA) quando 

submetidas a estresse provocado por salinidade, acidez, seca, bem como durante a 

senescência (Marsalek et ai., 1992). O AB� como um tipo de sinal químico produzido 

por organismos estressados, poderia, nos solos, aumentar a resistência de outros 

organismos aos fatores de estresse, visto que ele induz também a síntese de proteínas 

específicas, que podem ser importantes na tolerância ao estresse (Gomez et ai., 1988). 

Finalmente, Wood & Wang ( 1983) comentam que as cianobactérias apresentam a 

capacidade de excretar pequenos metabólitos no meio para prevenir o acúmulo de ions 

metálicos tóxicos. Por outro lado, podem sintetizar agentes quelantes, como sideróforos, 

para complexar e acumular elementos essenciais como o ferro, que não é muito 

disponível sob condições aeróbicas. 

2.2 Controle biológico 

Visando o reestabelecimento das relações hospedeiro e microbiota benéfica, 

principalmente após o controle químico, surgiram estudos procurando encontrar 

microrganismos antagônicos para os mais variados fitopatógenos, dando origem então ao 

que conhecemos por controle biológico de doenças de plantas. Cook & Baker (1983) 

definiram o controle biológico de doenças de plantas como a redução do potencial de 

inóculo e/ou de patogenicidade, pelo uso de um ou mais organismos, exceto o homem. 

O mecanismo de ação dos agentes de biocontrole pode ser ilustrado através de 

três relações ecológicas básicas: antibiose, parasitismo e competição. 

Antibiose é o antagonismo mediado por metabólitos específicos ou não, de 

origem microbiana, agentes líticos, enzimas, compostos voláteis ou outras substâncias 

tóxicas (Fravel, 1988). A antibiose baseia-se na produção de substâncias com efeito 

fungicida ou fungistático, bactericida e nematicida. Estas substâncias são produzidas 



13 

pelos organismos antagonistas, como um mecanismo de proteção à sua sobrevivência 

diante dos demais microrganismos ocupando o mesmo habitat (Luz, 1993). 

Agrobacterium radiobacter produz agrocina 84, que tem grande participação no 

biocontrole de A. tumefaciens, agente causal da galha da coroa (Kerr, 1980). O 

antibiótico tem sua produção controlada geneticamente por um plasmídio e atua por 

inibir a síntese de DNA, alterando o plasmídio indutor de tumor presente na bactéria alvo 

(Murphy & Roberts, 1979). Apesar de agrocina 84 ser o mecanismo primário de 

biocontrole, outros fatores, como o estabelecimento prévio sobre o hospedeiro também 

estão envolvidos. 

Bacillus subtilis produz um número enorme de antibióticos, como micosubtilina, 

bacillomicina (Karel & Roach, 1951), bacilizina e funginicina (Loefller et al., 1986; 

Tschen, 1987) e bulbiformina (Vasudeva et al., 1958), os quais exibem a capacidade de 

inibir uma vasta gama de bactérias e fungos fitopatogênicos (Dunleavy, 1955). Por sua 

vez, os fungos do gênero Trichoderma também produzem antibióticos de vários tipos, 

porém nem todas as espécies do fungo tem ação antibiótica, pois se valem de outros 

mecanismos no biocontrole das doenças de plantas (Sanhueza, 1991 ). 

Howell & Stipanovic (1980) demonstraram que os antibióticos purificados 

pyoluteorina e pyrrolnitrina, obtidos a partir de Pseudomonas fluorescens Pf-5 

forneceram a mesma proteção a algodão contra tombamento provocado por Pythium 

ultimum ou Rhizoctonia solani comparados com a utilização da suspensão bacteriana. 

Por sua vez, Stenotrophomonas maltophilia, bactéria residente da folhagem de 

gramíneas, mostrou antagonismo in vitro contra R. solani, mas a sua aplicação nas 

plantas não proprocionou controle da doença provocada pelo patógeno, possivelmente 

por apresentar baixa competência no filoplano (Giesler & Yuen, 1998). 

A produção de antibóticos pode conferir aos microrganismos uma vantagem 

seletiva na competição por nutrientes e espaço dentro de seus habitats. A pressão de 

seleção na natureza conserva a capacidade de produzir antibióticos, tanto que 

Charigkapak:orn & Sivasithamparam (1987) obtiveram uma maior proporção de 
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Pseudomonas fluorescentes causando antibiose a G. tritici in vitro, isoladas a partir da 

rizosfera de trigo crescido em solo naturalmente infestado. 

Diversas linhagens de Erwinia herbicola e P. fluorescens, isoladas a partir da 

parte aérea e raízes de diversas culturas, que inibem a infecção de Stemphylium 

vesicarium em pêra, produziram substâncias antimicrobianas em culturas sólidas e 

líquidas, como peptídeos antifüngicos e herbicolinas. O grau de inibição da mancha 

castanha da pêra pelas bactérias antagonistas foi diretamente relacionada à inibição da 

germinação de conídios do patógeno na superfície foliar (Montesinos et al., 1996). 

O biocontrole do míldio do milheto causado por Sclerospora graminicola, em 

condições controladas e no campo foi obtido com o tratamento de sementes ou 

aplicações foliares de P. fluorescens isolada a partir da rizosfera de plantas de milheto. A 

incidência da doença foi reduzida de 86% para 24 e 13%, quando 108 células/mi da 

bactéria foram utilizadas em 2 pulverizações foliares ou no tratamento de sementes, 

respectivamente. P. fluorescens pode controlar a doença pela inibição do patógeno ou 

pela produção de compostos voláteis que afetam a esporulação (Umesha et ai., 1998). 

O mecanismo de parasitismo ou hiperparasitismo por microrganismos consiste na 

degradação da parede celular ou estruturas de resistência dos fungos fitopatogênicos, 

com posterior penetração no fungo e absorção do conteúdo celular (Chet et al., 1990). 

Dentro do micoparasitismo, quatro estágios podem ser distinguidos. O primeiro é o do 

crescimento quimiotrófico, onde um estímulo químico a partir do patógeno direciona o 

crescimento do parasita até este se ramificar junto ao fungo patogênico. Os próximos 

passos são o reconhecimento, ligação e a degradação da parede do hospedeiro pela 

produção de enzimas líticas, quitinases e fl-1,3-glucanases (Elad et al., 1982). 

Trichoderma harzianum produziu enzimas degradadoras de parede celular contra nove 

diferentes espécies füngicas, provocando inibição da elongação do tubo germinativo de 

um fungo em proporção à quantidade de quitina encontrada na parede. As enzimas 

quitinolíticas enfraquecem as paredes celulares de patógenos, facilitando a penetração de 

produtos químicos. Esta obsevação tem um potencial comercial, já que a combinação 
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com enzimas quitinolíticas pode reduzir a quantidade de agroquímico necessária para um 

efetivo controle de doenças de plantas (Lorito et al., 1994). 

Pulverizações com suspensões conidiais de T. harzianum têm sido usadas para 

controlar o mofo cinzento em frutos e folhagens de várias culturas (Harman et al., 1996), 

e têm contribuído para reduzir a fase foliar de doenças de gramados provocadas por 

fungos veiculados pelo solo, em complementação ao tratamento granular com 

preparações do próprio bioagente (Lo et al., 1997). 

Competição é outro mecanismo envolvido no controle biológico. As linhagens 

não-patogênicas de Fusarium oxysporum competem pelos sítios de infecção na superficie 

radicular. Mandeel e Baker (1991) estabeleceram que há um número finito de sítios de 

infecção que poderiam ser protegidos pelo aumento da densidade de inóculo da linhagem 

não-patogênica. Além disso, para o controle da doença, não foi necessária uma alta 

densidade de inóculo do não-patógeno, mas uma alta relação não-patógeno/patógeno. O 

controle da sarna da batata foi obtido pela inoculação de linhagens não-patogênicas de 

Streptomyces junto a solos condutivos a doenças (Liu et al., 1995), tendo sido mostradas 

evidências de competição por recursos na rizosfera e de competição por sítios de infecção 

na superficie do tubérculo. 

A competição é praticamente o mecanismo que coordena a existência de todos os 

demais mecanismos de biocontrole, pois o que leva um microrganismo a controlar outro, 

é exatamente a necessidade de sobrevivência em determinado habitat, e esta competição 

confere muitas vezes o equilíbrio entre a população de patógenos e não-patógenos. Reis 

(1987) cita o fenômeno conhecido por declínio do mal-do-pé do trigo causado por 

Gaumannomyces graminis var. tritici. No caso do mal-do-pé, o primeiro cultivo de trigo 

após a quebra da monocultura não apresenta doença. O desenvolvimento da doença 

ocorre na segunda e na terceira culturas de trigo, quando o solo está bem condutivo ao 

patógeno (baixas populações de antagonistas). Continuando o monocultivo de trigo, a 

supressividade do solo é reestabelecida em função da recuperação da microbiota 

antagônica ao longo dos anos, a doença se estabilizando em níveis baixos, sem 

comprometer economicamente a produtividade de trigo. Mais recentemente, Raaijmakers 
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& Weller (1998) demonstraram que espécies fluorescentes de Pseudomonas, produtoras 

do antibiótico 2,4-diacetilphloroglucinol, estão envolvidas no controle biológico natural 

em solos onde ocorre o declínio do mal-do-pé do trigo. A demonstração foi baseada na 

verificação da perda na supressividade desses solos por meio de pasteurização e 

recuperação da propriedade supressora quando as linhagens de Pseudomonas foram 

introduzidas em solos condutivos pela adição de pequenas quantidades de solo 

naturalmente supressivo rico nestas linhagens. 

Finalmente, o fenômeno do controle biológico através da competição, envolve 

principalmente a disputa por nutrientes. A competição por nutrientes foi demonstrada 

como o mecanismo primário no controle de Chondrostereum purpureum em árvores de 

ameixa, devido à rapida colonização de ferimentos por Trichoderma viride (Corke & 

Hunter, 1979). 

Quando se considera patógenos que provocam perdas no pós-colheita, a 

competição por nutrientes ou espaço é o mecanismo mais procurado em um agente de 

biocontrole, já que a produção de antibióticos é totalmente indesejável nesse caso (Droby 

et al., 1991). Bacillus pumilus e B. amyloliquefaciens reduziram significativamente o 

mofo cinzento em pêra inoculada artificialmente com Botrytis cinerea e armazenada a 20 

ºC. Essas bactérias, isoladas de pimentão vermelho e tomate, respectivamente, não 

produziram antibióticos e sua aplicação foi compatível com os tratamentos antifúngicos. 

Mantendo os fiutos a 20 ºC, mesmo por um período de somente 24 horas antes do 

congelamento, obteve-se aumento no controle da doença (Mari et al., 1996). Sabe-se que 

B. cinerea apresenta uma fase saprofitica relativamente longa na superficie de frutos e

folhas, o que possibilita a exploração da competição por nutrientes como uma alternativa 

para o controle do mofo cinzento. 

Como pode ser notado, os agentes de biocontrole podem apresentar vários 

mecanismos atuando em conjunto contra um mesmo patógeno. Por outro lado, 

dependendo do patógeno, o agente pode ter um mecanismo preferencial de atuação. 

Resultados obtidos com 12 linhagens de Talaromyces flavus sugerem que diferentes 

mecanismos estão envolvidos no controle biológico de Sclerotium rolfsii e Verticillium 
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dahliae, onde o micoparasitismo parece ser o principal mecanismo controlando S. rolfsii, 

como indicado pela colonização de seus escleródios e hifas, bem como pela alta 

correlação encontrada entre micoparasitismo, atividade de quitinase e supressão da 

doença provocada por este patógeno em caules de feijão. Em contrate a S. rolfsii, micélio 

e microescleródios de V dahliae foram muito sensíveis à atividade antibiótica presente no 

filtrado de cultura de T. jlavus, que inibiu a melanização de novos microescleródios, 

afetando a sobrevivência do patógeno no solo, já que os microescleródios sem melanina 

tomam-se mais sensíveis à radiação ultravioleta e ao ataque por microrganismos 

antagonistas (Madi et al., 1997). Microescleródios de V dahliae também têm sido 

mortos pelo filtrado de cultura de T. flavus, a toxicidade do qual tem sido atribuída à

ação da enzima glucose oxidase, com a geração de peróxido tóxico (Kim et ai., 1988). 

O maior número de sucessos utilizando-se do controle biólogico de doenças é 

alcançado contra patógenos veiculados pelo solo, uma das principais razões para tal é o 

fato das flutuações das condições ambientais serem bem menores na rizosfera comparado 

à parte aérea das plantas. O uso combinado de antagonistas tem trazido vantagens para o 

biocontrole de tais patógenos, seja pelo efeito sinergístico, seja pelo aumento na chance 

de pelo menos um deles encontrar condições de desenvolvimento. Consórcio 

compreendendo Trichoderma konngii com uma linhagem não-patogênica de Fusarium 

oxysporum tem propiciado substancial melhora no controle do mal-do-pé do trigo em 

relação à utilização dos antagonistas isoladamente (Duffy et ai., 1996). Combinando uma 

linhagem de P. fluorescens produtora de antibiótico com uma linhagem compatível de 

Stenotrophomonas maltophilia, produtora de enzimas extracelulares, Dunne et ai. (1998) 

protegeram beterraba contra tombamento provocado por Pythium sp. no campo, 

enquanto que a aplicação individual de cada antagonista teve pouco efeito sobre a 

doença. 

O consumidor tem procurado cada vez mais, produtos saudáveis e que tenham 

sido obtidos às custas de baixo impacto ambiental, e portanto, não é de se estranhar o 

aumento no número de estudos dentro da área do controle biológico, registrado nos 

últimos anos. 
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2.3 Indução de resistência em plantas 

Resistência a doenças nas plantas não é determinada pela presença ou ausência de 

informação genética para um mecanismo de resistência, mas pela informação existente ser 

expressa rapidamente e com magnitude suficiente para controlar o agente de infecção 

(Kuc, 1987). Plantas susceptíveis já contêm a informação genética e a capacidade para 

resistir às doenças. Este potencial pode ser expresso se a regulação gênica, controlando o 

reconhecimento do patógeno e/ou reações de defesa metabólica puderem ser 

manipuladas. 

Segundo Kuc (1987) e Sequeira (1983), a ativação de mecanismos de resistência, 

a despeito das limitações existentes, pode proporcionar um método prático para o 

controle das doenças vegetais. A possibilidade de se usar a indução de resistência como 

uma medida alternativa de controle das doenças vegetais tem, nos últimos anos, chamado 

a atenção de um grande número de pesquisadores (Cantone & Dunkle, 1990; Cohen et al, 

1991; Martinelli, 1992; Martins, 1991; Moraes, 1991; Pascholati et al., 1986; Smith et al., 

1991; Sequeira, 1983). 

A indução de resistência em plantas, comumente descrita como proteção cruzada, 

proteção induzida, imunidade adquirida ou resistência induzida pode ser definida como 

uma resistência dinâmica baseada nas barreiras físicas e/ou químicas induzidas por uma 

inoculação prévia ou concomitante com um patógeno incompatível, não-patógeno ou por 

tratamento com os seus produtos metabólicos (Sequeira, 1983). Em um sentido amplo, 

ela também inclui a resistência induzida por estímulos abióticos. Além do potencial como 

uma medida alternativa para o controle de doenças vegetais, a indução de mecanismos de 

resistência latentes representa uma abordagem alternativa nos estudos bioquímicos e 

fisiológicos das interações (Pascholati & Leite, 1995; Sequeira, 1983; Tuzun et al., 

1989). 

2.3.1 Indutores 

Para que o processo de indução de resistência seja desencadeado é necessário que 

ocorra algum estímulo na planta hospedeira para que os mecanismos latentes de 
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resistência sejam ativados (Pascholati & Leite, 1995). Os agentes capazes de provocar 

este estímulo nas plantas são chamados de indutores, os quais podem ser divididos em 

bióticos e abióticos. Os indutores bióticos são representados por microrganismos 

saprófitas, próprio patógeno ou patógenos de outras culturas, onde os mesmos podem 

estar na forma virulenta, avirulenta ou inativada. Também podem englobar metabólitos 

microbianos e extratos de plantas sadias ou imunizadas (Kuc & Rush, 1985; Duke et ai., 

1987). 

O primeiro estudo controlado de resistência induzida sistemicamente foi publicado 

em 1961, quando Ross usou vírus do mosaico do fumo (TMV) sobre um hospedeiro de 

lesão local e verificou que infecções subsequentes foram reduzidas. 

Metabólitos produzidos por microrganismos saprofiticos proporcionaram um alto 

grau de controle no campo do míldio em pepino e especialmente em trigo, onde a doença 

foi reduzida em mais de 90%, mas foram menos efetivos sobre o míldio em videira 

(Schonbeck et ai., 1982). Em trigo, a indução de resistência com metabólitos microbianos 

resultou em poucas colônias füngicas, que foram menores em tamanho e apresentaram 

uma taxa de esporulação reduzida. 

Um outro indutor biótico derivado de quitina, quitosana, possui mais atividade 

antifiíngica e maior atividade elicitora do que quitina. Oligômeros de quitosana reduziram 

em 70% a infecção em folhas de batata provocada por Phytophthora infestans 

(Brishammar & Meyerson, 1991). Quitosana a 400 µg/ml controlou podridão radicular 

causada por Pythium aphanidermatum em pepino crescido hidroponicamente (El 

Ghaouth et ai., 1994). 

Stubler & Buchenauer (1993) utilizaram liquenam, uma glucana derivada do 

líquen Cetraria islandica, em concentrações de 20 a 1000 µg/ml, obtendo redução de 60 

a 100% no número de lesões necróticas causadas por TMV em folhas de fumo cultivar 

Xanthi. Os autores sugeriram que liquenam não atuava diretamente sobre o vírus, mas 

por estimular uma resposta de resistência do hospedeiro. 

O tratamento das folhas inferiores de Nicotiana tabacum 'Samsun NN' com uma 

proteína básica purificada a partir de folhas de Clerodendrum aculeatum resultou em 
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completa proteção das folhas superiores não tratadas contra infecção provocada por 

TMV. O efeito da proteína foi evidente nas folhas mesmo em concentrações baixas como 

a de 1 O µg/ml e foi mostrado estar envolvido com o estímulo para a produção sistêmica 

de uma proteína antivirai de 34 kDa (Verma et al., 1996). 

Bipolaris sorokiniana reduziu significativamente brusone em arroz, com aumento 

na produção de grãos em campo no Nepal sob alta pressão de inóculo do patógeno 

Pyricularia oryzae. O agente indutor tem como aspectos positivos o fato de ser 

cosmopolita, não havendo a necessidade da introdução de novas linhagens em uma 

determinada região (Manandhar et al., 1998). 

Em tomate, alface, pimentão, feijão e fumo, a aplicação de Trichoderma 

harzianum T3 9 em sítios espacialmente separados a partir da inoculação com B. cinerea, 

resultou em uma redução de 25-100% nos sintomas de mofo cinzento, causado por 

atraso ou supressão na velocidade de formação das lesões. Em feijão, T. harzianum foi 

aplicado no solo e nas folhas primárias 7 dias antes da inoculação do primeiro trifólio 

com o patógeno, resultando em 35% de redução na doença. Em alface e pimentão, a 

cobertura com mofo cinzento sobre as plantas tratadas com T harzianum via solo não 

aumentou com o tempo, indicando que as lesões de B. cinerea foram completamente 

restritas (De Meyer et al., 1998). 

Além dos indutores bióticos, os mais variados tipos de indutores abióticos são 

utilizados no estudo do fenômeno de indução de proteção. Dentre eles, temos luz UV, 

injúria mecânica com carborundo, tratamentos com HgCh, NaCl e nitrogênio líquido 

(Freitas et al., 1993; Pascholati & Leite, 1995). 

O indutor abiótico ácido 2,6-dicloroisonicotínico (INA) induziu resistência sob 

condições de campo a várias doenças füngicas e bacterianas de pimenta, fumo, arroz, 

(Métraux et al., 1991), e à ferrugem do feijão verde (Dann & Deverall, 1996). 

Além destes, a resistência sistêmica adquirida (RSA) pode ser induzida por ácido 

salicílico e seus análogos como o CGA 245704, um ativador de defesa de plantas 

desenvolvido pela Ciba-Geigy, que pode ser usado contra uma ampla gama de patógenos 

dentro de um programa de controle integrado de doenças (Jensen et al., 1998). O 
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ativador foi desenvolvido recebendo o nome comercial de Bion, sendo também conhecido 

como BTH (benzotiadiazole). 

2.3.2 Características da resistência induzida 

Uma característica importante do processo de indução de resistência em plantas é 

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

(Kuc, 1985). Dean & Kuc (1986) utilizando suspensões de Colletotrichum lagenarium, 

aplicado como indutor em folhas cotiledonares de pepino, obtiveram proteção sistêmica a 

mais de 13 fitopatógenos, representados por fungos, vírus e bactérias. 

A proteção induzida também depende do intervalo de tempo entre o tratamento 

inicial (indutor) e a inoculação com o patógeno, bem como do agente envolvido (Moraes, 

1991; Da Silva, 1989). O tratamento com o aminoácido não-proteico DL-f3-amino�n

butírico (BABA) só foi eficiente em proteger plantas de girassol contra Plasmopara 

helianthi quando aplicado via solo 1 dia antes da inoculação com o patógeno (Tosi et. 

ai., 1998). Os melhores resultados de proteção em pepino e milho, com o uso de 

fertilizantes foliares, foram sempre obtidos quando sais de fosfato eram pulverizados 2 

horas antes da inoculação, sugerindo que estes químicos rapidamente ativam a resposta 

da planta (Reuveni & Reuveni, 1998). 

Por outro lado, em muitos trabalhos observou-se que o efeito da proteção não foi 

imediato para a expressão de resistência. Indução de resistência sistêmica só foi obtida 

em ervilha quando as folhas não-tratadas foram inoculadas 3 ou mais dias após a 

aplicação de ácido salicílico (Frei & Carver, 1998). Em fumo, B. cinerea só foi 

eficientemente controlado quando a planta foi inoculada 1 ou mais dias após o tratamento 

com T. harzianum (De Meyer et. ai., 1998). Dann & Deverall (1995) encontraram que o 

tratamento de folhas unifoliadas ou plântulas de feijão com INA, 1 dia antes do 

transplantio junto a solo infestado, não controlou Rhizoctonia e podridão do caule de 

Fusarium. Esta dependência de tempo para a expressão da resistência irá determinar em 

parte a eficiência ou não do processo de proteção. 
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A concentração do indutor para a proteção de plantas também pode afetar a 

ativação da resistência da planta. Caruso & Kuc (1979), utilizando Colletotrichum 

lagenarium como indutor de resistência em folhas de melão e melancia, através da 

aplicação de uma suspensão de 103 conídios/ml, obtiveram controle de 90 e 95% 

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

concentração da suspensão elicitora para 1 O 7 conídios/ml, o efeito protetor caiu para 3 5 e 

13%, respectivamente. Tosi et ai. (1998) obtiveram 38, 39 e 83% de proteção em 

girassol contra P. helianthi utilizando BABA no solo a 50, 100 e 250 mg/ml, 

respectivamente. Em cereais, a indução de resistência ao míldio pulverulento por 

tratamento exógeno com ácido salicílico (AS) requer aplicação em altas concentrações: 

15 mM para efeito máximo em cevada (Walters et ai., 1993) e 10 mM para um efeito 

detectável em trigo (Gorlach et ai., 1996). 

O efeito protetor pode ser duradouro ou temporário. Ross (1961) obteve indução 

de resistência sistêmica em fumo até 7 dias após a elicitação. Kuc & Richmond (1977) 

obtiveram proteção sistêmica por 4-5 semanas em plantas de abóbora contra C. 

lagenarium. Roveratti et ai. (1987) e Roveratti (1989) obtiveram também proteção 

sistêmica à Hemileia vastatrix em cafeeiros, onde o efeito protetor manteve-se viável 

durante 4-5 semanas. Lopez (1991) demonstrou que a proteção de plantas de sorgo era 

efetiva por um período de 7 dias contra o patógeno C. sublineolum, através do uso de S. 

cerevisiae como agente indutor de proteção. Ácido salicílico protegeu sistemicamente 

ervilha contra Erysiphe pisi pelo menos durante 13 dias após o tratamento (Frei e Carver, 

1998). A linhagem Pf l de Pseudomonas jluorescens, utilizada em formulação comercial 

(1 Og/Kg) no tratamento de sementes de arroz, controlou a bruzone (Vidhyasekaran et. 

ai., 1997). A efetividade da proteção persistiu por 45 dias após a semeadura, o que, 

juntamente com a síntese de substâncias reguladoras de crescimento (giberelinas, 

citocininas e ácido indol acético) por parte da bactéria, contribuiu para o aumento na 

produção de grãos. 

Klement & Goodman ( 1968) demonstraram também a sensibilidade do processo 

de indução de resistência à temperatura. Foram utilizadas plantas de fumo crescidas à 20, 
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24 e 30 ºC, sendo procedidas então inoculações com o vírus do mosaico do fumo. Os 

resultados evidenciaram lesões locais como reação de resistência apenas para as plantas 

crescidas à 20 e 24 ºC, mas não naquelas mantidas à 30 ºC. Elliston et al. (1977) também 

demonstraram perda da eficiência da resistência induzida em plantas de feijão à 

Colletotrichum lindemuthianum e a C. lagenarium, quando as plantas foram mantidas à

temperatura de 37 ºC. 

A proteção de plantas pode ocorrer de dois modos distintos: local ou 

sistemicamente. A proteção local tem como característica o controle do patógeno no sítio 

onde o agente indutor foi aplicado. Ouchi et al. (1976) evidenciaram proteção local em 

plantas de pepino a Erisyphe graminis, onde a indução foi obtida apenas nos pontos de 

aplicação do inóculo. Pascholati et al. (1986), através do tratamento de folhas de plantas 

de melão com Helminthosporium carbonum ou Mycosphaerella melonis, inativado 

termicamente, utilizados como indutores contra M melonis, não demonstraram proteção 

à distância do ponto de aplicação dos agentes indutores, caracterizando assim uma 

proteção do tipo localizada. Por sua vez, Da Silva (1989) obteve apenas proteção local 

contra C. graminicola em milho, quando utilizou como indutor a levedura S. cerevisiae. 

Bipolaris sorokiniana protegeu plantas de arroz local e sistemicamente contra P. oryzae, 

mas o efeito local foi bem mais acentuado (Manandhar et al., 1998). Plantas de fumo 

inoculadas com discos miceliais de Sclerotinia sclerotiorum, dispostos sobre os caules 

decapitados das mesmas, foram protegidas localmente por tratamento prévio dos sítios de 

ferimento com elicitinas excretadas por Phytophthora spp. (Bonnet et al., 1996). 

A proteção sistêmica é caracterizada quando a mesma ocorre no hospedeiro em 

locais distantes ao da aplicação do indutor (Da Silva, 1989). Roveratti et al. (1987) e 

Roveratti ( 1989) demonstraram que a ferrugem do cafeeiro pode ser controlada através 

do uso de indutores como, por exemplo, Bacillus thuringiensis, S. cerevisiae ("Fermento 

Biológico Fresco Fleischmann") e Xanthomonas campestris pv. manihotis. Os indutores 

conferiram resistência do tipo sistêmica à ferrugem, e o efeito de proteção foi possível de 

ser observado nas direções ascendentes e descendentes, a partir do ponto de aplicação 

dos indutores. Guedes et al. (1980) demonstraram que a indução de proteção em pepino 
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contra o patógeno C. lagenarium era mais evidente em folhas localizadas acima da folha 

induzida do que nas folhas que estavam abaixo do local de indução ou nos próprios sítios 

de aplicação do indutor. 

Em muitos casos, uma única aplicação do indutor é suficiente para induzir 

resistência a doenças, como ilustrado em campo de feijão-verde protegido ao longo da 

estação de crescimento contra ferrugem causada por Uromyces appendiculatus após uma 

única pulverização de INA no estádio de plântula (Dann & Deverall, 1996). 

Similarmente, Métraux et al. ( 1991) demonstraram que pulverizações foliares únicas de 

INA protegeram plantas de pêra, pimenta e fumo contra Erwinia amylovora, 

Xanthomonas vesicatoria e Peronospora tabacina, respectivamente. Aplicações únicas 

de benzotiadiazole em trigo e arroz propiciaram proteção de longa duração contra 

ferrugens (Gorlach et al., 1996). 

Por outro lado, múltiplas aplicações de INA foram necessárias em vários 

experimentos de campo para obter redução do mofo branco em soja causado por S. 

sclerotiorum (Dann et al., 1998). De modo semelhante, pelo menos 3 aplicações de INA 

foram necessárias para induzir resistência em beterraba açucareira contra Cercospora 

beticola (Nielsen et al., 1994). No caso de BTH, ainda não se sabe o motivo da 

necessidade de várias aplicações do produto em dicotiledôneas para induzir e manter a 

resistência, como o observado para soja, feijão-verde e fumo. 

2.3.3 Alterações bioquímicas e estruturais 

De acordo com Moraes ( 1991 ), o processo de indução de proteção envolve a 

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

síntese e o movimento de metabólitos, e que estes são originários de processos que 

requerem energia, supõem-se que a luz deva se constituir em importante fator envolvido 

em alguns processos de proteção. Lozano & Sequeira (1970), utilizando-se de células de 

Pseudomonas solanacearum inativadas termicamente e de P. solanacearum virulentas, 

aplicadas em folhas de fumo, observaram que a presença de luz era necessária para a 

manifestação da resistência induzida. Porém, Carrol & Lukezic (1972) obtiveram 
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resultados contrários à influência da luz na proteção de folhas de plantas de alfafa 

tratadas com mutantes de Corynebacterium insidiosum. Os autores evidenciaram maior 

resistência aos isolados virulentos, quando as plantas foram mantidas por 24 h no escuro 

antes da inoculação do patógeno. 

Estudos histológicos e químicos sugerem que os mecanismos para conter C. 

cucumerinum em pepino protegido exibem aspectos em comum com aqueles de plantas 

geneticamente resistentes, não-protegidas. Em ambos, a lignificação ocorre rapidamente 

após a penetração, é localizada na célula invadida e poucas células adjacentes e está 

associado com um aumento na atividade de peroxidase (Hammerschmidt et al., 1982). A 

lignificação é mais rápida, intensa e não difusa em plantas protegidas por infecção com C. 

lagenarium, C. cucumerinum ou vírus da necrose do fumo (TNV) e posteriormente 

inoculadas com C. lagenarium ou C. cucumerinum do que nas plantas resistentes, não

protegidas. 

Em plantas de tomate, a inoculação das folhas 1 e 2 com o vírus da necrose do 

fumo (TNV) induziu resistência sistêmica contra a requeima provocada por P. infestans. 

O nivel de proteção sistêmica induzida por TNV foi 54% na folha 3 e 80% na folha 4. A 

indução de resistência sistêmica foi acompanhada pelo aumento da atividade de 

peroxidase nas folhas inoculadas, bem como na folha 3 e a análise de tecido foliar de 

plantas induzidas mostrou que a inoculação com TNV resultou na indução de três novas 

peroxidases. Baseados nessas observações, Anfoka & Bucheanauer (1997) sugerem uma 

correlação entre peroxidases e resistência sistêmica induzida em tomate contra P. 

infestans, onde as peroxidases poderiam contribuir na resistência induzida, por ajudar na 

formação de peróxido de hidrogênio, que pode exibir atividade antifúngica, além de 

participar no processo de lignificação. 

Pepino cujas sementes foram tratadas com uma suspensão de rizobactérias 

promotoras de crescimento (RPC), Pseudomonas putida, Serratia marcescens, 

Flavomonas oryzihabitahns e Bacillus pumilus, mostraram significativa redução na 

murcha causada por Erwinia tracheiphila comparado às plantas não tratadas (Zehnder et 

ai., 1997). Nesse experimento, realizado sob condições controladas, os besouros vetores 
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do patógeno haviam sido previamente infectados pela alimentação em plantas doentes e 

colocados para se alimentarem nas plantas dos diferentes tratamentos. Além do efeito no 

patógeno, um experimento de campo mostrou menor população de besouros-vetores nas 

parcelas tratadas com RPC, menor até mesmo que nas parcelas onde se efetuou aplicação 

semanal com inseticidas. Sabe-se que as RPC atuam no hospedeiro estimulando a 

produção de enzimas líticas e fitoalexinas que inibiriam a multiplicação da bactéria 

fitopatogênica. No caso da redução da população de besouros, a hipótese é que as 

plantas de pepino tratadas com RPC sofrem alterações metabólicas no sentido de 

produzirem compostos de defesa, diminuindo consequentemente a produção de 

compostos voláteis e cucurbitacina, resultando em menor atração aos besouros e menor 

estímulo à sua alimentação, respectivamente. 

O desenvolvimento de resistência em fumo a TMV e a outros patógenos, após 

inoculação prévia com o mesmo virus, é acompanhada pela indução de numerosos genes 

do hospedeiro codificando proteínas relacionadas à patogênese (proteínas-RP) dos 

grupos 1 ao 5, sendo essas proteínas expressas em baixos níveis nas folhas de fumo 

sadias. As proteínas do grupo 2 e 3, com atividade de glucanase e quitinase, 

respectivamente, mostram atividade antifüngica em bioensaios in vitro, atuando em 

componentes da parede celular füngica (glucana e quitina). Os fragmentos liberados 

durante a patogênese podem também atuar como elicitores de outras reações de defesa 

na planta. 

Atualmente, o ácido salicílico vem recebendo maior atenção em estudos 

exploratórios devido à sua rápida e eficiente atuação na ativação dos sistemas de defesa 

das plantas, em baixas dosagens (Klessing, 1994). Aplicação exógena de AS induz 

resistência a TMV e o acúmulo de proteínas-RP (White, 1979). Os níveis de AS 

endógenos têm sido correlacionados com a indução de proteínas-RP, além da aplicação 

exógena de AS induzir os mesmos genes que são expressos seguindo a indução biológica 

da resistência adquirida (Ukness et al., 1993). Estas observações têm conduzido à idéia 

que o AS poderia ser um sinal endógeno responsável pela resistência adquirida. 
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Usando pepino infectado com Pseudomonas syringae, Rasmussen et ai. (1991) 

mostraram que folhas infectadas podiam ser removidas diversas horas após a inoculação, 

bem antes de um acúmulo significativo de AS ser detectável, sem inibir a expressão 

sistêmica de um gene de peroxidase, que serve como marcador para a resistência 

sistêmica adquirida nesta espécie. Este resultado sugere que um outro sinal é responsável 

pela expressão sistêmica de RSA. 

Embora AS não seja o sinal propriamente dito, o seu envolvimento na transdução 

do sinal em um dos caminhos metabólicos que conduz à RSA ficou comprovado em 

experimentos com fumo transgênico (NahG), que não acumula AS e não estabelece a 

RSA após a inoculação com TMV (Gaflhey et ai., 1993). 

Enzimas pécticas e celulolíticas obtidas a partir de filtrados de cultura de Erwinia 

carotovora subesp. carotovora, uma bactéria fitopatogênica, induziram a expressão local 

e sistêmica em fumo do gene da f3- l ,3-glucanase, enzima envolvida nas respostas de 

defesa da planta, muito provavelmente por terem liberado fragmentos da parede celular 

que atuam como elicitores. A diferença na colonização bacteriana tomou-se evidente 48 

horas após a inoculação, quando concentrações bacterianas nas plantas não-tratadas foi 5 

a 1 O vezes maior do que as obtidas nas plantas tratadas com as enzimas degradadoras da 

parede celular (Vidal et ai., 1998). Trabalhando com plantas transgênicas de fumo NahG, 

que são incapazes de acumular AS, os autores obtiveram o mesmo nível de proteção, 

enquanto que Paiva et ai. (1994) mostraram que aplicação exógena de AS induziu 

resistência contra a fitobactéria. 

Ainda em fumo, a aplicação da elicitina criptogeína também mostrou conduzir a 

um duplo caminho na transdução de sinais: um envolve AS, com a expressão de genes 

específicos (PR-1 a, PR-2, PR-5 e uma quitinase da classe III), enquanto que o outro 

caminho é independente de AS, e foi demonstrado pelo acúmulo de PR-1 básica e str-319 

em fumo transgênico NahG, que não acumula AS (Keller et ai., 1996). Portanto, a RSA 

pode ser alcançada a partir de mecanismos dependentes ou independentes de AS. 
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2.3.3.1 Fitoalexinas: participação na resistência das plantas às doenças 

A resistência do hospedeiro a um patógeno pode ser definida sob o aspecto 

fisiológico como a capacidade da planta em atrasar ou evitar a entrada e/ou a 

subsequente atividade de um patógeno em seus tecidos (Goodman et ai., 1986; Heitefuss 

& Williams, 1976). Para atingir esse objetivo, a planta utiliza-se de fatores de resistência 

ou mecanismos de resistência estruturais ou bioquímicos, divididos em duas categorias: 

pré-formados, presentes na planta antes do contato com o patógeno e capazes de reduzir 

a germinação e a penetração do mesmo e conseqüentemente, por exemplo, o número de 

lesões por folha. Por sua vez, os pós-formados mostram-se ausentes ou presentes em 

baixos níveis antes da infecção, sendo produzidos ou ativados em resposta à presença do 

patógeno e que interferem, por exemplo, no tamanho das lesões e esporulação (Horsfall 

& Cowling, 1980; Misaghi, 1982). 

Segundo Pascholati & Leite (1995), esses mecanismos bioquímicos pré-formados 

compreendem, por exemplo, fenóis, alcalóides glicosídicos, lactonas insaturadas, 

glicosídeos fenólicos e cianogênicos, inibidores proteicos, fototoxinas, quitinases e �-1,3-

glucanases. Os pós-formados compreenderiam, por exemplo, fitoalexinas e proteínas 

relacionadas à patogênese (proteínas-RP), podendo as quitinases e glucanases também 

serem incluídas neste grupo. 

Fitoalexinas são compostos antimicrobianos de baixo peso molecular que se 

acumulam nas plantas como um resultado de infecção ou estresse. A velocidade do 

acúmulo está muitas vezes associada com resistência em plantas a doenças causadas por 

fungos e bactérias (Kuc, 1995). 

Em cultivar de soja resistente a Phytophthora megasperma f sp. glycinea, níveis 

elevados de gliceolina foram detectados no sítio de infecção e células adjacentes tão cedo 

quanto 8 horas após a inoculação, contrastando com o cultivar susceptível, onde pouca 

gliceolina acumulou nas primeiras 24 horas após a inoculação (Bomer & Grisebach, 

1982). 

Existe forte evidência que a resistência de certos cultivares de batata a 

Phytophthora infestans é causada pela produção de compostos fungitóxicos pelo 
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hospedeiro, sendo que a magnitude e rapidez de acúmulo dos compostos foi importante. 

Susceptibilidade não ocorreu por falta de genes para um composto de defesa no 

hospedeiro, mas pelo tempo e intensidade de expressão desses genes. 

O acúmulo de fitoalexinas em cultivares resistente e susceptível de grão-de-bico 

durante a infecção com Ascochyta rabiei, fungo causador da principal doença na cultura, 

foi estudado por Weigand et ai., 1986. Quando inoculadas com esporos de Ascochyta, 

somente as plantas do cultivar resistente rapidamente acumularam elevadas quantidades 

de fitoalexinas. 

Além da velocidade de síntese, outros fatores podem influenciar na efetividade de 

uma fitoalexina como um composto de defesa: a atividade antimicrobiana, a localização 

em referência ao desenvolvimento do patógeno, a concentração do composto e a 

vulnerabilidade de detoxificação em relação ao microrganismo ou à planta. 

, Experimentos realizados para quantificar a fitoalexina gliceolina I em raízes de 

soJa inoculadas com P. megasperma mostraram que a interação incompatível 

(inoculação com a raça 1 do fungo) foi caracterizada por extensiva colonização fúngica 

do córtex radicular limitada ao sítio de inoculação. A gliceolina I foi primeiramente 

detectada em extratos de raízes inteiras 2 horas após infecção, e o conteúdo dessa 

fitoalexina aumentou rapidamente, estando presente no córtex em concentrações 

inibitórias. Em contraste, a interação compatível (inoculação com a raça 3) foi 

caracterizada por extensiva colonização :fúngica dos vasos radiculares, estando a 

fitoalexina presente em concentrações inibitórias apenas na camada epidermal das raízes. 

O fato do tecido vascular ser o sítio primário de crescimento fúngico na interação 

compatível, enquanto as camadas epidermais serem o sítio primário para o acúmulo de 

gliceolina I poderiam explicar o sucesso da raça 3 em colonizar os tecidos, mesmo com a 

alta concentração de fitoalexina encontrada nas raízes como um todo. A incapacidade da 

raça 1 em colonizar os vasos no tecido radicular pode ter sido devido ao enfraquecimento 

do fungo pela contínua proximidade de altas concentrações de fitoalexinas (Hahn et ai., 

1985). 
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2.3.3.2 Elicitores de fitoalexinas 

As moléculas que induzem plantas a sintetizar :fitoalexinas são chamadas 

elicitores. Os elicitores podem ser componentes da parede celular ou da membrana 

plasmática fúngicas, estar presentes nos filtrados de cultura de fungos, e em alguns casos, 

ser componentes do próprio hospedeiro. 

Utilizando-se do ensaio de cotilédones de soja, Ayers et al. (1976) mostraram que 

o material solubilizado por hidrólise ácida parcial a partir de parede das hifas de

Phytophthora megasperma foi extremamente ativo como elicitot de fitoalexinas em soja. 

Hahn & Albersheim (1978) mostraram que a levedura S. cerevisae estimula o 

acúmulo de gliceolina nos cotilédones e hipocótilos de soja em concentrações tão baixas 

quanto 15 e 100 ng, respectivamente. O elicitor da levedura foi similar em estrutura e 

atividade elicitora absoluta ao elicitor isolado a partir de parede micelial de P.

megasperma var. sojae, um patógeno de soja. A atividade elicitora relativa das frações de 

levedura contendo carboidratos foi proporcional à quantidade de glucana presente na 

fração. 

A exemplo do que ocorre com S. cerevisiae, uma ampla gama de furigos têm 

glucana na parede celular que pode ser reconhecida pelas plantas, e desencadeada uma 

resposta para produção de :fitoalexinas antifúngicas. A produção de rishitina e outras 

fitoalexinas foram estimuladas em tubérculos de batata pela aplicação de diversos fungos 

contendo glucana na composição da parede celular (Lisker & Kuc, 1977). A elicitação de 

fitoalexinas parece ser um mecanismo pelo qual as plantas se livram dos não-patógenos, 

sendo que os poucos microrganismos que são patógenos devem ter desenvolvido 

maneiras de superar este mecanismo de defesa dos seus hospedeiros. 

Yamaoka et ai. (1990) encontraram materiais em conídios e na mucilagem de C. 

sublineolum com atividade elicitora de :fitoalexinas em tecidos de mesocótilos de sorgo, 

independentemente do genótipo ser resistente ou susceptível ao fungo. As frações com 

atividade elicitora, separadas por cromatografia de exclusão molecular, foram eluídas em 

dois picos que coincidiram com a eluição de componentes proteicos e de carboidratos da 
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preparação bruta. A autoclavagem ou tratamento com pronase E da fração elicitora rica 

em proteína levou à perda da atividade elicitora. 

A lista de elicitores é numeros� incluindo agentes químicos como sais 

inorgânicos, etileno, ácidos graxos, quitosana, e agentes fisicos como altas temperaturas e 

radiação ultravioleta. Em função da natureza desses agentes, advém a hipótese da síntese 

e acúmulo de fitoalexinas estar relacionada à perturbação metabólica e não às estruturas 

de elicitores. 

Pedaços de cenoura tornaram-se mais resistentes a B. cinerea e Sclerotinia

sclerotiorum após o acúmulo de fitoalexina elicitada por luz ultravioleta (220-280 nm). 

Cenouras mais velhas respondem pouco ao tratamento com UV, provavelmente pelo seu 

menor conteúdo de RNA e proteínas, não adequado para a expressão de resposta 

(Mercier et al., 1993). 

Fungicidas tradicionais podem também elicitar fitoalexinas diretamente. Exemplos 

incluem maneb, benomyl, cloreto de cobre, que induzem hidroxifaseolina em soJa e 

metalaxyl, que induz gliceolina em soja (Ward et al., 1980). 

2.3.4 Comentários 

Visto que as cianobactérias produzem uma grande quantidade de compostos, dos 

quais muitos são antibacterianos, antifüngicos ou antivirais, praticamente são inócuas ao 

ambiente, podem ser cultivadas em larga escala, e apresentam grande versatilidade para 

sobrevivência e desenvolvimento, as mesmas mostram-se adequadas como candidatas 

para uso como possíveis agentes controladores de fitopatógenos. Uma possibilidade seria 

obter formulações de filtrados de cultura ou extratos celulares e aplicá-las junto a 

sementes para atuarem contra patógenos causadores de tombamento, ou pulverizá-las 

sobre folhas para proteger as plantas contra microrganismos fitopatogênicos (Kulik, 

1995), dentro do que a indução de resistência poderia estar envolvida. 

Indução de resistência de plantas para o controle de doenças tem numerosos 

aspectos positivos: eficiência contra doenças provocadas por fungos, bactérias e vírus; 

provável estabilidade (ativação de diferentes mecanismos); persistência, em alguns casos, 
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por todo o ciclo da planta; pouco impacto ao ambiente ou à saúde humana; economia de 

energia da planta ( a expressão dos mecanismos de resistência se dá somente na presença 

do patógeno ); possibilidade de proteção via produtos químicos em pulverizações de 

campo ou no tratamento de sementes. 

A proteção sistêmica não confere imunidade absoluta contra doenças, mas reduz a 

severidade das mesmas, por exemplo, através da redução do número de lesões, do 

tamanho das lesões e da extensão de esporulação do fungo. Dependendo da interação 

planta-patógeno e do indutor utilizado, a planta responde com a ativação de alguns dos 

mecanismos de defesa bioquímicos e/ou estruturais, sempre de forma coordenada. 

Lyon et al. (1995) não acreditam que indutores de resistência possam substituir os 

fungicidas convencionais, mas poderiam ser aplicados em programas de pulverizações 

combinadas, permitindo reduzir o nível de fungicida utilizado. Como elicitores ativam um 

número de mecanísmos de resistência que são associados com genes menores ( resistência 

horizontal), é improvável que patógenos desenvolverão resistência a todos os 

mecanismos simultaneamente. 

Além de procurarmos a produção de compostos antibióticos, um dos objetivos 

desse trabalho foi verificar se as cianobactérias S. leopoliensis e Nostoc sp. apresentam a 

capacidade de ativar os mecanismos de defesa vegetal e para isso escolhemos os 

patossistemas apresentados a seguir. 

2.4 Patossistemas a serem utilizados 

2.4.1 Sorgo - Co//etotrichum sublineo/um 

A antracnose é considerada a principal doença do sorgo no Brasil, sendo uma das 

mais importantes nas diferentes regiões produtoras (Frederiksen, 1991). Casela & 

Frederiksen (1993) e Ali & Warren (1987) relataram prejuízos acima de 50% na 

produção, quando apenas as folhas de cultivares susceptíveis foram afetadas pelo 

patógeno. 
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Colletotrichum sublineolum, o agente causal da doença, caracteriza-se por afetar 

folhas, caule, haste floral, flores e sementes de sorgo. Os sintomas em folhas se iniciam 

por pequenas lesões circulares ou elípticas de coloração arroxeada e que com a evolução 

da doença coalescem tomando grandes áreas do limbo foliar. O centro das lesões 

adquirem tonalidade palha com o envelhecimento, e os sintomas de necrose foliar 

avançam até ocasionarem a seca das folhas afetadas (Frederiksen, 1991). 

O agente causal da antracnose em sorgo era chamado de C. graminicola até 

recentemente. Mas análises de seqüência de rDNA mostraram distinções entre C.

graminicola isolado de milho e o isolado de sorgo. Assim, é conveniente denominar C.

sublineolum para o fungo causador da antracnose do sorgo (Sherriff et al., 1995). 

As condições ideais para que ocorra a penetração do fungo nos tecidos da planta 

envolvem temperaturas na faixa de 22 a 30 ºC, umidade relativa acima de 90% e a 

presença de água livre (Frederiksen, 1991; Nicholson, 1992). Nestas condições, as 

primeiras lesões do patógeno podem ser observadas de 3 a 5 dias após as inoculações, 

sendo que as primeiras manchas cloróticas podem ser visualizadas 24 a 48 horas. 

A disseminação do patógeno a grandes distâncias é feita por sementes infectadas, 

sendo que as chuvas são os principais agentes disseminadores dentro da própria cultura 

(Lasca et al., 1986). O patógeno sobrevive de um ano para o outro pela presença de 

plantas de sorgo remanescentes infectadas, plantas daninhas hospedeiras ou restos de 

culturas infectados (Frederiksen, 1991). No solo, o patógeno perde sua viabilidade em 

pouco tempo, de 11 a 16 dias, (Vizvary & W arren, 1981 ). 

2.4.2 Fumo - Vírus do mosaico do fumo (TMV) 

O vírus do mosaico do fumo ('lobacco mosruc virus" - TMV) encontra-se 

amplamente distribuído por todas as regiões onde essa solanácea é cultivada. A redução 

na produção de plantas individuais infectadas usualmente é menor que 15%. No entanto, 

as altas incidências desse vírus tornam a doença uma das mais importantes da cultura. O 

vírus já foi relatado em 199 espécies de 30 familias, mas as fontes de inóculo mais 

importantes são as solanáceas (Shew & Lucas, 1990). 
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Os sintomas surgem em plantas de qualquer idade, podendo variar em função das 

estirpes do vírus presentes e da reação dos cultivares. Geralmente, causam redução da 

área foliar, acompanhada de rugosidade e malformação das folhas, que se apresentam 

mais afiladas e espessas. No limbo foliar, observa-se a presença de mosaico típico, ou 

seja, áreas verde-claras ao lado de áreas normais. As plantas com mosaico podem 

apresentar o dobro de nicotina em relação às plantas sadias da mesma variedade. 

As partículas do vírus são filamentosas e resistentes a altas temperaturas, podendo 

ser disseminadas por suco, sementes, pólen, restos de cultura, cigarro de palha, enxertia e 

tratos culturais. O simples roçar de plantas sadias e doentes é suficiente para o vírus ser 

disseminado. Dessa forma, medidas sanitárias especiais devem ser tomadas para se evitar 

a introdução do vírus na cultura, particularmente nas fases iniciais da plantação, pois caso 

isso aconteça, o vírus contaminará facilmente as plantas vizinhas durante as operações de 

capação (retirada do ponto de crescimento da planta), desbrota e outras. 

Quando a cultura está localizada nas proximidades de outras solanáceas, como o 

tomateiro, por exemplo, deve-se evitar que os operários passem de uma cultura para a 

outra durante a jornada. As operações na cultura devem ser sempre escalonadas, de 

forma que o trabalho tenha início nas culturas novas e sadias e prossiga para as velhas e 

contaminadas. As plantas doentes não devem ser manuseadas. Sempre que possível é 

aconselhável lavar as mãos com muita água e sabão. Insetos vetores não são importantes 

na disseminação desse vírus. 

A resistência ao TMV apresentada por algumas variedades de fumo é do tipo 

hipersensibilidade, conferida pelo gene N. 

O patossistema fumo - TMV é considerado clássico no estudo da indução de 

resistência. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Condições de crescimento e manutenção das células das cianobactérias 

Synechococcus leopoliensis e Nostoc sp. 

As culturas puras de S. leopoliensis e Nostoc sp. foram obtidas junto ao Prof Dr. 

Carlos Labate (Departamento de Genética - ESALQ/USP) e à pesquisadora Dra. Marli 

Fiori do Centro de Energia Nuclear na Agricultura - CENA, respectivamente. S. 

leopoliensis foi cedida ao Prof Labate pelo Dr. David T. Canvi� Departamento de 

Biologia, Universidade Queen's, Kingston, Ontario, Canadá, enquanto Nostoc sp. foi 

isolada a partir de sedimentos de várzea da região Amazônica, no norte do país. 

As culturas de S. leopoliensis e Nostoc sp. foram mantidas nos meios líquidos de 

cultivo BG-11 (Allen, 1968) e AA/4 (Allen & Arnon, 1955), respectivamente, a 30 ºC, 

sob luminosidade constante de 50 µmol.m-2.s-1, no interior de uma câmara de 

crescimento. A repicagem para novos meios foi realizada quinzenalmente, com a retirada 

sob condições assépticas de uma alíquota de 1 ml de culturas com 14 a 18 dias e a 

colocação em 75 ml de um novo meio de cultivo. Periodicamente, verificaram-se as 

culturas quanto à presença de contaminantes pelo plaqueamento em nutriente-ágar, com 

incubação a 30 ºC. 

A produção de biomassa ao longo do tempo foi monitorada tendo como indicador 

o conteúdo de clorofila a, determinado de acordo com a metodologia descrita por Aguiar

(1992): amostras de 1,0 ml de células foram centrifugadas (10.000 g, por 10 min) e 

ressuspensas em mesmo volume de metanol 100%. Após 5 � as amostras foram 

novamente centrifugadas e os sobrenadantes, contendo toda a clorofila a extraída pelo 

metanol, avaliados em espectrofotômetro a 665 nm. Determinou-se a quantidade de 
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clorofila a presente nas amostras através da fórmula: µg de Clorofila a.mr
1 = 

Absorbância a 665 nm X 12,5. 

Para determinar a taxa de crescimento das cianobactérias, as amostragens foram 

realizadas a cada 5 dias. Com base na taxa de crescimento, definiu-se o momento 

adequado para a obtenção das preparações a serem utilizadas nos testes in vitro e in vivo. 

3.2 Efeito da agitação no crescimento das cianobactérias 

Na tentativa de se acelerar o crescimento das cianobactérias ( entrada na fase 

declínio de crescimento em menor intervalo de tempo), testou-se o efeito da agitação. As

culturas foram colocadas em "shaker" mantido em sala com temperatura de 28 :!: 1 ºC, 

fotoperiodo de 14 horas de luz, enquanto que o crescimento obtido nas condições 

padronizadas da câmara de crescimento (30 ºC; luminosidade de 50 µmol.m·2.s·1; sem 

agitação) foi utilizado para comparação. A avaliação do crescimento foi baseada no 

conteúdo de clorofila a, determinado de acordo com a metodologia descrita no item 

anterior. Foram realizadas 4 repetições para cada cianobactéria. A partir dos dados, 

montaram-se as curvas de crescimento das cianobactérias em condição de agitação e na 

câmara de crescimento. 

3.3 Obtenção e manutenção dos fitopatógenos 

Colletotrichum sublineolum e C. graminicola - os fungos foram isolados a partir 

de folhas de sorgo e milho, respectivamente. Foram obtidos pedaços de folhas 

( aproximadamente 8 mm2
) nas proximidades do tecido lesionado e colocados em solução 

de hipoclorito de sódio comercial ( 1 % ), na diluição de 3 partes de água para 1 parte de 

hipoclorito. Após 5 min, as folhas foram lavadas 3 vezes em água destilada para a 

remoção 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 durante 1 O dias. 

Após esse período, pequenas porções da matriz conidial dos fungos foram transferidas 

para meios de aveia, visando a obtenção de culturas puras desses fungos. 
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C. graminicola foi mantido em meio de aveia a 23 ºC, sob luz constante, com

repicagens quinzenais. Por sua vez, C. sublineolum também foi mantido em meio de 

aveia, mas numa câmara com luz ultravioleta, na faixa de comprimento de onda próxima 

do visível (NUV), onde a esporulação é favorecida. 

Exserohilum turcicum - o fungo foi isolado de folhas de sorgo contendo lesões 

típicas do patógeno. Para tanto, amostras dos tecidos lesionados foram obtidas e 

submetidas ao mesmo procedimento descrito para as espécies de Colletotrichum. As 

placas contendo pedaços foliares infectados por esse patógeno foram incubadas a 25 ºC, 

no escuro, durante 15 dias. Após esse período, os esporos do fungo foram coletados sob 

lupa, com auxilio de uma agulha e transferidos para o meio de cultivo LCH (lactose

caseína hidrolisada), onde também foram mantidos através de repicagens efetuadas a cada 

21 dias. O fungo apresenta grande dificuldade de esporulação in vitro, havendo a 

necessidade de crescê-lo em meio LCH, no escuro, a 26 ºC, por um período de pelo 

menos 30 dias para se obter esporos numa quantidade suficiente para a realização dos 

testes pertinentes. 

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli - isolou-se a bactéria a partir de folhas de 

feijoeiro infectadas. Lavaram-se as folhas em água corrente, sendo em seguida secas em 

papel de filtro. Após esta etapa, foram obtidas amostras das folhas nas áreas lesionadas, 

sendo pequenos pedaços do tecido foliar infectados com a bactéria colocados sobre 

lâmina de vidro para microscopia, previamente desinfectada com álcool 70% e acetona. 

A seguir, colocou-se uma gota de água destilada sobre os pedaços de tecidos para a 

observação da corrida bacteriana, sob microscópio óptico. Terminada a observação, os 

tecidos foram macerados sobre a lâmina, com o auxilio de um escalpelo, e com o auxilio 

de uma alça de platina, foram coletadas amostras do macerado e plaqueadas em estrias 

sobre meio nutriente-ágar-sacarose (NAS), mantido a 28 ºC. Decorridos 2 dias, foram 

coletadas amostras das colônias individuais de Xanthomonas, as quais mostravam-se de 

coloração amarelada, brilhantes e de aspecto circular. Uma vez obtidas as colônias 

bacterianas, as mesmas eram multiplicadas em meio NAS mantido no escuro a 28 ºC, 

sendo as culturas utilizadas após 3 dias de crescimento. 
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Vírus do mosaico do fumo (''tobacco mosaic virus" - . TMV) - o vírus foi 

multiplicado em plantas sadias de fumo (cultivar Turkish), onde a colonização é 

sistêmica, pela inoculação mecânica das mesmas com um isolado fornecido pelo 

Professor Dr. Jorge A M. Resende (Setor de Fitopatologia, ESALQ/USP). Para a 

purificação parcial do vírus, utilizaram-se folhas novas exibindo sintomas de mosaico, 

coletadas 20 dias após a inoculação das plantas. Sessenta gramas de tecido foliar 

infectados foram coletados e congelados, sendo homogeneizados em 120 mi de EDTA 3 

mM (pH=7,0) + 190 µl de J3-mercaptoetanol, utilizando liquidificador. O extrato obtido 

foi filtrado em gaze, aquecido a 55 ºC por 1 O min e centrifugado a 1.500 g por 20 min. O 

sobrenadante foi recolhido e centrifugado a 29.500 rpm por duas horas (rotor 30), sendo 

os pellets ressuspensos em EDT A 3 mM, pH = 7, O ( 1 ml/pellet) e mantidos sob agitação 

durante 12 h a 4 ºC. A suspensão obtida foi acidificada a pH 5,2 com ácido cítrico 0,05 

M e  centrifugada a 10.000 rpm por 25 min em rotor SS-34. O novo sobrenadante foi 

recolhido, teve o pH ajustado para 7,0 com NaOH 0,05 M e  foi centrifugado a 29.500 

rpm por duas horas (rotor 30). O pellet obtido foi ressuspenso em 1 mi de EDTA e 

representou o purificado parcial do vírus. A concentração desse purificado foi calculada 

com base na fórmula: e = Abs (260 nm)/e , onde e é a concentração do vírus em mg/ml e 

e, o coeficiente de extinção do TMV, que equivale a 3,1 nm de absorbãncia para cada 

mg/ml de vírus. 

O isolado do vírus parcialmente purificado foi distribuído em tubos tipo eppendorf 

(alíquotas de 100 µl cada) e mantidos em ''Ultra deep freezer" a-70 ºC.

3.4 Obtenção das preparações das cianobactérias utilizadas nos ensaios in vitro e in

vivo 

O tratamento designado "suspensão de células" (se) foi obtido diretamente a 

partir do crescimento das células nos meios de cultivo. O ''filtrado" (f) foi obtido após 

centrifugação da se a 8000g/25 min, seguido da pré-filtração à vácuo em papel de filtro 

Whatman (número 3) e filtração em membrana tipo Millipore (diâmetro do poro = 0,2 

µm). 
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Uma outra preparação foi obtida a partir do conteúdo intracelular das 

cianobactérias. Para tal, o conteúdo de um erlenmeyer (75 mi contendo suspensão de 

células) foi filtrado em papel de filtro GF / A e as células retidas no filtro foram lavadas 

com 300 mi de água destilada. A seguir, o papel de filtro contendo as células foi colocado 

em almofariz e triturado com pistilo. Adicionou-se nitrogênio líquido no almofariz e 

procedeu-se a nova trituração com pistilo. O pó obtido foi ressuspenso em 10 mi de água 

destilada e a suspensão foi centrifugada a 20.000g durante 15 min. O sobrenadante 

recolhido a após centrifugação foi filtrado usando membrana tipo Millipore ( diâmetro do 

poro = 0,2 µm). O preparado obtido foi designado ''filtrado do conteúdo intracelular" 

(foi). 

3.5 Determinação dos conteúdos de açúcares redutores e proteínas totais nos 

filtrados das cianobactérias 

Os conteúdos de açúcares redutores e proteínas totais presentes nos filtrados das 

cianobactérias foram determinados pelos métodos de Lever (1972) e de Bradford (1976), 

respectivamente. Para quantificar os açúcares, 0,5 mi de filtrado reagiu com 1,5 mi de 

hidrazida do ácido p-hidroxibenzóico a 100 ºC por 5 min, após o que a mistura foi 

resfriada e lida em espectrofotômetro a 41 O nm. Para a quantificação de proteínas, foram 

adicionados 0,2 mi do reagente de Bradford concentrado a cada 0,8 mi de filtrado e, após 

5 min, foi realizada a leitura de absorbância a 595 nm. As concentrações de açúcares e 

proteínas nos filtrados foram determinadas utilizando-se curvas padrões construídas 

respectivamente com glicose e albumina de soro bovino. 

3.6 Efeito in vitro das cianobactérias sobre fitopatógenos 

3.6.1 Influência das cianobactérias na germinação de esporos e formação de 

apressórios por C. graminico/a e C. sublineolum 

A influência das preparações das cianobactérias sobre a germinação dos esporos e 

a formação de apressórios por C. graminicola e por C. sublineolum foi determinada 
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através do uso de lâminas de vidro para microscopia recobertas com uma camada de 

poliestireno (Leite, 1992). As lâminas foram banhadas em solução de acetato de amila 

contendo poliestireno (50 ml de acetato+ a tampa de uma placa de poliestireno moída -

9 cm diâmetro), sendo o acetato evaporado ao ar, no interior de uma capela, durante 6 

horas. Cada lâmina recebeu duas gotas de 50 µl de um dos tratamentos (preparações 

cianobacterianas, BG 11, AA/4 ou água). A seguir, foram adicionados 50 µl da 

suspensão de esporos de um dos fungos ( 1 x 105 conídios/ml), em contato com as 

gotículas dos tratamentos. As lâminas, (três para cada tratamento), foram todas 

colocadas no interior de uma cuba de vidro, contendo algodão embebido em água 

destilada e fechada com filme de PVC transparente ("Magipack") para manter a umidade. 

O conjunto foi mantido sob luz constante, a 25 ºC, sendo a porcentagem de germinação e 

formação de apressórios determinada 20 horas após o início do experimento, através do 

emprego de azul de algodão com lactofenol e observação em microscópio ótico (Tuite, 

1969). 

3.6.2 Efeito das cianobactérias sobre a germinação de esporos de E. turcicum 

A influência das preparações das cianobactérias sobre a germinação dos esporos 

de E. turcicum, isolado de sorgo, foi determinada através do uso de lâminas de vidro para 

microscopia, de modo semelhante ao descrito anteriormente, mas com a diferença de que 

utilizou-se uma suspensão de esporos de E. turcicum na concentração de 1 x 104

conídios/ml e as lâminas foram incubadas sob escuro constante a 25 ºC, durante 20 horas. 

3.6.3 Efeito das cianobactérias sobre o crescimento de C. sublineolum em meio de 

cultivo 

Os filtrados das cianobactérias, provenientes de culturas com diferentes idades, 

foram incorporados em BOA a 45 ºC, nas proporções de 20 ou 40% e vertidos em placas 

de Petri. Após solidificação do meio de cultivo, cada placa recebeu um disco de 0,5 cm 

de diâmetro contendo crescimento micelial de C. sublineolum, isolado de sorgo, na parte 

central. As placas, ( cinco para cada tratamento), foram mantidas a 26 ± 1 ºC sob 
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condições de escuro. O crescimento diametral (em cm) das colônias foi registrado 

periodicamente até o momento em que as colônias das placas controle atingiram todo o 

diâmetro das mesmas. 

3.6.4 Efeito das cianobactérias sobre o crescimento de E. turcicum em meio de 

cultivo 

Os filtrados das cianobactérias, provenientes de culturas com diferentes idades 

foram incorporados em LCH a 45 ºC, nas proporções de 20 ou 40% e vertidas em placas 

de Petri. Após solidificação do meio de cultivo, cada placa recebeu um disco de 0,5 cm 

de diâmetro contendo crescimento micelial de E. turcicum, na parte central. As placas, 

(cinco para cada tratamento), foram mantidas a 26 ± 1 ºC sob condições de escuro. O 

crescimento diametral ( em cm) das colônias foi registrado periodicamente até o momento 

em que as colônias das placas controle atingiram todo o diâmetro das mesmas. 

3.6.5 Efeito das cianobactérias sobre Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli 

Tubos de ensaio contendo 7 ml de água destilada esterilizada receberam 1 ml de 

uma suspensão de células de X axonopodis, cuja transmitância a 680 nm havia sido 

previamente ajustada para 80%. Em seguida, adicionaram-se 2 ml ·dos filtrados obtidos a 

partir das cianobactérias com diferentes idades de cultivo em cada tubo. Os tubos 

controle receberam 2 ml de água destilada estéril ou 2 ml dos meios BG 11 ou AA/4. Os 

tubos foram incubados no escuro, a 28 ºC por 20 horas, após o que, 5 alíquotas de 300 µl 

a partir de cada tubo foram pipetadas em 5 placas de Petri contendo meio de cultivo 

bacteriano (NAS) e espalhadas por toda a superficie do meio de cultivo. As placas foram 

novamente incubadas no escuro, a 28 ºC, por 3 dias e a avaliação dos resultados foi 

efetuada pela suspensão do crescimento bacteriano de cada placa em 45 ml de água 

destilada e leitura da transmitância em espectrofotômetro a 680 nm. Nesse ensaio, os 

filtrados foram utilizados numa proporção de 20% (2 ml de filtrado + 7 ml de água + 1 

ml de suspensão aquosa bacteriana). Em teste seguinte foram utilizados filtrados a 40%. 
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3.6.6 Efeito das cianobactérias na infectividade do TMV 

3.6.6.1 Efeito do filtrado das cianobactérias na infectividade do TMV 

O vírus parcialmente purificado foi diluído em água destilada até atingir a 

concentração de 0,02 mg/ml. A suspensão virai foi dividida em 4 alíquotas de 1 ml cada, 

às quais adicionaram-se 9 ml dos seguintes preparados: a) meio líquido BG 11; b) filtrado 

de S. leopoliensis; c) meio líquido AA/4; d) filtrado de Nostoc sp. Os filtrados foram 

obtidos a partir de culturas com 60 dias de idade. A concentração final do TMV, após a 

diluição, foi de 2 µg/ml. Seis plantas de fumo 'Turkish NN' foram inoculadas 

mecanicamente com os 4 tratamentos obtidos, utilizando-se o modelo de meias-folhas. 

Duas folhas, da posição mediana das plantas, foram escolhidas para a inoculação. Os 

tratamentos foram distribuídos nas meias-folhas (parcela experimental) de tal modo que 

cada um ocorresse uma vez em cada planta, em igual número de meias-folhas esquerdas e 

direitas (Figura 2a). O delineamento experimental foi totalmente casualizado. Os inóculos 

foram aplicados nas meias-folhas de maneira homogênea. As plantas foram mantidas em 

condições de casa-de-vegetação e a avaliação foi realizada pela contagem do número de 

lesões locais encontrado em cada meia folha, 4 dias após a inoculação. 

3.6.6.2 Efeito do conteúdo intracelular das cianobactérias na inf ectivade do TMV 

A suspensão virai (0,02 mg/ml) foi dividida em 3 alíquotas de 1 ml cada, às quais 

adicionaram-se 9 ml dos seguintes preparados: a) filtrado do conteúdo intracelular de S. 

leopoliensis; b) filtrado do conteúdo intracelular de Nostoc sp.; c) água destilada 

(controle). O controle consistiu do sobrenadante obtido após a centrifugação da 

suspensão aquosa de pó do filtro GF / A, seguindo-se os mesmos procedimentos adotados 

para a obtenção dos conteúdos intracelulares. Assim se procedeu para eliminar um 

possível efeito do elemento filtrante sobre o TMV. Oito plantas de fumo 'Turkish NN' 

foram inoculadas mecanicamente com os três tratamentos, seguindo o mesmo 

procedimento experimental de meias-folhas, utilizando-se 2 folhas da posição mediana de 

cada planta. Os tratamentos (a) e (b) foram distribuídos de tal sorte que ocorressem uma 
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vez em cada planta, em igual número de meias-folhas esquerdas e direitas. Todas as 

meias-folhas opostas foram inoculadas com o controle (c). Os inóculos foram aplicados 

de maneira homogênea e a infectividade do TMV foi avaliada como descrito 

anteriormente. O desenho experimental deste teste está ilustrado na Figura 2b. 

a 

b 

A = AA/4 ( meio líquido) 
B = BG 11 (meio líquido) 
N=Nostocsp 
S = S. leopoliensis 
W=água 

Figura 2. Esquema da meia-folha utilizado para comparar a infectividade do vírus do 

mosaico ("tobacco mosaic virus" - TIAV) em fümo a partii de diferentes 

inóculos. a) efeito dos filtrados de cultura das cianobactérias; b) efeito dos 

conteúdos intracelulares·. 
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A avaliação nesse ensaio também foi realizada 4 dias após a inoculação das 

plantas, que foram crescidas e mantidas em casa-de-vegetação durante todo o 

experimento, contando-se o número de lesões locais causadas por TMV em cada meia 

folha. 

Esse teste com a meia-folha minimiza a variabilidade genética da planta e é 

utilizado em virologia vegetal quando se quer testar a influência de uma substância na 

infectividade de um vírus. 

3. 7 Efeito das cianobactérias no acúmulo de fitoalexinas

3.7.1 Bioensaio de fitoalexina em mesocótilos de sorgo 

Sementes de sorgo (Sorghum bicolor) do cultivar Brandes (resistentes a C. 

sublineolum) foram embebidas em água por 6 horas, sob aeração e a temperatura 

ambiente, e incubadas entre camadas de papel de filtro umedecidas, no escuro a 28 ºC. 

Após 5 dias, as plântulas foram expostas a 4 horas de luz para paralização da elongação 

dos mesocótilos, que foram coletados e colocados no interior de tubos de ensaio ( 1 

repetição = 1 tubo com 5 mesocótilos) contendo 3 ml dos diferentes preparados das 

cianobactérias, sendo incubados sob luz constante, umidade relativa alta e temperatura de 

25 ºC por 60 horas (Roncato & Pascholati, 1994). Após esse período, eliminou-se 0,5 cm 

da base dos mesocótilos, e os 2,0 cm acima foram pesados e colocados em 1,4 ml de 

metanol 80% acidificado (HCl 0,1%) a 4 ºC. Após 5 dias, as frações metanólicas das 

amostras foram separadas dos tecidos e a absorbância determinada em espectrofotômetro 

a 490 nm. A atividade elicitora dos preparados foi calculada em termos de Absorbância a 

490 nm/ g tecido fresco. Os tratamentos-controle consistiram da incubação dos 

mesocótilos em água, e nos meios de cultivo das cianobactérias (BG 11 e AA/4). 

Utilizou-se uma suspensão de esporos de C. sublineolum (l x 105 esporos/mi), isolado de 

sorgo, como controie positivo. Foram realizadas 5 repetições para cada tratamento. 
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3.7.2 Bioensaio de fitoalexina em cotilédones de soja 

Sementes de soja (Glycine max) da variedade IAC 8 foram plantadas em areia 

esterilizada e mantidas em casa-de-vegetação. Nove a dez dias após, os cotilédones das 

plântulas foram destacados, lavados com água destilada, enxugados e cortados em secção 

de 1 mm de espessura e 6 mm de diâmetro a partir da superficie inferior. Foram 

realizadas 4 repetições para cada tratamento. Cada repetição consistiu de uma placa de 

Petri contendo dez cotilédones colocados sobre três discos de papel de filtro previamente 

umedecidos com água destilada esterilizada. Uma alíquota de 75 µl das diferentes 

preparações obtidas a partir das cianobactérias foi aplicada sobre o corte em cada 

cotilédone. Como controles utilizaram-se água destilada estéril e os meios líquidos onde 

as cianobactérias são cultivadas, além de uma suspensão de Saccharomyces cerevisiae 

( controle positivo, utilizada a 100 mg do produto comercial/mi). As placas foram 

incubadas por 20 horas a 26 ºC no escuro. Após o período de incubação, os cotilédones 

de cada placa foram transferidos para erlenmeyers contendo 20 mi de água destilada 

esterilizada e deixados em agitação por uma hora para a extração da fitoalexina formada. 

A suspensão aquosa passou por filtração e a absorbância do filtrado foi determinada a 

285 nm através de espectrofotômetro (Ayers et al., 1976). 

3.8 Efeito in vivo das cianobactérias sobre as interações hospedeiro-patógeno 

3.8.1 Efeito protetor das cianobactérias na interação sorgo x Colletotrichum 

sublineolum 

Plantas de sorgo do cultivar Tx398-B (susceptíveis), com 35 dias de idade (5 a 6 

folhas verdadeiras), foram aspergidas com preparações das cianobactérias (tratamento 

indutor) ou com água destilada esterilizada ou com os meios líquidos (controles). Os 

tratamentos foram efetuados em uma folha marcada por planta (4ª ou 5ª folha da base 

para o ápice). Após os tratamentos, as plantas permaneceram no interior de câmaras de 

crescimento, com temperatura variando de 25 ± 2 ºC, fotoperíodo de 14 h. Aspergiram

se as suspensões de conídios de C. sublineolum (l X 105 conídios/ml) na superficie 



46 

superior das folhas marcadas, 48 h após os tratamentos indutores. Após as inoculações 

com o fungo, as plantas permaneceram sob câmara úmida, representada por sacos 

plásticos, no interior de uma câmara de crescimento com fotoperiodo de 14 h e 

temperatura de 23 ± 1 ºC, durante 24 h. A seguir, as plantas foram levadas para casa-de

vegetação onde permaneceram até o final do experimento. Foram feitas 4 repetições para 

cada tratamento. Cada repetição consistiu de 1 vaso com 4 plantas. A avaliação dos 

sintomas se deu aos 20 dias após as inoculações, com base em uma escala diagramática 

(Figura 3). 

Algumas plantas de sorgo foram tratadas com as preparações das cianobactérias e 

posteriormente aspergidas com água para verificação de sintomas de fitotoxicidade. 

3.8.2 Efeito protetor das cianobactérias na interação fumo x TMV 

Plantas de fumo 'TNN' foram pulverizadas com as preparações das 

cianobactérias, com os meios líquidos ou com água destilada estéril em 3 folhas da parte 

médio-basal por planta. Os tratamentos foram efetuados 2 ou 5 dias antes da inoculação 

das plantas com o vírus. O purificado continha 67,5 mg/ml de vírus e foi diluído com 

tampão fosfato 0,2 M até atingir a concentração de 0,002 mg/ml. As inoculações com 

TMV (0,002 mg/ml) foram efetuadas nas 3 folhas previamente tratadas (efeito local) e 

em mais 3 folhas da parte apical da mesma planta ( efeito sistêmico ), através da fricção da 

preparação viral com carboneto de silício (carborundo) na superficie das folhas. Foram 

realizadas 5 repetições para cada tratamento. As plantas foram mantidas em condições de 

casa-de-vegetação até o final do experimento. Para a avaliação dos resultados, efetuada 4 

dias após a inoculação, contou-se o número de lesões locais para cada folha inoculada 

com o TMV. Em seguida, mediu-se a área foliar de todas as folhas inoculadas, utilizando

se do medidor de área foliar Ll-3000, LICOR®. Os dados foram analisados com base no 

número de lesões/ 100 cm2
, considerando-se que o mínimo de área foliar avaliada foi de 

aproximadamente 300 cm2 para cada repetição (3 folhas). A Figura 4 ilustra o desenho 

experimental utilizado nesse teste. 
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Figura 3. Escala diagramática para determinação da severidade da doença causada 

por Colletotrichum graminicola em folhas de sorgo (Piccinin, 1995). 
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➔ 2 ou 5 dias depois ➔

Efeito 
Sistêmico 

Efeito 

Local 

Figura 4. Desenho experimental utilizado para os testes de proteção de plantas de fumo 

contra TMV. Os tratamentos (T) foram aplicados em 3 folhas da porção médio

basal das plantas. Dois ou cinco dias depois, aquelas 3 folhas e mais 3 do ápice 

das plantas foram inoculadas com o vírus (V) do mosaico do fumo. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Crescimento das cianobactérias em função do tempo 

As cianobactérias mostraram padrões de crescimento diferentes (Figura 5). 

Na ausência de agitação, S. leopoliensis exibiu crescimento mais rápido, 

atingindo um patamar máximo de crescimento por volta de 1 O dias após a repicagem 

para o meio líquido, enquanto Nostoc sp. só atingiu um patamar máximo por volta dos 

60 dias. A diferença mais significativa, no entanto, foi que, a partir dos 50 dias de 

cultivo, Nostoc sp. manteve a sua população praticamente estabilizada por um longo 

período de tempo, enquanto S. leopoliensis apresentou um acentuado declínio 

populacional, o que era esperado em função da possível exaustão de nutrientes do meio, 

acúmulo de materiais tóxicos às próprias células e mudança de pH. O comportamento 

diferencial de Nostoc sp. poderia ser explicado pelo fato dessa cianobactéria possuir a 

capacidade de fixar nitrogênio atmosférico, devido à presença de heterocistos nos seus 

filamentos, o que teria possibilitado uma renovação da população. 

O cultivo sob agitação aumentou ligeiramente a biomassa produzida por S. 

leopoliensis, mas não reduziu o intervalo de tempo necessário para a cianobactéria entrar 

na fase de declínio, o que se pode notar a partir das curvas para essa cianobactéria 

apresentarem a mesma tendência (Figura 5A). No caso de Nostoc sp. (Figura 5B), a 

curva de crescimento da cianobactéria sob agitação praticamente não mostrou diferença 

da obtida a partir do crescimento sob condições-padrão (30 ºC, com luz constante). Uma 

possível explicação é o maior número de horas de luz na câmara de crescimento, o que 

teria compensado de certo modo a ausência de agitação dos erlenmeyers no interior 

dessa câmara. 
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Com base nesses resultados, decidiu-se pelo crescimento das cianobactérias em 

condições de câmara de crescimento regulada para 30 ºC, com luz constante, 

luminosidade de 50 µmol.m-2.s-1 e sem agitação. Decidiu-se também, sempre que 

possível, testar nos bioensaios, culturas cianobacterianas com diferentes idades (30, 60, 

120 dias de cultivo), pensando numa provável produção de diferentes metabólitos 

durante os estádios de crescimento. 

4.2 Determinação dos conteúdos de açúcares redutores e proteínas totais nos 

filtrados das cianobactérias 

O conteúdo de açúcares e proteínas presentes nos filtrados das cianobactérias está 

ilustrado na Tabela 1.

Tabela 1. Concentração de açúcares redutores e proteínas totais nos filtrados de Nostoc

sp. (N) e Synechococcus leopoliensis (S), obtidos a partir de culturas com 

diferentes idades de crescimento. 

Filtrado 

N- 30 dias

N - 60 dias

N -120 dias

S- 30 dias 

S-60 dias 

S- 120 dias 

Açúcares redutores 

( µg/ml) 

7,96 ± 2,75 a

11,13 ± 1,00 a

34,25 ± 3,55 bc 

17,08 ± 6,46 a 

31,74±9,42 b 

55,04 ± 5,53 d 

Determinação pelo método de Lever (1972). 
2Determinação pelo método de Bradford (1976). 

Proteínas totais 

(µg/ml) 

15,39 ± 5,18 a3 

43,90 ± 30,55 a

153,54 ± 13,40 b 

38,40 ± 8,32 a

111,84 ± 27,57 b 

162,15 ± 14,90 b 

3Valores representam a média± desvio padrão. Médias seguidas pela mesma letra, na 

coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%. 
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4.3 Efeito in vitro das cianobactérias sobre fitopatógenos 

4.3.1 Efeito das cianobactérias sobre a germinação de esporos e a formação de 

apressórios por C. graminicola e por C. sublineolum 

Os resultados dos ensaios mostraram que os meios de cultivo onde as 

cianobactérias crescem (BGll e AN4) são inibitórios à germinação de esporos de C. 

graminicola e de C. sublineolum, já que na maior parte dos ensaios propiciaram uma 

germinação menor do que aquela ocorrida na água destilada (Figuras 6 e 7). Por outro 

lado, as preparações das cianobactérias não inibiram a germinação de esporos em 

nenhum dos testes conduzidos. Pela Figura 6 podemos observar que os filtrados obtidos 

a partir de culturas de S. leopoliensis e Nostoc sp., com 30 dias de cultivo, estimularam a 

germinação de esporos de C. graminicola, isolado de milho. O efeito de estímulo foi 

ainda maior quando se testaram os conteúdos intracelulares das cianobactérias, 

propiciando germinação próxima a 100% no caso daquele preparado a partir de Nostoc 

sp. Por sua vez, C. sublineolum (isolado de sorgo) apresentou maior germinação em 

água destilada comparado a C. graminicola na maioria dos testes. Porém, mesmo com C. 

sublineolum foi possível observar o efeito de estímulo à germinação presente nas 

preparações das cianobactérias (Figura 7). 

Quando se testaram preparações obtidas de cianobactérias com maior idade de 

cultivo (60 e 120 dias), a tendência do estímulo para a germinação de conídios de C. 

sublineolum foi a mesma (Figura 8). Os testes foram repetidos pelo menos duas vezes, e 

as mesmas tendências foram encontradas. 

Considerando a influência de S. leopoliensis sobre a formação de apressórios 

pelas espécies de Colletotrichum estudadas, de modo geral, não houve diferenças 

significativas das preparações comparadas aos controles (água e BG 11). As preparações 

de Nostoc sp., em alguns testes, inbiram a formação de apressórios comparadas à água, 

mas não quando comparadas ao tratamento com o meio líquido onde crescem (AN4). 

Portanto, os resultados mais significativos encontrados com esse bioensaio foram 

relacionados à germinação de esporos dos patógenos. Os meios líquidos BG 11 e AN4 

foram inibitórios, mas as preparações das cianobactérias provocaram um considerável 
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estímulo na germinação de esporos tR11to de C. graminicola, como de C. sublineolum, o 

que pode ter ocorrido em função de metabólitos presentes nos filtrados. 

4.3.2 Efeito das cianobactérias sobre a germinação de esporos de Exserohilum 

turcicum 

À semelhança do ocorrido para as espécies de Colletotrichum, o filtrado obtido a 

partir de S. leopoliensis com 60 dias de idade proporcionou um estímulo à germinação 

de esporos de E. turcicum (Figura 9A), enquanto o filtrado de mesma idade obtido a 

partir de Nostoc sp. não diferiu estatisticamente dos controles. Diferentemente do 

observado para C. graminicola e para C. sublineolum, filtrados obtidos de culturas de S. 

leopoliensis mais velhas, com 120 dias, inibiram significativamente a germinação de 

esporos de E. turcicum, enquanto que o filtrado de Nostoc sp. obtido de culturas com 

120 dias novamente não diferiu dos controles (Figura 9B). Outra diferença foi quanto ao 

efeito dos meios BG 11 e AAf 4, inibitórios à germinação das espécies de Colletotrichum

estudadas, mas sem interferência na germinação de E. turcicum.

Esses experimentos foram realizados por duas vezes e mostraram, conforme 

comentado, a ausência de efeito dos preparados de Nostoc sp. sobre a germinação de E.

turcicum, enquanto o efeito de S. leopoliensis no fungo foi variável com a idade de 

coleta desta cianobactéria, com estímulo à germinação de esporos pelo filtrado de 

culturas mais novas e inibição da germinação pelo filtrado obtido de culturas mais 

velhas. Assim, os resultados mostram que uma cianobactéria pode estar produzindo e 

liberando diferentes metabólitos para o meio onde crescem, com o decorrer do tempo de 

cultivo, além da possível existência de diferenças na concentração de nutrientes na 

suspensão cianobacteriana ao longo do tempo. 

4.3.3 Efeito das cianobactérias sobre o crescimento de C sublineolum em meio de 

cultivo 

Os filtrados incorporados em BDA a 20% não apresentaram efeito no 

crescimento do fungo, independente da idade de cultivo das cianobactérias quando da 

obtenção dos mesmos (Figura 1 O). Porém, quando utilizados a 40%, os filtrados de S. 
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leopoliensis com diferentes idades estimularam o crescimento do patógeno quando 

comparado ao meio BOA normal (Figura 11). O fato da incorporação do meio líquido 

BG 11 a 40% também ter propiciado o mesmo efeito pode indicar que a quantidade de 

nutrientes presentes nesses tratamentos tenha sido a principal causa do estímulo 

observado. O fungo também teve seu crescimento estimulado no tratamento com o meio 

líquido onde Nostoc sp. é cultivada (AA/4), utilizado a 40%. No entanto, os 

crescimentos do fungo nos tratamentos com filtrados obtidos a partir de Nostoc sp. não 

diferiram do BOA normal, o que significa que esta cianobactéria pode estar 

indisponibilizando os nutrientes encontrados no meio AA/4, resultando em ausência de 

estímulo ao crescimento de C. sublineolum. 

Os filtrados obtidos a partir de Nostoc sp. com até 60 dias de cultivo 

apresentaram de modo geral, teores menores de açúcares e proteínas em relação aos de 

S. leopoliensis (Tabela 1). Os obtidos de culturas com 120 dias, no entanto, mostraram

se com valores altos de carboidratos e proteínas e mesmo assim, não estimularam o 

crescimento de C. sublineolum. Como as dosagens de açúcares e proteínas são 

quantitativas e não qualitativas, fica dificil estabelecer relações mais estreitas. 

4.3.4 Efeito das cianobactérias sobre o crescimento de E. turcicum em meio de 

cultivo 

Nos primeiros testes, os tratamentos (água, me10s líquidos BG 11 e AA/4, e 

filtrados das cianobactérias) foram incorporados a 20% em meio LCH. Para tal 

adicionaram-se 20 mi de cada tratamento em 80 mi de meio LCH (1,25 vezes 

concentrado). Nesses testes preliminares não se conseguiu diferença significativa no 

crescimento micelial do fungo nos diferentes tratamentos (resultados não mostrados). 

Porém, quando a concentração do filtrado de S. leopoliensis foi elevada para 40% ( 40 mi

de filtrado em 60 mi de LCH 1,67 vezes concentrado), observou-se redução significativa 

no crescimento do fungo aos 10 dias (Figura 12). Deve-se atentar nessa figura para o 

fato de que somente o filtrado com 70 dias de cultivo e a 40% ter diferido 

estatisticamente dos controles (LCH e BG 11 ). 
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A partir desses resultados, foram testados filtrados obtidos de cultivos 

cianobacterianos com 70 e com 140 dias de idade, incorporados em LCH a 40% (Figuras 

13 e 14). Na avaliação realizada 7 dias após a repicagem do fungo no meio sólido, foi 

observada uma redução significativa no crescimento micelial nos meios onde os filtrados 

das cianobactérias a 40% haviam sido incorporados. Os meios líquidos onde as 

cianobactérias são crescidas (BG 11 e AA/4), utilizados a 40% em incorporação no meio 

LCH, não afetaram o crescimento do patógeno comparado ao meio LCH normal (Figura 

13B). Esse experimento foi realizado duas vezes e os mesmos resultados foram 

alcançados. A Figura 14 ilustra esse experimento, mostrando que além da redução no 

crescimento micelial, os tratamentos com filtrados das cianobactérias propiciaram uma 

alteração na pigmentação de E. turcicum. 

Portanto, culturas de S. leopoliensis e Nostoc sp. com 70 e 140 dias de cultivo 

produzem substâncias que interferem no crescimento de E. turcicum, pois se algum 

nutriente ou a própria concentração total de sais no meio fosse o responsável pela 

inibição observada, o fungo não teria crescido normalmente nos meios LCH com 

incorporação de 40% de BG 11 ou 40% de AA/4. 

A produção de substâncias inibitórias pelas cianobactérias aparentemente ocorreu 

em baixa amplitude, pois houve a necessidade de 40% de filtrado para observarmos a 

interferência, ou então a ação dessas substâncias estaria sendo mascarada pelos 

componentes presentes nos filtrados, que teriam um efeito contrário, o de estimular o 

fungo. Além disso, em todos os casos mencionados, o efeito dos filtrados foi 

fungistático, ocorrendo um atraso na velocidade de crescimento do patógeno. Porém, 

com o passar do tempo, o fungo colonizou todo o meio contido nas placas de Petri em 

todos os tratamentos: no caso dos controles, a colonização total ocorreu no décimo 

terceiro dia após a repicagem, enquanto nos meios onde foram incorporados os filtrados, 

o micélio do fungo cobriu toda a superficie do meio de cultivo somente no décimo

oitavo dia após a repicagem do fungo. 
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4.3.5 Efeito das cianobactérias sobre Xanthomonas axonopodi,s pv. phaseoli 

Considerando que quanto maior a transmitância de uma suspensão bacteriana; 

menor é a concentração de células nessa suspensão, podemos observar a partir da Figura 

15A, que nenhum dos tratamentos a 20% proporcionou atividade inibitória contra a 

fitobactéria em relação aos controles (água, BG 11 e AA/4). 

Quando os filtrados foram utilizados a 40%, novamente nenhum deles propiciou 

inibição do crescimento da fitobactéria (Figura 15B). Os filtrados de cultura obtidos a 

partir de S. leopoliensis, com diferentes idades, não diferiram estatisticamente entre si e 

nem entre os controles (água e BG 11), pelo teste de Tukey a 5%. Porém, os filtrados de 

Nostoc sp. obtidos de culturas com 30 ou 120 dias estimularam o crescimento de X.

axonopodis pv. phaseoli significativamente. Esse estímulo ao crescimento da 

fitobactéria poderia estar ocorrendo em virtude dos nutrientes ou outros compostos 

presentes nesses filtrados. 

Espécies de Synechococcus e Nostoc foram mostradas serem inibitórias a 

bactérias gram-positivas como Staphylococcus aureus e Bacillus subtil/is (Cannell et ai., 

1988; De Cano et ai., 1990), mas o efeito não foi observado contra bactérias gram

negativas, que é o caso do gênero Xanthomonas. Além disso, a maioria dos resultados 

evidenciando a ocorrência de antibiose foi obtida a partir do uso de extratos metanólicos 

e nenhuma atividade foi encontrada no sobrenadante extracelular aquoso, podendo 

indicar que os compostos inibitórios tendem a ser hidrofóbicos, estando retidos na 

superficie celular das cianobactérias em questão. Se acaso as espécies de cianobactérias 

estudadas produzirem antibióticos contra X. axonopodis pv. phaseoli, a metodologia 

utilizada no presente bioensaio não permitiu evidenciá-los. 

4.3.6 Efeito das cianobactérias na inf ectividade do TMV 

Quando as meias-folhas de fumo foram inoculadas com TMV misturado aos 

conteúdos intracelulares das cianobactérias ressuspensos em água, elas apresentaram, em 

média, um número de lesões 3 8 % menor do que o encontrado no controle, onde as 

meias-folhas complementares haviam sido inoculadas com TMV ressuspenso em água 

(Figura 16A). O experimento foi repetido e a porcentagem de redução no número de 
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lesões nos tratamentos com cianobactérias foi ainda maior (50 e 58% para TMV 

adicionado ao conteúdo intracelular de S. leopoliensis e Nostoc sp., respectivamente) 

(Figura 16B). Portanto, constitutivamente, essas cianobactérias apresentam substâncias 

inibitórias ao vírus. 

Essa inibição poderia estar ocorrendo em alguma enzima chave do metabolismo 

do vírus. Reshef et al. (1997) produziram extratos lipofilicos contendo glicolipídeos a 

partir das membranas dos tilacóides ou das paredes celulares dos heterocistos de duas 

cianobactérias Scytonema sp. e de Oscillatoria raoi, com a capacidade de inibir a 

atividade da transcriptase-reversa de HIV, enzima chave no ciclo de vida do vírus, com 

redução na atividade enzimática inicial em quase 100%, quando utilizados a uma 

concentração de 1 O µM. 

Ainda testando o efeito das cianobactérias na infectividade de TMV, o filtrado 

obtido a partir de uma cultura de S. leopoliensis com 60 dias de cultivo reduziu, em 

média, 71% no primeiro e 74% no segundo teste, o número de lesões em meias-folhas de 

fumo inoculadas com TMV misturado a esse filtrado, em comparação ao número de 

lesões encontradas nas meias-folhas inoculadas com TMV misturado ao meio líquido 

BG 11 (Figura 17). Por sua vez, com o filtrado obtido a partir de uma cultura com 60 

dias de Nostoc sp., a redução média na infectividade foi de 27 e 52% nos dois testes, 

comparado com o meio líquido AA/4 (Figura 17). Esse teste mostrou que as 

cianobactérias produzem compostos, liberados junto ao meio de cultura, que inibem a 

atividade viral. O experimento está ilustrado na Figura 18. 

Os compostos que afetam a interação entre vírus e hospedeiro são 

convencionalmente conhecidos como inibidores (Goodman et ai., 1986). Inibidores são 

encontrados em extratos de muitas espécies de plantas, podendo estar presentes no 

inóculo preparado a partir de plantas infectadas ou não. Embora efetivos quando 

aplicados na planta antes da inoculação com o vírus, os inibidores são praticamente 

inefetivos quando adicionados mais do que uns poucos minutos após a infecção. 

Em adição às plantas, inibidores podem ser obtidos a partir de insetos e 

microrganismos. Grohmann & Musumeci (1972) encontraram um inibidor de infecção 

do TMV no filtrado de cultura do fungo Aspergillus .flavus. O filtrado do fungo causou 
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92%, 82% e 47% de redução de infecção do TMV em Nicotiana glutinosa, Phaseolus 

vulgaris e Datura stramonium, respectivamente, e apresentou alta atividade inibitória 

mesmo em diluições elevadas, como 1: 100. Redução na infectividade também ocorreu 

quando o filtrado foi previamente aplicado às folhas, demonstrando a existência de um 

efeito residual. A substância inibitória encontrada no filtrado de A. jlavus não perdeu a 

atividade após o tratamento com clorofórmio e álcool isoamílico, foi estável ao calor 

quando submetida à autoclavagem por 1 hora a 120 ºC, mostrou um pico de absorção de 

260 nm e perdeu a atividade após hidrólise alcalina com KOH 0,3N, devendo, segundo 

os autores, tratar-se de um ácido nucleico. 

A natureza e o modo de ação dos inibidores do TMV são bem variados. Em 

craveiro, existe uma proteína com massa molecular de 10.000 Da que compete com as 

partículas do TMV por sítios receptores no hospedeiro, resultando em inibição da 

infectividade do vírus em plantas Nicotiana glutinosa L. (van Kammen et al., 1961). No 

caso das proteínas albumina de soro bovino e ovoalbumina, as mesmas exibem efeito na 

infectividade do TMV provavelmente por provocarem uma agregação das partículas 

virais. Por outro lado, as substâncias extraídas a partir de folhas de Abutilon striatum que 

apresentaram efeito inibitório ao TMV se mostraram de natureza polissacarídica 

(Moraes et al., 1974). 

No presente experimento, o filtrado obtido a partir de S. leopoliensis mostrou-se 

relativamente mais inibitório ao TMV do que aquele obtido a partir de Nostoc sp. A 

análise de proteínas totais e de açúcares redutores (Tabela 1) mostrou concentrações 

médias significativamente maiores desses compostos no filtrado de S. leopoliensis 

obtido de cultura com 60 dias (utilizado nesse teste) comparado ao de Nostoc sp. com a 

mesma idade, existindo a possibilidade de que os mesmos tenham participação no 

fenômeno verificado. 
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4.4 Efeito das cianobactérias no acúmulo de fitoalexinas 

4.4.1 Efeito elicitor das cianobactérias no acúmulo de fitoalexinas em tecidos de 

sorgo 

Em mesocótilos de sorgo, um rápido acúmulo de um complexo de pigmentos 

fenólicos fungitóxicos é encontrado em interações incompatíveis com Colletotrichum

sublineolum. O rápido acúmulo do complexo sugere que uma combinação de 

composto(s) precursor(es) esteja(m) presente(s) no tecido antes da infecção. A ausência 

de pigmentos em tecidos não estressados, nem inoculados, a velocidade de síntese em 

resposta à infecção, e a fungitoxicidade levam à hipótese de que a síntese do complexo 

de pigmentos em sorgo constitui um mecanismo de defesa, devendo se tratar de 

fitoalexinas (Nicholson et ai., 1987). 

Fitoalexinas em sorgo são sintetizadas em inclusões dentro das células sob 

ataque, movem-se para o sítio de penetração e liberam seus conteúdos junto ao 

citoplasma, e a síntese adicional de fitoalexinas ocorre nas células vizinhas (Snyder & 

Nicholson, 1990). Essas fitoalexinas foram identificadas como luteolinidina, 

apigeninidina e éster do ácido cafeico. Estudos citológicos mostraram que a 

concentração de luteolinidina, uma das fitoalexinas pigmentadas produzidas, pode 

alcançar uma concentração tão alta quanto O, 15 M em uma inclusão individual, sendo 

que os compostos são fungitóxicos a patógenos e não-patógenos de sorgo em 

concentrações menores do que 10 µM (Weiergang et ai. 1996). 

Bioensaios de fungitoxicidade conduzidos com as fitoalexinas de sorgo 

purificadas mostraram que a germinação e o desenvolvimento de apressórios por C. 

sublineolum foram inibidos por luteolinidina e outras duas fitoalexinas em 

concentrações menores que 2,5 µmol (Hipskind et ai., 1990). Concentração de 

luteolinidina menor que 5 µmol/ grama de tecido mesocótilo fresco foi suficiente para 

inibir o crescimento fúngico in vitro (Tenk:ouano et ai., 1993). Estudos recentes sugerem 

que as fitoalexinas podem também restringir o desenvolvimento :fúngico através da 

fitotoxicidade aos tecidos da planta, um processo que envolveria a morte celular do 
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hospedeiro e o acúmulo de outros produtos tóxicos, tais como fenóis oxidados 

(Nicholson & Hammerschmidt, 1992). 

As enzimas e os substratos necessários para a síntese de fitoalexinas em plantas 

estão provavelmente empacotadas dentro de inclusões do tipo vesículas. Este modo de 

síntese e acúmulo dentro de organelas subcelulares pode indicar o meio pelo qual a 

célula hospedeira evita o contato com fitoalexinas tóxicas que ela produz. Para a maioria 

das interações, as fitoalexinas são encontradas em tecidos que rodeiam o sítio de 

infecção original, mas não necessariamente nas células que primeiro entraram em 

contato com o patógeno. 

O bioensaio com mesocótilos de sorgo para a quantificação de fitoalexinas 

possibilita encontrar compostos com potencial de ativar os mecanismos de defesa dessa 

planta. Os resultados obtidos, no entanto, não se mostraram satisfatórios. Pode-se 

observar pela Figura 19 A que as preparações obtidas a partir de S. leopoliensis

(suspensão de células e filtrados) em diferentes tempos de cultivo (30, 60 e 120 dias) 

não diforiram estatisticamente dos controles representados pelo meio de cultivo da 

cianobactéria (BG 11) e pela água. No caso de Nostoc sp., os preparados que induziram 

maior acúmulo de fitoalexinas em sorgo apresentaram um desvio padrão muito grande, 

fazendo com que não diferissem dos controles (água e AN4) quando da análise 

estatística. 

O experimento foi repetido e as tendências encontradas foram as mesmas (Figura 

19B). Um fato importante a considerar: o controle positivo (suspensão de esporos de C. 

sublineolum na concentração de 105 conídios/ml) apresentou, em média, um acúmulo de 

fitoalexinas 25 vezes maior do que o melhor resultado obtido com Nostoc sp. e nem 

aparece nos gráficos da Figura 19, pois do contrário, as barras ali mostradas ficariam 

reduzidas. Portanto, os preparados obtidos a partir de S. leopoliensis e Nostoc sp. com 

diferentes idades não apresentaram efeito no acúmulo de fitoalexinas em mesocótilos de 

sorgo, sob as condições experimentais utilizadas. 
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4.4.2 Efeito elicitor das cianobactérias no acúmulo de fitoalexinas em tecidos de 

soja 

Nos bioensaios realizados com soja, S. leopoliensis mostrou maior capacidade de 

acumular fitoalexinas do que Nostoc sp. (Figura 20). Quando foram testados filtrados 

obtidos a partir de culturas com 30, 90 e 120 dias de cultivo, os filtrados de Nostoc sp. 

não diferiram estatisticamente dos controles, enquanto os filtrados de S. leopoliensis 

induziram um significativo acúmulo de fitoalexinas nos cotilédones de soja, não 

diferindo estatisticamente entre si (�igura 20A). 

O experimento foi repetido, utilizando-se culturas cianobacterianas com 30 e 90 

dias de idade. Em adição aos filtrados, testaram-se também as suspensões de células 

provenientes dos mesmos frascos de onde foram obtidos os filtrados de uma 

cianobactéria, com uma determinada idade. Os resultados encontrados mostraram-se 

coerentes com os do primeiro experimento, com o acúmulo de fitoalexinas nos tecidos 

de soja somente ocorrendo nos tratados por preparações obtidas a partir de S. 

leopoliensis (Figura 20B). 

Considerando uma mesma idade de cultivo de S. leopoliensis, não ocorreu 

diferença significativa entre o acúmulo de fitoalexinas induzido pela suspensão de 

células ou pelo filtrado dessa cianobactéria, o que pode indicar que o acúmulo de 

fitoalexinas em soja deve estar envolvido mais com algum metabólito produzido e 

liberado por essa cianobactéria no meio de cultivo do que com algum constituinte da 

parede celular do microrganismo em questão. 

Fizeram-se mais dois experimentos com cotilédones de soja envolvendo culturas 

cianobacterianas com diferentes idades, os quais estão representados na Figura 21. Nos 4 

testes realizados (Figuras 20 e 21 ), pode-se observar um efeito da idade de cultivo de S. 

leopoliensis sobre o acúmulo de fitoalexinas em soja, pois os filtrados obtidos de 

culturas mais velhas induziram um maior acúmulo, embora estatisticamente, apenas em 

dois testes esse fato tenha sido comprovado. 

A capacidade das melhores preparações de S. leopoliensis em elicitar fitoalexinas 

foi de aproximadamente 30% do valor encontrado para o controle positivo adotado nos 

bioensaios, (Saccharomyces cerevisiae, utilizada na concentração de 100 mg do produto 
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comercial/mi, representado nos gráficos como lev). Como trata-se de uma concentração 

alta de levedura, a quantidade de fitoalexinas acumuladas nos tratamentos com culturas 

de S. leopoliensis merece consideração. A Figura 22 mostra uma ilustração geral do 

experimento. 

Em S. cerevisae, moléculas possivelmente de natureza glicoproteica, presentes na 

parede celular do microrganismo são apontadas como um dos elicitores de fitoalexinas 

em mesocótilos de sorgo, onde a atividade elicitora mostrou-se dependente da porção 

proteica das moléculas, não excluindo-se a participação do componente glicosídico das 

mesmas (Wulff, 1997). Em cotílédones de soja, suspensões de células de S. cerevisae 

elicitam uma grande quantidade de fitoalexinas e Hahn & Albersheim (1978) mostraram 

que a atividade elicitora relativa das frações de levedura contendo carboidratos é 

proporcional à quantidade de glucana presente na fração, carboidrato encontrado na 

parede ceiular de uma ampla gama de fungos. 

Espécies de Nostoc apresentam a parede celular rica em peptideoglicanos, a 

ínucilagem externa à parede contém glicose e outros açúcares, mas a cianobactéria não 

proporcionou atividade elicitora de fitoalexinas em mesocótilos de sorgo ou cotilédones 

de soja, dois bioensaios clássicos utilizados na detecção de compostos com atividade 

biológica. Em S. leopoliensis, conforme comentado, provavelmente uma ou mais 

substâncias produzidas e liberadas junto ao meio de cultivo, mais do que os 

componentes da parede celular da cianobactéria, estejam envolvidos na indução de 

fitoalexinas em cotilédones de soja. Outro aspecto a considerar é a presença de bainha 

nas células de Nostoc, mas não nas de Synechococcus, que apesar de rica em 

polissacarídeos poderia estar isolando a parede celular da cianobactéria de um contato 

direto com os tecidos vegetais e uma consequente elicitação de fitoalexinas. 

Um dos poucos trabalhos envolvendo o acúmulo de fitoalexinas por 

cianobactérias é o de Ramachandra et ai. (1996). Os autores mostraram que ficocianina, 

uma bileproteína azul natural da cianobactéria Spirulina platensis, elicitou um aumento 

maior que duas vezes no conteúdo de capsaicina e anthocianina em culturas celulares de 

Capsicum frutescens e de Daucus carola, respectivamente, comparado aos controles. 
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Em ambos os sistemas, a ficocianina mostrou uma elicitação inicial de metabólitos 

secundários. 

Reglinski et al. (1990) mostraram que extratos de parede celular de levedura 

induziram resistência a míldio em cevada em proporção à habilidade de elicitarem o 

acúmulo de fitoalexinas em cotilédones de soja. O tratamento elicitor proporcionou 90% 

de controle da doença na cultivar Golden Promise, que é altamente susceptível. 

Elicitores derivados de levedura também reduziram a severidade de infecções causadas 

por Botrytis cinerea e Rhizoctonia solani sobre alface, mas não afetaram o crescimento 

dos fungos in vitro (Reglinski et al., 1993). Sobre discos foliares, a infecção por B. 

cinerea foi reduzida em 90%, enquanto em plantas inteiras, em casa-de-vegetação, 

infecções pelos patógenos foram reduzidas em tomo de 50-70%, sendo que nenhum 

efeito fitotóxico foi observado. Com base nesses resultados, criou-se uma espectativa 

quanto a um possível efeito de indução de resistência vegetal por parte principalmente 

de S. leopoliensis, cianobactéria que se mostrou ativadora de compostos de defesa, no 

caso, fitoalexinas. 

4.5 Efeito in vivo das cianobactérias sobre as interações hospedeiro-patógeno 

4.5.1 Efeito protetor das cianobactérias na interação sorgo x C. sublineolum

O sorgo é uma das poucas plantas monocotiledôneas que sintetizam fitoalexinas 

em resposta à infecção por patógenos. Plantas juvenis de cultivares geneticamente 

resistentes e susceptíveis sintetizam fitoalexinas e resistem ao fungo, mas os cultivares 

susceptíveis maduros perdem a habilidade de responder rapidamente à infecção fúngica. 

Uma hipótese é que os cultivares susceptíveis produzem fitoalexinas em todos os 

estádios, mas os compostos somente se acumulem em níveis fungitóxicos em plantas 

juvenis. É por essa razão que o cultivar de sorgo susceptível (Tx 398b) foi inoculado 

quando apresentava de 5 a 6 folhas verdadeiras, estádio de crescimento onde ocorre a 

susceptibilidade a C. sublineolum. Os tratamentos com suspensões celulares das 

cianobactérias, realizados 2 dias antes da inoculação com o patógeno, objetivou verificar 
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se estas suspensões desencadeariam os mecanismos de defesa vegetal, com a 

conseqüente proteção das plantas. 

Nos primeiros experimentos realizados, plantas de sorgo tratadas com o meio 

líquido BG 11 (meio de cultivo para S. leopoliensis) foram as que apresentaram maior 

severidade média de doença (Figura 23). Em um dos experimentos, inclusive, foi 

observada uma diferença estatisticamente significativa pelo teste de Duncan a 10% 

(Figura 23B). Em muitas folhas tratadas com BG 11 foram notadas lesões típicas de 

fitotoxidez, caracterizadas pelo formato arredondado e cor esbranquiçada (Figura 24), o 

que pode ter contribuído para o resultado obtido. No tocante às preparações de S. 

leopoliensis, apesar destas terem diminuído a severidade da doença comparado ao meio 

BG 11 em um dos experimentos, as mesmas não diferiram estatisticamente do controle 

representado pela água em nenhum deles (Figura 23). 

As plantas tratadas com preparações de Nostoc sp. mostraram menor severidade 

de doença quando comparadas às tratadas com S. leopoliensis, mas sem diferença 

estatística. E também não podemos confirmar um efeito indutor de resistência por parte 

de Nostoc sp., visto as plantas tratadas com essa cianobactéria não apresentarem 

severidade de doença significativamente menor que as tratadas com água, nos dois 

experimentos realizados (Figura 23). A Figura 24 ilustra os sintomas observados nas 

folhas de sorgo em resposta ao tratamento prévio com água, com os meios líquidos de 

cultivo ou com as cianobactérias e posterior inoculação com C. sublineolum. 

É importante ressaltar que, nos dois experimentos da Figura 23, as plantas de 

sorgo cresceram em casa-de-vegetação, sem controle rigido de temperatura, até o 

momento do tratamento com os indutores, quando então foram levadas para uma câmara 

com condições controladas (23 a 27 ºC, fotoperíodo = 14 horas de luz/dia), 

permanecendo nessas condições durante os 2 dias de intervalo entre a indução e a 

inoculação, além de mais um dia de câmara úmida após a inoculação com o patógeno. 

Como os resultados obtidos não foram satisfatórios, resolvemos alterar um pouco 

o desenho experimental para a realização de um terceiro experimento. Neste

experimento, as plantas permaneceram na casa-de-vegetação ( com a temperatura 

variando entre 18 e 3 8 ºC) após a aplicação dos indutores, sendo levadas para a câmara 



64 

de crescimento apenas no momento da inoculação com o patógeno e realização de 

câmara úmida. Após esse período, as plantas retomaram à casa-de-vegetação, onde 

foram mantidas até o momento da avaliação. Além disso, o tratamento com os indutores 

foi realizado duas vezes, com a segunda aplicação sendo realizada 20 horas após a 

primeira, e a inoculação das plantas com o patógeno 2 dias após a segunda aplicação. 

Dentre os tratamentos indutores, testamos, além dos meios líquidos e das cianobactérias, 

uma suspensão de esporos autoclavada de C. sublineolum (l x 10
5 esporos/ml) e o 

ativador de defesa vegetal, Bion, na dosagem de 50 ppm de ingrediente ativo. 

Os resultados alcançados com esse terceiro experimento foram mais 

interessantes, com todos os tratamentos diferindo estatisticamente do controle 

representado pela água, demonstrando que os indutores utilizados reduziram a 

severidade da antracnose em sorgo. Porém, não foram encontradas diferenças 

significativas entre os indutores testados (Figura 25). 

A ausência de proteção encontrada em plantas de sorgo tratadas com as 

cianobactérias pode ser reflexo da baixa capacidade de induzirem o acúmulo de 

fitoalexinas em mesocótilos de sorgo. Os tecidos de sorgo parecem não reconhecer os 

metabólitos e células das cianobactérias testadas, de forma a não ativar seus mecanismos 

latentes de resistência, e conseqüentemente não propiciando proteção contra C. 

sublineolum. A aplicação das cianobactérias sobre sorgo em booster (aplicações de um 

mesmo indutor com um intervalo entre elas) no terceiro experimento, pode ter 

modificado esse panorama. Além disso, sabe-se que o processo de indução de resistência 

é afetado pela temperatura e o fato das plantas terem permanecido em temperaturas 

médias maiores durante o intervalo indução-inoculação pode ter contribuído para o 

melhor resultado alcançado no terceiro experimento. 

Ainda assim, permanece a questão de qual o efeito das cianobactérias na proteção 

observada no último experimento, já que o tratamento com as mesmas não diferiu 

estatisticamente do tratamento com seus meios de cultivo líquidos. 
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4.5.2 Efeito protetor das cianobactérias na interação fumo x TMV 

No primeiro ensaio, os tratamentos foram realizados 2 dias antes da inoculação 

das plantas com TMV, e o maior efeito observado foi local: todos os tratamentos 

reduziram significativamente o número de lesões/ 100 cm2 de área foliar comparados ao 

tratamento com água (Figura 26A). Pode-se observar que o tratamento com suspensão 

de células de Nostoc sp. (scN) com 140 dias inclusive foi melhor que aquele com AA/4. 

Analisando-se, porém, o efeito sistêmico, somente as suspensões celulares de S. 

leopoliensis e Nostoc sp. com 60 dias de cultivo é que diferiram estatisticamente do 

controle com água pelo teste de Duncan a 10% (Figura 26B). Esse efeito sistêmico foi 

menos pronunciado que o efeito local, não chegando a diferir estatisticamente do 

produzido pelos meios líquidos usados como controle (BG 11 e AA/4, respectivamente). 

As Figuras 27 e 28 ilustram esse primeiro ensaio. 

O ensaio foi repetido, mas utilizando-se apenas uma idade de cultivo das 

cianobactérias ( a de 60 dias, que proporcionou os melhores resultados no primeiro 

ensaio), aumentando-se de 5 para 7 o número de repetições por tratamento. Em termos 

gerais, os resultados foram os mesmos daqueles obtidos no primeiro ensaio, onde não 

foram encontradas diferenças entre os tratamentos quanto à proteção sistêmica, porém, 

todos os tratamentos reduziram significativamente o número de lesões locais/ 100 cm
2

de área foliar comparados à água (teste de Duncan a 10%), quando se analisou o efeito 

local, ou seja, contagem de lesões nas folhas que haviam sido tratadas com os indutores 

ou controles (Figura 29). 

Quando os tratamentos foram realizados 5 dias antes da inoculação com TMV, o 

melhor resultado também foi observado nas folhas que receberam os tratamentos 

indutores e ocorreu com as suspensões celulares de Nostoc sp. com 60 e 140 dias, 

diferindo dos controles água e AA/4 (Figura 30A). Novamente não houve indução 

sistêmica de resistência nas plantas tratadas. Por sua vez, BG 11 e AA/4 provocaram um 

aumento considerável no número de lesões em folhas distantes daquelas que receberam 

essas preparações (Figura 30B). 

Portanto, em termos gerais, as cianobactérias não mostraram capacidade de 

indução de defesa sistêmica em fumo nas condições estudadas. Por outro lado, foi 
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demonstrada a proteção local utilizando-se as suspensões de cianobactérias. No caso do 

tratamento das folhas 5 dias antes da inoculação com TMV, somente as suspensões de 

cianobactérias reduziram significativamente o número de lesões locais. Porém, quando o 

intervalo de tempo entre os tratamentos indutores e a inoculação com o vírus foi de 

apenas 2 dias, o número de lesões foi menor inclusive nas folhas tratadas com os meios 

líquidos BG 11 e AN4, a exemplo do obtido em sorgo inoculado com C. sublineolum. 

De maneira não compreensiva, os meios de cultura (BG 11 e AN4) aplicados 2 

dias antes da inoculação com o vírus reduziram a severidade da doença nas folhas 

tratadas ( efeito local), mas a aplicação 5 dias antes favoreceu a infecção virai nas folhas 

não previamente tratadas pelos meios líquidos ( estímulo à distância). Uma hipótese é a 

de que, com um intervalo de tempo maior, os nutrientes dos meios líquidos poderiam já 

ter sido absorvidos e translocados até a parte apical da planta, onde favoreceriam a 

infecção pelo vírus. 

Os meios BG 11 e AN4 são ricos em nutrientes e poderiam estar interferindo 

com a doença por melhorar o estado nutricional da planta ou mesmo ativar componentes 

de defesa vegetal. Pulverizações foliares com sais de fósforo ou potássio têm mostrado 

induzir proteção sistêmica contra patógenos foliares em várias culturas como pepino, 

milho, rosa, uva, maçã. Como em muitos casos não ocorre acúmulo de fósforo ou 

potássio em folhas protegidas, a liberação de um sinal a partir das folhas pulverizadas 

com os sais foi considerada um fator envolvido na ativação dos mecanismos de defesa. 

Uma única pulverização com solução de fosfato O, 1 M protegeu sistemicamente pepino 

contra Sphaeroteca fulginea, agente causal do oídio (Reuveni et ai., 1995), e contra 

ferrugem em milho causada por Puccnia sorghi (Reuveni et ai., 1996). A pulverização 

foliar com micronutrientes, prováveis cofatores de enzimas metalo-proteicas tal como as 

peroxidases, protegeu pepino contra oídio de modo semelhante à pulverização com P e 

K (Reuveni et. ai., 1997). Aplicação de cloreto de potássio reduziu ferrugem e oídio em 

cevada, e silicato de potássio reduziu o número de colônias de oídio em espécies 

cucurbitáceas e folhas de uva (Menzies et ai., 1992). Considera-se que os nutrientes 

podem ter um efeito direto contra o fungo, promover o crescimento de microrganismos 

antagonistas do filoplano, e ainda, aumentar a fotossíntese e/ou estimular reações de 
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defesa do hospedeiro (Reuveni et. al., 1997). Portanto, os meios líquidos BG 11 e AN4, 

de certa forma, poderiam estar induzindo uma resposta local de defesa nos patossistemas 

estudados, no caso da aplicação dos mesmos 2 dias antes das inoculações com os 

patógenos. 

Os meios líquidos onde são cultivadas as cianobactérias talvez não sejam os 

controles mais indicados para se verificar o efeito desses microrganismos na proteção 

vegetal. Deve-se considerar que, depois de 60 dias de crescimento das cianobactérias 

nesses meios, a composição nutricional dos mesmos foi alterada, além da liberação de 

metabólitos por parte desses procariotos e a própria presença de uma alta densidade de 

células. Dessa forma, quando observa-se a proteção local de plantas de sorgo e de fumo 

tratadas com as cianobactérias em relação às plantas tratadas com água, mas não 

observamos diferença na severidade das doenças entre plantas tratadas com suspensão 

de células de cianobactérias e plantas tratadas com os meios líquidos, não podemos 

atribuir o efeito protetor somente aos meios líquidos. 
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Figura 5. Curvas de crescimento das cianobactérias Synechococcus leopoliensis (A) e 
Nostoc sp. (B) em condições padronizadas no interior de uma câmara BOD (sem 
agitação) ou sob agitação fora da BOD ( com agitação). 



69 

100 

e 

o 80
•m

d m
e 60 
E
�

G)

40 
e 

C)

'cf!.

20 
b 

ab 
a 

o 
água BG 11 fS fciS AA/4 fN fciN 

100 e 

o e e 
e 

·e:
•O bc 

UJ 80 UJ

o.. 
ab 

m 60 a 

o 
•m

m 40 
E
�

J2
20 

'cf!.

o 
água BG 11 fS fciS AA/4 fN fciN 

Tratamentos 

Figura 6. Influência de preparações obtidas a partir das cianobactérias, com 30 dias de 
cultivo, na germinação e na formação de apressório por Colletotrichum 
graminicola, isolado de milho. BG 11 e AN4 = meios de cultivo; f = filtrado de 
cuitura das cianobactérias; fci = filtrado do conteúdo intracelular; S = 
Synechococcus leopoliensis; N = Nostoc sp. As barras representam o desvio 
padrão da média. Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo 
teste de Tukey a 5%. 
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Figura 7. Influência de preparações obtidas a partir das cianobactérias, com 30 dias de 
cultivo, na germinação e na formação de apressório por Colletotrichum 
sublineolum, isolado de sorgo. BG 11 e AAf 4 = meios de cultivo; f = filtrado de 
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teste de Tukey a 5%. 
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Figura 8. Influência dos filtrados obtidos a partir das cianobactérias, com 60 e 120 dias de 
cultivo, na germinação e na formação de apressório por Colletotrichum 
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71 



•m

a,
e
·-

'-

Q) 

C) 

� o 

A 

60 - e 
ab 

ab 
b 

a 

40 -

-

20 -

-

o 
água BG 11 fS AA/4 fN 

80-,-------------------,
B 

bc e 

bc 

0 
60 bc 

•m
Oi
a,
e

a 

·e 40
'-

Q) 

C) 

'#. 
20 

o --'-----L--'---------'----'----.......__._ _ _____..__...______,__----'----_� 

água BG 11 fS AA/4 fN 

Tratamentos 

Figura 9. Influência dos filtrados obtidos a partir das cianobactérias na germiµ.ação de 
esporos de Exserohilum turcicum, isolado de sorgo. A) filtrados com 60 dias; B) 
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Figura 1 O. Influência dos filtrados obtidos a partir das cianobactérias com 30 e 70 dias de 
cultivo, e utilizados a 20%, no crescimento vegetativo de Colletotrichum 
sublineolum, isolado de sorgo, em meio de BOA. BG 11 e AN4 = meios 
iíquidos de cultivo das cianobactérias. f = filtrado; S= Synechococcus 
leopoliensis; N = Nostoc sp. A) crescimento ao longo do tempo; B) crescimento 
5 dias após a repicagem do fungo. Barras representam a média ± desvio padrão. 
Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%. 
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Figura 11. Influência dos filtrados obtidos a partir das cianobactérias com 30, 70 e 140 
dias de cultivo, e utilizados a 40%, no crescimento vegetativo de 
Colletotrichum sublineolum, isolado de sorgo, em meio de BDA. BG 11 e AA/4 
= meios iíquidos de cultivo das cianobactérias. f = filtrado; S= Synechococcus 
leopoliensis; N = Nostoc sp. A) crescimento ao longo do tempo; B) crescimento 
8 dias após a repicagem do fungo. Barras representam a média± desvio padrão. 
Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 
5%. 
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Figura 12. Influência dos filtrados obtidos a partir de Synechococcus leopoliensis com 35 
e 70 dias de cultivo, e utilizados a 20% e a 40%, no crescimento vegetativo de 
Exserohilum turcicum, isolado de sorgo, em meio de LCH. f = filtrado; S= 
Synechococcus leopoliensis; BG 11 = meio líquido de cultivo da cianobactéria. 
A) crescimento ao longo do tempo; B) crescimento 10 dias após a repicagem do
fungo. Barras representam a média ± desvio padrão. Médias seguidas pela
mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%.
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Figura 13. Influência dos filtrados obtidos a partir das cianobactérias com 70 e 140 dias 
de cultivo, e utilizados a 40%, no crescimento vegetativo de Exserohilum 
turcicum, isolado de sorgo, em meio de LCH. f = filtrado; S= Synechococcus 
leopoíiensis; N = Nostoc sp.; BG 11 e AA/4 = meios líquidos de cultivo das 
cianobactérias. A) crescimento ao longo do tempo; B) crescimento 7 dias após a 
repicagem do fungo. Barras representam a média ± desvio padrão. Médias 
seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%. 
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Figura 15. Influência dos filtrados obtidos a partir das cianobactérias com 30, 60 e 120 
dias de cultivo sobre Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli, agente causal do 
crestamento bacteriano do feijoeiro. BG 11 e AA/4 = meios líquidos de cultivo 
das cianobactérias; f = filtrado; S = Synechococcus leopoliensis; N = Nostoc sp. 
A) filtrados utilizados a 20%; B) filtrados utilizados a 40%. Médias seguidas
pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%.
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Figura 16. Efeito dos conteúdos intracelulares das cianobactérias, obtidos a partir de 
culturas com 60 dias de idade, na infectividade do vírus do mosaico ('1obacco 
mosaic virus" - TMV) em plantas de fumo. Inóculo do TMV foi misturado aos 
tratamentos antes da inoculação das meias-folhas. fci = filtrado do conteúdo 
intracelular; S = Synechococcus leopoliensis; N = Nostoc sp. A) 1°

experimento; B) 2° experimento. As barras representam a média ± desvio 
padrão. (fciS e fciN diferiram estatisticamente dos seus respectivos controles -
vírus ressuspenso em água - pelo teste Ta 5%). 
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Figura 17. Efeito dos filtrados das cianobactérias, obtidos a partir de culturas com 60 dias 
de idade, na infectividade do vírus do mosaico ('í:obbaco mosaic virus" - TMV) 
em plantas de fumo. Inóculo do TMV foi misturado aos tratamentos antes da 
inoculação das meias-foihas.BG11 e ÃA/4 = meios de cultivo; f= filtrado; S = 
Synechococcus leopoliensis; N = Nostoc sp. A) 1° experimento; B) 2°

experimento. As barras representam a média ± desvio padrão. Médias seguidas 
pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%. 



81 

Figura 18. Efeito de preparações das cianobactérias, obtidas a partir de culturas com 60 dias de 
idade, na infectividade do vírus do mosaico (TMV) em plantas de fumo. Inóculo do 
TMV foi misturado com os tratamentos antes da inoculação das meias-folhas. A) 
efeito dos conteúdos intracelulares; B) efeito dos filtrados de cultura. AA/4 e BG 11 
= meios de cultivo. Barra = 2,0 cm. 



o 
o 
UJ 

� 

o 
"'C 

"õ 
Q) 

1.6 

1.2 

C) -.. 0.8 
E 
e 

o 

� 0.4 
ab 

ab 

UJ 
..e 
<( 

0.0---'-----'---'-...l..-..L_�-
água BG 11 ses 

� 30dias 
El 60dias 
a 120dias 

fS AA/4 

b 

scN 

A 

ab 

ab 

fN 

o 
o 
UJ 

2.4�----------------
b
--,B 

� 2.0 
� 

o 

� 1.6 
Q) 

e> 1.2
E 
e 

o 
m 

0.8 

V 
u, 0.4 
<( 

ab 

ab 

ab 

ab 

ab 

a 
ab 

a 

água BG 11 ses fS AA/4 scN fN 

Tratamentos 

Figura 19. Atividade elicitora do acúmulo de fitoalexinas em mesocótilos de sorgo por 
preparações das cianobactérias com 30, 60 e 120 dias de cultivo. BG 11 e AA/4 
= meios de cultivo; se = suspensão de células; f = filtrado; S = Synechococcus 
leopoliensis; N = Nostoc sp. A) 1 º experimento; B) 2° experimento. As barras 
representam o desvio padrão da média. Médias seguidas pela mesma letra não 
diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%. O controle positivo (suspensão de 
esporos de C. sublineolum - lx105 esporos/mi) exibiu Abs 490 nm / g tecido 
fresco = 28, 1 ± 2,3. 
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Figura 20. Atividade elicitora do acúmulo de fitoalexinas em cotilédones de soJa por 
preparações das cianobactérias. A) efeito dos filtrados de culturas 
cianobacterianas com 30, 90 e 120 dias de idade; B) efeito dos filtrados e 
suspensões celulares com 30 e 90 dias. BG 11 e AA/4 = meios de cultivo; se = 
suspensão de células; f = filtrado; S = Synechococcus leopoliensis; N = Nostoc 
sp.; lev = Saccharomyces cerevisiae ( controle positivo). As barras representam 
o desvio padrão da média. Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre
si pelo teste de Tukey a 5%.
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Figura 21. Atividade elicitora do acúmulo de fitoalexinas em cotilédones de soJa por 
preparações das cianobactérias. A) efeito dos filtrados de culturas 
cianobacterianas com 30 e 60 dias de idade; B) efeito dos filtrados e suspensões 
celulares com 60 e 120 dias. BG 11 e AA/4 = meios de cultivo; se = suspensão 
de células; f = filtrado; S = Synechococcus leopoliensis; N = Nostoc sp.; lev =
Saccharomyces cerevisiae ( controle positivo). As barras representam o desvio 
padrão da média. Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo 
teste de Tukey a 5%. 
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Figura 22. Ilustração do bioensaio para verificação do acúmulo de fitoalexinas em cotilédones de 
soja. A) efeito da suspensão de células de Synechococcus leopoliensis; B) efeito da 
suspensão de células de Nostoc sp; C) controles. Observar em C), a coloração inarrom
escura no tratamento com a levedeura ( controle positivo), indicativo do acúmulo de 
fitoalexinas. Barra = 3,0 cm. 
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Figura 23. Efeito das suspensões de células de cianobactérias, obtidas a partir de culturas 
com 70 e 140 dias de cultivo, na severidade da antracnose em sorgo. Os 
tratamentos foram realizados 2 dias antes da inoculação das plantas com 
Colletotrichum sublineolum. BG 11 e AA/4 = meios de cultivo; se = suspensão 
de células; S = Synechococcus leopoliensis; N = Nostoc sp. A) 1 º experimento; 
B) 2° experimento. As barras representam o desvio padrão da média. Médias 
seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Duncan a 10%. 
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Figura 24. Folhas de sorgo de plantas inoculadas com Colletotrichum sublineolum, dois dias 
após a realização dos tratamentos indicados. As suspensões de células foram obtidas 
a partir de culturas cianobacterianas com 140 dias de cultivo. As fotos referem-se ao 
experimento da Figura 23B. AA/4 e BG 11 = meios de cultivo. Barra = 4,5 cm. 
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Figura 25. Efeito de diferentes preparações e de um produto na severidade da antracnose 
em sorgo. Os tratamentos foram aplicados duas vezes, com um intervalo de um 
dia, e a inoculação das plantas com Colletotrichum sublineo/um foi realizada 2 
dias após a segunda aplicação dos tratamentos. BG 11 e AA/4 = meios de 
cultivo das cianobactérias; se = suspensão de células; S = Synechococcus 
/eopoliensis; N = Nostoc sp.; Cga = 'suspensão de esporos de Colletotrichum 
sublineolum autoclavada (lxl05 esporos/mi); Bion = ativador de defesa vegetal, 
utilizado a 50 ppm i.a. As suspensões de células de cianobactérias foram 
obtidas a partir de culturas com 70 dias de cultivo. As barras representam o 
desvio padrão da média. Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si 
pelo teste de Duncan a 10%. 
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Figura 26. Efeito da suspensão de células de cianobactérias, com 60 ou 140 dias de cultivo, 
na doença causada pelo vírus do mosaico do fumo ('1obacco mosaic virus" -
TMV). Os tratamentos foram realizados 2 dias antes da inoculação com o 
vírus. BG 11 e AA4 = meios de cultivo; se = suspensão de células; S = 
Synechococcus leopoliensis; N = Nostoc sp. A) Efeito local; B) Efeito 
sistêmico. Barras representam a média± desvio padrão. Médias seguidas pela 
mesma letra não diferem entre si pelo teste de Duncan a 10%.



90 

/. ·i,· 60 D1,S. leopo w11., 
. .  leop1Jhe11.1 ,., . . 1-10 DIAS 

l·l l l l()SISIJ
°

·\lll'U 

S /eo1>1Jlie11.1is 60 DIAS S. /eo1>ohe11w 140 DIAS

Figura 27. Efeito das suspensões de células de Synechococcus leopoliensis, com 60 e 140 dias de 
cultivo, aplicadas em folhas de fumo 2 dias antes da inoculação das plantas com o 
vírus do mosaico do fumo ("tobacco mosaic vírus" - TMV). BG 11 = meio de cultivo 
de S. leopoliensis. Barra = 3,5 cm. 
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Figura 28. Efeito das suspensões de células de Nostoc sp., com 60 e 140 dias de cultivo, 
aplicadas em folhas de fumo 2 dias antes da inoculação das plantas com o vírus do 
mosaico do fumo ("tobacco mosaic vírus" - TMV). AA/4 = meio de cultivo de 
Nostoc sp. Barra = 3,5 cm. 
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Figura 29. Efeito da suspensão de células de cianobactérias, com 60 dias de cultivo, na 
doença causada pelo vírus do mosaico do fumo ('lobacco mosaic virus" 
TMV). Os tratamentos foram realizados 2 dias antes da inoculação com o vírus. 
A) Efeito local; B) Efeito sistêmico. BGll e AA4 = meios de cultivo; se =
suspensão de células; S = Synechococcus leopoliensis; N = Nostoc sp. Barras
representam a média± desvio padrão. Médias seguidas pela mesma letra não
diferem entre si pelo teste de Duncan a 10%.
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Figura 30. Efeito da suspensão de células de cianobactérias, com 60 ou 140 dias de cultivo, 
na doença causada pelo vírus do mosaico do fumo (''tobacco mosaic virus" -
TMV). Os tratamentos foram realizados 5 dias antes da inoculação com o vírus. 
A) Efeito local; B) Efeito sistêmico. BGll e AA4 = meios de cultivo; se =

suspensão de células; S = Synechococcus leopoliensis; N = Nostoc sp. Barras
representam a média± desvio padrão. Médias seguidas pela mesma letra não
diferem entre si pelo teste de Duncan a 10%.
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5 CONCLUSÕES 

Com base no presente trabalho, pode-se concluir que: 

a) As cianobactérias Synechococcus leopoliensis e Nostoc sp. não exibiram

efeito antibiótico in vitro contra Colletotrichum graminicola, Colletotrichum

sublineolum e Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli, mas inibiram o

crescimento micelial in vitro de Exserohilum turcicum e a infectividade do

vírus do mosaico do fumo ("tobacco mosaic vírus" - TMV);

( b ).i Os preparados de S. leopoliensis elicitaram o acúmulo de fitoalexinas em 

cotilédones de soja, mas não em mesocótilos de sorgo, enquanto que os de 

Nostoc sp. não apresentaram atividade elicitora nesses bioensaios; 

c) As cianobactérias estudadas protegeram localizadamente, mas não

sistemicamente, plantas de fumo contra TMV e pouco afetaram a antracnose

em sorgo, não revelando, até o momento, um bom potencial para atuarem

como agentes controladores de doenças de plantas.
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APÊNDICE 

Meio líquido de cultivo BG-11, utilizado para Synechococcus leopoliensis (Allen, 

1968). 

Componentes 

Solução 1: 

NaNO3 
MgSO4.H2O 
Na2CO3 
CaCh.2H2O 
Solução 2: 
EDTA (anidro) 
Acido cítrico.H2O 
FeSO4.7H2O 
Solução 3: 
K2HPO4 
Solução 4: 
H3BÜ3 
MnCh.4H2O 
ZnSO4.7H2O 
CuSO4.5H2O 
Co(NO3)2.6H2O 

Preparo de l litro de meio: 
Solução 1 500 ml 
Solução 2 1 O ml 
Solução 3 1 O ml 
Solução 4 1 mi 

Soluções estoque (g/1) 

2x concentrada 
3,0 

0,084 
0,04 

0,071 
lOOx concentrada 

0,10 
1,32 
0,60 

lOOx concentrada 
3,9 

lOOOx concentrada 
2,86 
1,81 
0,39 
0,08 
0,05 

Completar com água deionizada. 

A solução 1 e a água deionizada são combinadas e . autoclavadas; as demais 

soluções são autoclavadas individualmente e só então adicionadas à solução 1 e à água 

deionizada. 
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Meio líquido de cultivo AA/4, utilizado para Nostoc sp. (Allen & Arnon, 1955). 

1) Solução Estoque - Pi

Preparada em H2O deionizada 
1.1) MgSO4. 7H2O 20g/500ml 
1.2) CaCh.2H2O 6g/500ml 
1.3) NaCl Z0g/500ml 
1.4) Solução de micronutrientes (adicionados nessa orde� para evitar precipitação). 

a) H2O deionizada 1090 mi 
b) AAFe-EDTA 160 mi 
c) MnCh.4H2O 360,0 mg 
d) MoO3 36,0 mg 
e) Na2Mo4.2H2O 61,1 mg 
f) ZnSO4. 7H2O 44,0 mg 
g) CuSO4.5H2O 15,8 mg 
h) H3BÜ3 578,0 mg 
i) � VO3 4,6 mg 
j) C0Ch.6H20 8,0 mg 

b) AAFe-EDTA:
b.1) dissolver 5,2 g KOH em 186 mi H20 deionizada. Adicionar 20,4 g

Na2EDTA.2H2O. 
b.2) dissolver 13,7 g FeSO4.7H2O em 364 mi H2O deionizada.
b.3) misturar b.1 e b.2 e borbulhar ar filtrado até a solução se tomar marrom-

alaranjada. Estocar a 4 ºC em frasco escuro. 

Preparo da solução - Pi: Combinar as soluções-estoque (1.1, 1.2, 1.3, 1.4) na proporção 
1: 1: 1: 1. O pH deve estar ao redor de 6,3. 

2) Solução estoque + Pi:
Preparada em H2O destilada. O pH deve estar ao redor de 8,6.

K2HPO4 21,4g/500ml 

Preparo do meio AA/4: 
Solução-Pi 
Solução+ Pi 
H2O destilada q.s.q. 

6,25 mi 
3,10 mi 

1,0 L 

No preparo do meio AA/4, as soluções -Pi e +Pi não devem ser misturadas sem a 
adição prévia da água, para evitar que precipitem. 

O pH do meio antes da autoclavagem deve ser 7,8. Se o pH estiver abaixo desse 
valor, a solução estoque +Pi deve ser verificada. 



Meios de cultivo utilizados para os fitopatógenos: 

1) BDA (fungos em geral )

batata 

dextrose 

ágar 

água 

200g 

20g 

17 g 

1 litro 

2) Meio de aveia (cultivo de Colletotrichum graminicola e C. sublineolum)

aveia 

ágar 

água 

40g 

20g 

1 litro 

3) Meio LC H (cultivo deExserohilum turcicum)

lactose 37,5 g 

caseína hidrolizada 3,0 g 

KH2PO4 1,0 g 

MgSO4 0,5 g 

Fe(NO3)3.9H2O 723,5 mg 

Microelementos 2,0 ml ZnSO 4 . 7H2O 439,8 mg 

ágar 

água 

17,0 g 

1 litro 

MnSO4 . 4H2O 203,0 mg 

4) Meio NAS ( cultivo de Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli)

peptona 5,0 g 

extrato carne 3,0 g 

sacarose 5,0 g 

NaCl 5,0 g 

ágar 17,0 g 

água 1 litro 
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