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PERSPECTIVAS DA UTILIZAÇAO DE ISOENZIMAS NA IDENTIFICAÇAO 

DE HIBRIDOS DE FEIJAO CPHASEOLUS sp) RESISTENTES AO 

MOSAICO DOURADO DO FEIJOEIRO 

Autor; ADEILDO ROSA DE LIMA JUNIOR 

Orientador: PROF. Dr. OTTO J. CRÕCOMO 

RESUMO 

O gênero Phaseolus, originado no Continente 

Americano compreende mais de 100 esp.cies e somente 4 delas 

( P. vulgaris, P. coccineus, P. acufifoliuB e P. lunafus 

são economicamente cultiváveis. 

Entre os grãos, o feijão Phaspolu~ ocupa o 

4 0 lugar em área cultivada e o &D lugar em importância eco-

nômica. O Brasil ocupa o 1° lug~r no mundo em produção bem 

como em consumo de feijão. POr-tanto, qua fator que 

afete a produção deste grão refletirá na esfera s6cio-eco

nomica do País. 

O crescimento e a produção do ão são 

afetados por doenças de origem bacteriana (Xanfho.onas pha

se01i e Pseudo.onas phaseolicoJa), f6ngica (lsariopsis gri-

Collefofrichu. linde.ufhianu., 

Uro.yces phaseoli e Rhizocfonia sp.l 

(mosaico comum e mosaico dourado). 

Diferentes níveis de tolerância das espécies 

de cultiváveis aos agentes causais acima têm sido 

estLtdados 1;< 

Este trabalho foi embasado na uti11zação do 

perfil eletroforético das isoenzimas para identificação de 

híbridos interespecíficos de selecionados de 

cruzamentos de paternais que mostram tolerância ao vírus do 
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mosaico dourado do feijoeiro. 

As isoenzimas de fosfatase ácida, peroxidase 

e esterase de i4 híbridos, obtidos de 6 cruzamentos dife

rentes envolvendo P. vulgaris e P. coccineus , foram sepa

radas através de eletroforese em gel de poliacrilamida. 

Os resultados indi~am que após a exposição 

das plantas ao vetor da doença no campo, a atividade das 

isoenzimas de peroxidase e fosfatase ácida foi sempre maior 

do que a observada antes da exposição. Resultado oposto foi 

observado para isoenzimas de e~terase. 

é sugerido 

lerância ao 

Um perfil eletroforético 

para ser usado como marcador 

BGMV, no feijão Phaseolua. 

de isoperoxidase 

bioquímica para to-



PERSPECTIVES OH THE UTILIZATION OF ISOZViMES FOR THE 
IDENTIFICATION OF BEAN HYBRIDS (PHASEOLUS 

TO BEAN GOLDEN MOSAIC VIRUS 
RESISTANT 

Authcw: ADEILDO ROSA DE LIMA JUNIOR 

Adviser:: PROF. Df L OTTO J. CRóCONO 

SUMMARY 

The genus Phaseolus, originated from 

American Continent, contains more than 100 especies and 

onIy four of them (::.......::'---.;;....;;;;;;-=-.;=;..::.....;= P. coccineus, 

lium and P. lunatus) at-e economieally eultivated. 

Among " • "S- " oraZlJ.lan erops, beans 

ranked 4 0 place in eultivated area and 6° plaee in eash 

revenue. Brazil is also ranked la in the world in common 

bean produetion and consumption. Therefore, any factcn--

affeeting this crop production will affect Brazilian econo

my to some extention. The growth and production of Phaseo

bean plants are affeeted by bacterial diseases 

mona~ phaseoli and Pseudomonas .>;;:;.;.==::..:::::;.::..::::..=..::::...::.=.!, fungaI disea-

ses (Isariopsis Macrophomina phaseoli, 

and 

and by virus diseases (common mosaic and golden mo-

saic). Different leveIs of 

disease agents 

hav-e been 

This 

el 

hybt-ids v-Jhich sho~'Í 

(BGMV) • The 

sorne of 

work was 

cal 

toler-ance 
.;:: 0, 

tolerance to any the above 

the eultivated of 

aimed 
_ .... 
dI.. the utilization of 

iles to identi 

to the bean golden mosaic 

aeid 



and ester-ase of hybrids obtained 6 di fferents 

crosses and were 

separated by polyacrilamide gel electrophoresis. 

The results indicated that after the hybrid 

plants were exposed to the disease vector- in field, 

the activity of peroxidase and acid phosphatase iSOZyff!8S 

her in tolerant plants than in their suscep-

tible coun • Opposite results were observed for este-

mes. 

An isoperoxidase electrophoretical profile 

that coud be Ltsed as biochemical marker for SBM\i 

tolerance in phaseolus plants is suggested. 



1 -- I j\jTRODUÇÃO 

Na América Latina, o feijao é uma cultura de 

eminentemente a principal fOiâte 

substituta de proteina animal para as populações de bai}~o 

sitivo. O hábito de consumo de feijão, pelo bt-a-

sileiro, tanto das zonas urbanas como do meio as-

sociado ti sua ampla adaptaçao cliffiática~ torna esta cultura 

bem distribuida em todo território nacionalm Assim~ o Bra-

sil tem sido o maior produtor mundial e também o maior con-

leguminosa, um consumo rnédio anL~al 

de 20Kg/habitante/ano (TEIXEIRA & ROCHA, 1988). 

No Brasil, o feijão é o 4 0 produto 

plantada e o 6 0 em valor de produção agricola (IBGE, 1992). 

~m vista 01550, qualquer lema que afete a ti 'vO! idade 

[-ef lete na esfera sócio-econômica do Pais. 

O ão comum (Phaseolus vulgaris L.) 

origem no continente americano, tendo sido o 

Velho Mundo como planta ornamental, depois do descobrimento 

da Amét-ica. 

f-1hasE"{)lus ~ as· 

sao diploides (2n = 22)~ compreende 

es.peCles oas apenas 4 são cultivadas 

latifolius Fremm. e P. lunatus varo lunatus, todos, 

do EVANS (1976), descendentes de um ancestral comum. 

o feijao sofre ~feitos de 

das condições ecológicas e da é 

cultivado. No Brasil, as principais doenças de 

as bacterioses causadas por Xantho.onas 
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seoli (crestamento bacteriano comum) e Pseudo.onas phaseli-

cola (crescimento bacteriano de halo); as doenças fúngicas 

causadas por Isariopsis griseola (mancha angular), 

totrichu. linde.uthianu. (antracnose), Hacropho.ina phaseo-

li (podridão cinzenta do caule), (fer-

rugem) e Rhizoctonia ssp_; e as 

mosaico comum e mosaico dourado do feijoeiro. 

Todas estas doenças são transmitidas pela 

semente, exceto o mosaico dourado e a ferrugem, e 

indiscriminadamente no Brasil. 

No caso das viroses, o contt-ole da doença 

vem sendo feito através do controle químico do vetor e das 

práticas de rotação de culturas e zoneamento agrícola, po .. - . 

não existir entre as cultivadas nenhuma qLle 

apt-esen te um grau de tolet-ância economicamente viável. 

ALMEIDA et al.(1984), estudando cultivares comet-ciais 

constatou reduçBes de pr-OdL\çaO de grãos, 

plantas infectadas pelo mosaico douradom 

Vários autores concordam que o 

para resistência varietal seria a medida mais adequada para 

obtenção de um método econômico e efetivo de das 

A utilização de alguns métodos bioquímicos, 

que permitem a caracterização de plantas, tem sido uma fer-

ramenta importante em vários programas de melhoramento COITi 

ies. Dentre estes métodos a eletrofot-ese 

gel de poliacrilamida tem se mostrado bastante eficiente. 

es tabe 1 ecirr~eri to de 

eletroforético que identif uma característica qualquet-

da planta é vel, através da comparação de perfis, sa-

ber se uma outra planta, da mesma apresenta a mes-

ma característica. Deste modo se reduz o tempo o CListo 

dos programas de melhoramento por permitir uma seleção se-

gura dos parentais que apresentem as características dese-

jáveis, bem como dos descendentes sem que seja riecessárlC~ 



levar estes últimos ao campo. 

Alem disso, a eletroforese permite o estudo 

de di as genotípicas que não se manifestam fenotipica

mente, o que Dão é possível em programas de melhoramento 

tr-adicionais. 

Este trabalho visa estudar, através da aná

lise de perfis eletroforéticos, o comportamento bioquimico 

de plantas de feijão submetidas à virose do mosaico doura-

do, através das isoenzimas peroxidase, 

esterase, relacionando estes 

doença. 

fosfatase e 

a r-esistência a 



2 - REVISÃO DE LITERATURA 

Segundo COSTA s ZIMMERMANN (1988), os rnéto-

~ . "" . , 
Li "L 1. 1 ~zaoos para melhoramento de feijão são:: 

ção massal, seleção de linhas puras (seleção de plantas in-

dividuais com teste de progênie), hibridação e de 

materiais segregantes e hibridaçao interespecifica~ 

Phaseolus a hibridação 

cífica costuma ser difícil, embora haja alguns ca;;::~o'E:.:. de 

sucesso para resistência a bacterioses (HONMA, 1956; 

s SHUSTER, 1970). 

KAMMERMANN s BEMIS qLie 

cruzamento entre P. vulgaris e P. coccineus é r-elati vamen-

te mais fácil do que com outras existam 

bloqueios fisiológicos e morfológicos entre estas 

A hibridação interespecífica vem senDo Llti-

lizada para tentar resolver alguns lemas considet-ados 

difíceis, como a resistência à viry~~s~ 

A a causada pelo virus do mosaico dOLt-

r-ado do fe oeiro (VMDF), conh~cida no Brasil desde 

foi descrita por COSTA (i965) como uma 

malor gravidade dessa leguminoscl= No entanto, a de 

1973, assumiu proporç~es alarmantes nas regiôes prodL~ tor a~· 

do Centro Oeste, Sudeste e Sul, afetando J=It- incipalmerª te a 

O fato foi atribuidg à gt-ande 

veto\"- do 

virus que prolifera nas grandes extensôes de soja e, no fi-

tivo da soja~ provavelmente 

c~s 
..i:_':' ..: __ ..:_ ~ r 
lc~JUd~~ novos oa saTra da seca (De FAZIO, 



De FAZIO (1985), descreve o quadro sintoma-

tológico desta ··",ir-ose;; "é cat-acteri stico o mosaico arnat-elo 

brilhante nas folhas, que pode ser mais ou menos intenso e 

é visível na totalidade do limbo foliaf= Em cer-tos casos 

pode aparecer, além do mosaico, um enrolamento do 

limbo para baixo e, um certo nanismo com en cu t- tamen to dos 

Vat- iações nos ...... ' uesoe um ITiosaico 

forte até um mosaico fraco, são visiveis nas folhas, inclu-

sive de uma mesma planta (De FAZIO, 1981). 

Os sintomas são geralmente visíveis em plan-

tas não muito jóvens, na fase de florescimento (BIANCHINI 

et ai"" 1981) ... 

O "Bean Gold t"'losaic Vin.1s (BGi'lV)", uma doen-

ça muito semelhante a que ocorre no Brasil, foi cariS ta tada 

em diversos países da América Central, Caribe, e 

Venezuela. Os trabalhos de pUr-i f icação e carac"tet-i zação 

bioquimica deste vírus revelaram tratar-se de um Geminivl-

(GOOm1AN et 1977.: SALVEZ & CASTA~0,1976) 

Os Geminivirus são uma classe especial de 

virus, de partículas com morfologia di merc.. , possuindo um 

DNA circular de cadeia simples (GOODMAN, 1981) 

Um (CHAGAS et ala, 

revelou que diversas Leguminosas, Solanáceas e Malváceas 

podem ser susceptíveis ao vírus em cond natL~r-ais OL~ 

As hospedeiras silvestres do BGMV~ mais re-

presentativas entre as leguminosas são: Galactia striata. .. 

i1ac ro pt i 1 i Um Phaseolus longepeduüculatus e 

Halvastrum coromandelianum (HABER et al., 1983). 

Se o virus for uma var-iante do 

complexo da clorose infecciosa das Malváceas, então todas 

as familias que são encontradas na vegetação espontânea, 

apresentando esse tipo de clorose, poderiam eventualmente 

se natut-ais do 
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Euphorbiaceas~ Compostas e Labiatas~ Além disso~ nas 

tações escalonadas do feijão, as culturas mais velhas podem 

servir como fonte e reservatório natural do virus as 

mais novas (De FAZIO~ 1985). 

o não se conhece cultivar 

resistente à virose. Algun~. cultivares em 

condições de campo~ uma certa tolerância ao vírus, isto é, 

apresentaram alta produtividade apesar da doença (De FAZIO~ 

Alguns cultivares de P~ vulgaris e P. luna-

tus, considerados altamente tolerantes na 

test~dos no Brasil, e todos se mostraram susceptiveis à in-

fecção provocada pelo virus que aqui ocorre (De FAZIO E VI-

CENTE, 1982). 

o grau com que a planta reponde a entrada e 

subsequente desenvolvimento do patógeno em seus tecidos ou 

o grau com que é danificada pela ação do patógeno são, fre-

quentemente, utilizados como referência para a resistêncla 

ou susceptibilidade (NELSON, 1973) 

De acor-do com SIt~~GH (1986), t-esistêr!cia 

pode ser qualificada como alta, intennediár-ia ou 

pois haver niveis entre a extrema resistência e a 

trema susceptibilidade. 

Vários autores concordam que resistência 

está condicionada a inúmeros fatores internos e 

atuando para reduzir a oportunidade ou o grau da in 

Um dos mecanismos de resistência L\tilizados 

pelas plantas é o da tolerância, que pode ser definida como 

a irlierer~te OLt a 

nência da doença ( f\JELSOt~ :,; 1973) e apreser~tat-

menta satisfatório (RAO, 1968)= 

HUSSEL (1978) cita a de 

tipos de resposta do mecanismo de tolerância às viroses; 

o virus é capaz de se multiplicar, mas os sintomas não 
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a infecção provoca um quadro de sintomas severo, porém, o 

desenvolvimento da planta é pouco afetado 

como tolerantes doentes); e 

a infecção não causa um quadro de sintomas sevet-o e o 

desenvolvimento da planta praticamente não ~.ofre 

da virose (referindo-se como tolerantes verdadeiras). 

Uma das fOr-mas de as 

r-esistência à patógenos é decort-ente de mecanismos de 

natureza bioquímica que, segundo S I r~GH (1986), podem 

classificados em: 

a) Pré-existentes: produção de substâncias aleI cas; 

presença de inibidores a nível celular 

antes da infecção; 

deficiência de essenciais 

ao patógeno. 

b) Induzidos:- produção de substâncias corno t-e~-posta aos 

danos causados após a infecção. 

Neste último caso as substâncias mais comuns são os compos-

tos fenólicos~ que sofrem aumento na sua síntese e no 

acúmulo, sendo tó;.;ico ao patógeno, e as fi toale;.;inas, de 

diversa natureza, inclusive fenólica, que não se encon-

tram presentes na planta antes da infecção e agem 

o desenvolvimento do patógeno. 

Segundo DIENER (1963), os efeitos fisioló-

gicos das infecçoes virais em plantas estão associados, 

principalmente, a: a) decréscimo da atividade iotossir5té-

tica; b) incremento da taxa de respiração; c) de 

compostos ni particularmente amidas; d) incremen 

to da atividade da polifenoloxidase e acúmulo de COIT"ipostos 

derivados da oxidação de polifenóis; e e) decréscirno 



atividade de substâncias reguladoras do crescimento. 

Helação Gens }~ Enzimas ;{ Resistência 

Diversos autores mostram que a r-esistência. 

está associada ao genótipo, sendo considet-ada 

quando é governada por apenas um par de gens e poligênica 

quando governada por vários pares de gens ( HARTMAt;i 

E;' SUSi<IND, Alguns autot-es Litili.zar- o 

oligogênica quando a resistência está associada a 2, 3 ou 4 

pares de gens e poligênica quando a um número maior (SINGH, 

1986) '" 

Vários trabalhos apontam para uma estreita 

relação entre a atividade de algumas enzimas e a r-esistên-

cia da planta a doenças de natureza variadas, utilizando-se 

de técnicas de análise de isoenzimas (WILLIAMSOM & COLWELL, 

1991; UPADHVA et ai., t.JEEDEN et ai _ , 

Segundo SHANNON (1967), o isoenzima 

foi utilizado por Markert & Moller (1959) para 

diferentes formas moleculares de proteinas que a 

mesma ficidade= 

Para SHAW (1969) as isoenzimas são geralmen-

te definidas como as múl las e separadas formas de enzi-

mas que ocorrem em todo on;ianismo e t-ea.i .1.za~n atividades 

catalíticas similareSa 

Diversos aLitOr-es demonstr-am que a bios-

sintese de isoenzimas está sobre controle genético. 

SHANNON (1967), citando Watson (1965) 

Vanofsky {?, Lawrence {1961}, que os estudos das 

estruturas e das atividades biológicas dos gens, têm forne-

cido evidências convincentes da relação direta entre gen e 

proteina, sendo a sequência de aminoácidos da 

determinada pela sequência de nucleotídeos do gen que a 

cc~di f ica ~ 



Gottlieb (1977) e Simpson & Withers ( 1 ~=t86) , 

citados por PACCOLA-j'IE I EELLES e tal = (1980 ) , que 

mutações gênicas, as quais causam depleção ou adição de 

aminoácidos na estrutura de uma enzima, podem ser detecta-

das se estas alterações afetam a migração eletroforética. 

Afirmam ainda, que as diferentes formas moleculares de uma 

mesma enzima são chamadas "alozimas" se seus polipeptídeos 

são codificados por diferentes alelos em um único locus e 

que o ter-mo "isoenzima" é aplicado a diferentes formas de 

uma enzima as quais catalizam a mesma reação mas, são codi-

ficadas por mais de um locus gênico. 

GOTTLIEB (1977) afirma que o fenótipo eletrQ 

forético de proteínas e erizimas pode ser corfsidet-aoo a 

expressão do produto primário do gen. 

A mobilidade e 1 etrofor-éti ca das proteínas 

possibilita obter informações genéticas mais pt-ecisas no 

que se refere a detecção de diferenças fenotipicas causadas 

por substituições alélicas de um único locus e a estimativa 

da produção de loci que mostram na população 

(HUBBV & LEWONTIN, 1966). 

Para HEIDEIC SOBRINHO (1982), apesar de seus 

limites, principalmente os concernentes ti erros na técnica, 

a eletroforese constitui o melhor instrumento para estLtdos 

sobre a variação e diversidade genética entre popul 

Em onde o alelo que confere resis-

tência a algum fator está ligado a alguma ação isoenzimá-

tica, é possivel selecionar individuos resistentes basear!-

rao eletroforéticom Esta aplicação 

plantas também permite que o programa de melhoramento cami-

e que seja menos pois 

não há necessidade de se levar a planta ao campo e realizar 

ensaios de resistência (PACCOLA-MEIEELLES et i 98(J) = 



10 

A Elett-ofot-ese 

Segundo SHANNON (1967), a em 

vários tipos de suporte, a filtraçâo de géis e técnicas 

imunoquimicas têm sido utilizadas para detecçâo de isoenzi-

mas, sendo a eletroforese em géis de poliacrilamida uma das 

técnicas mais empregadas= 

A eleti'-oforese baseia-se na separaçâo de 

moléculas ou partículas carregadas em uma 

influência de um campo elétrico. As pt-oteínas podem" 

função do pH da solução, adquirir cargas positivas ou nega-

tivas, uma vez que são substâncias anfóteras e, pot- isso:; 

quando aplicadas em um gel de poliacrilamida migram, em uma 

taxa que é determinada pela sua carga, configuração, tama-

nho e pH do meio, de um pólo para outro do campo 

(GüIMAHÃES, 1978), sendo este per-cLu-SO chamado "cor-r-ida". 

üma vez terminada a corrida, os géis sâo es-

pecificamente revelados permitindo a visualização de uma ou 

mais bandas coloridas que corresponde à posiçâo de migração 

das isoenzimas da amostra= Quando a enzima é homogênea ape-

nas uma banda pode ser vista= Quando várias bandas são 

visualizadas a amostra contém enzirnas corn tasTia-

nnos ou configurações di fer-entes (PACCOLA-MEI-

HELLES et al., 1980) 

Entre as enzimas mais e com 

maior frequência encontradas em tecidos vegetais estão .as 

peroxidases (VALD~S et al=, 1983). 

De acordo com GRAHAM et aiz (1964)~ as perD-

xidases sâo enzimas que oxidam o SL\bstr-at.o 

(peróxido de hidrogênio) produzindo água de acot-do com 

com a seguinte reação; 



1.1 

Doador + HzOz -------> Doador Oxidado + 2HzO 

Ut4AREUS, SEE\lEHS et 1971; 

et ai", 1968 e SHEEN & DIACHUN, 1978, sugerem que variações 

na atividade destas enzimas estejam ligadas a processos de 

resistência às doenças de plantas= Outros autores acreditam 

em uma participação ativa em processos como atividade 

piratória (NO\lACKY & HAMPTON, 1968), lignificação de certos 

tecidos vegetais (SAUNDERS et al.,1964), formação da parede 

celular (FHEUNDBERG, 1959), degradação do ácido indolacéti-

co (JANSEN, 1955) e biossíntese do etileno (HALL & SEXTor~, 

1972) = 

KEDAR (19;:',9), i(AWASHIMA URITANI (196;:',), 

além de \lETCH (19761 sugerem a existência de uma 

relação entre as peroxidases e c· de 

fenólicos Já que elas catalisam processos de o;.;idação de 

\lALDÊS et aI. (1983) , ti'-abalhando com 

plantas de Phaseolus vulgaris, infectadas com o vírus 

"mosaico comum do feijoeir-o" (BCt'1\1), encontrar-am uma maior-

atividade de peroxidases em plantas infectadas do que em 

plantas sadias, que se relacionou com a presença do 

nos tecidos. As zonas onde aparecem distribuídos os compos-

tos fenólicos coincidiram com as zonas de grande atividade 

de pet-oxidases. 

Resultados semelhantes obtidos 

BATES & CHANT (1970), trabalhando com tecidos necrosados de 

P. vulgaris e Vignia sinensis infectados com o vírus do 

H mosaico do tabaco H (Tt7r,,;) '" 

FAHKAS & STAHMANN (1966), estudando P. ~'ul-

garis infectados com 

encontraram um incremento na atividade das peroxidases beífl 

como um aumento no número de isoperoxidases. 

A sepat- em gel de poliacrilamida, mostrou a existência 

de duas isoperoxidases em plantas 
__ -l":: __ 

::::H:;\U..i..Ó::::' • pl.3.nta 
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era infectada surgiam duas novas formas da enzima. As qua

pro

físi-

tro peroxidases, após purificação, mostraram-se como 

teínas bem definidas, com diferentes características 

co-quimicas e propriedades enzimológicas. Concluíram que o 

aumento do complexo de peroxidases nas folhas dos feijões 

infectados, se deve a dois fatores indiretamente associados 

à multiplicação do vírus: a aceleração da senescência indu-

zida pelo parasitismo do vírus e aos danos mecânicos e a 

necrobiose que acompanha o desenvolvimento da lesão. 

Os mesmos autol"-es suger-em, ainda, qL!e a 

formação de novas peroxidases, em tecidos infectados, seja 

baseada na síntese protéica. 

SURLI et al. (19Blb), estLldando i sopet-o;.; i-

dases em plantas de P. vulgaris infectadas com do 

"mosaico comum do feijão" (BCMV), chegaram a resultados se-

melhantes. Comparando o padrão eletroforético de uma varle-

dade resistente com o de uma variedade susceptível~ encon-

traram nesta última um número de i sopero}~ idases, 

mesmo antes da infecção, e um aumento da atividade destas 

isoenzimas após a infecção. O incremento na atividade da~-

isoperoxidases, após a 

resistentes do que nas 

foi 

\!eis '" 

maior- nas plaritas 

O aumento na concentração de compostos fenó

licos nas plantas que se mostraram resistentes à virose ~e-

vou os autores a sugerirem a existência de uma 

lação entre as peroxidases e a síntese de fitoalexinas. 

De acordo com WILLIAMSON & COLWELL (1991) as 

fosfatases ácidas (E.C. 3.1.3.2) são um grupo de 

que catalisam a hidrólise de fosfato inorgânico em 

teres fosfóricos em pH ácido. 

Esta pode se\"- descr- i ta da 

enzimas 

monoés-

te 
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forma:: 

Monoéster ortofosfórido + HzO -----> Álcool + Ortofosfato 

Estas enzimas encontram-se largamente distri 

buídas nos vegetais, apresentando grande variação no tocan-

te a forma~ tamanho r-egulação da e}~ pt-essao, além da 

localização a nível de tecidos e no interior das células. 

Vários trabalhos sugerem que as fosfatases 

ácidas estejam associadas a transformação de fosfato 

gânico em fosfato orgânico~ em plantas que se desenvolvem 

em condições de deficiência de fósforo. 

BAKER & TAKEO (1973) relatam um da 

atividade das fosfatases ác~das nas folhas, durante a matu-

ração e senescência, em plantas de tomate. 

Estas isoenz~mas têm s~do utilizadas como 

marcadores para resistência à nematóides em algumas 

dades de (PAUL & WILLIAMSON, 1987 e RICK 

1974), e comumente associadas à r-esistência de diversas 

espécies de insetos aos irãseti c:idas '"' 

As esterases sao enzimas de pouca especifi-

cidade~ que hidrolizam ligações éster ácido 

álcool. São subdivididas de acordo com o SLibstrat.c; "" Neste 

trabalho utilizou-se a arilesterase (E.C. 3.1.1.2) que ca-

talisa a te 

Fenil acetato + HzO ------> FenoI + Acetato 

De modo geral as esterases têm sido L~til i-

zadas nos estudos de variabilidade ger~ética em diversos 

cereais como arroz (Oriza sativa) (NAGAHARA et al~~ 1975) 
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{Avena sativa) ( W I LL I Aj~lSON et 1968) " alfafa 

(Hendicago sativa) (MILLER e~ aI., 1972), entre ou~ros. 

Diversos trabalhos sugerem o uso das estera-

ses como marcador bioquimico para identificaçâo de varieda-

des -J "'" ~ '"-, ue a.igooac~ (CHERRV & KATTERMAN, 1971):" 

soja (PAVNE & KOSZVKOWSKI~ 1978) 

{Eleusine coracana} (UPADHVA et 

Marr~dores BioQuimicos 

De acordo com MELO (1992), a consolidaçâo da 

tecnologia envolvendo o estudo de proteinas, o produto da 

expressão gênica, tem tornado estas biomoléculas bastante 

úteis no estabelecimento dos chamados marcadores 

cos, que permitem uma rápida identificação de .a. I tet-açoes 

de ação gênica, mesmo que esta não se expresse fenoti ca-

mente. 

DAUSSANT (1991) afirma que além das 

nas, as enzimas e segmentos de DNA constituintes de ínaCr-O-

moléculas vem sendo utilizados como marcadores bioquimicos, 

nas áreas de melhoramento vegetal e em alguns processos in-

Segundo ANDREWS (1988) sempre que pos-

slvel associar a presença, variação na atividade ou ausên-

cia de uma proteina (enzima) a um cat-átet- se 

terá determinado um marcador bioquimico para aquele 

Trabalhos em diversas áreas tem utilizados 

os marcadores bioquimicos no estudo de embriogênese somáti-

ca (EVERET et al=~ 1985; MODRE G LITZ, 1984; NOR & MINOCHA~ 

1990)~ na identificação de \cultivares (ARRAMBIDE et al., 

1992; BACH et al., 1992; SAWAZAKI et ai •• 1992), na car-ac-

terização da resistência de plantas a et 

al •• 1983; KEDAR, 1959; NOVACK & HAMPTON, 1968; PAUL & WIL-



LIAMSON, 1987) entre outras apl~caçôes_ 

Como af~rma UPADHYA et aI, o ma~ot-

problema enfrentado pelos gerieticistas !li espec~almente os 

melhoristas de plantas, e produtores de sementes é a 

tificação de var~açBes genét~cas nas espécies e cultivares. 

Neste contexto, o uso de marcadores bioqui-

mlcos, como as ~soenz~mas, têm contr~buido para uma mel hot-

seleção de plantas com caracteristicas agronôm~cas desejá-

vels, diminuindo os custos e o tempo de obtenção destas 

plantas .. 



3 - OBJET I ~JOS 

o presenLE trabalho tem por objetivos; 

r-esposta de de 1e ão 

(Phaseolus sp.) à infecção pelo mosaico dourado do fei-

2) Estabelecer o perfil eletroforético para as i ~·oerª z irrsas 

de peroxidase, fosfatase ácida e esterase dos 

de feijao selecionados; 

3) Estabelecer relaçoes entrE os eletroforéticos e 

ti resistência ou a bilidade dos hibridos de fei-

jão .' ,~~ . 
ao V.l. r-LiS 00 ··ffi{)Sal cc:! 

4) Definir um perfil eletroforético de, pelo menos, uma das 

isoenzimas, que possa ser usado com marcador de resis 

ibilidade ao ~GMV~ 



4 - MATERIAL E MeTODOS 

na Fazenda Areao, 

área experimental da Escola Superior de 

lizada no ffiL\riicí pio de Fziracicaba-SF~ (alt~ 

quími-

cas realizadas no Centro de Biot~cnDlogia 

o trabalho constituiu-se de Duas fases dis-

tintas; 

a) seleçao dos híbridos, plantio e coleta de material 

análise, e~ 

b) análises químicas, de eletroforese em gel de 

poliacrilamida, de proteínas e das isoenzimas de peroxi-

dase~ fosfatase ácida e esterase= 

4.1 - OS HÍBRIDOS 

Os híbridos, em número de catorze, 

tes a coleção do CEBTEC~ foram obtidos ti partir de SE1S CrU 

zamentos distintos. Quando da escolha, levou-se em conside-

existência entre a ascenaenCla de, :--.:-\.n-~..-• .:-".._ 
"-'Li-iHp:;""'; 

histór-ico de resistência, tolerância ou sus-

bilidade ao virus do mosaico dourado do feijoeiro; 

b) a característica de, no mínimo, um hibrido por cruzamen-
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to quanto = resistência, tolerância ou susceptibilidade 

c) existência de sementes em nómero suficiente para a 

lização do experimento. 

in fOr-mações sobre os dos 

hí bridos foram fOr-necidas pela "Facul té des Sciences 

nomiques des Glembloux", da Bélgica. 

As características dos híbridos, em 

à virose estudada, foram obtidas mediante experimento pné·-

vio, conduzido na mesma área experimental, sob 

lidade do CEBTEC, onde foram plantados 39 híbridos ava-

liada a característica de resistência e susceptibilidade a 

diversas viroses, entre elas a do mosaico dour-ado. 

também avaliados alguns ascendentes dos hí bf-idos (CROCO~10 

et 1993) 

A t-elação dos hí br-idos estudados e seus n~s-

pectivos cruzamentos de origem encontra-se no Anexo 1. 

4.2 - ENSAIO A CAMPO 

O experimento foi instalado no mês de outu-

broí92, Fazenda em uma ár-ea de sendo 8(ifn
2 

(16 retângulos de 2,5m x 2,Om) destinados ao plantio dos 

híbridos de Phaseolus sp_ e os 280m2 restantes à separação 

entre as áreas de plantio. 

Nestes 280m2 foi plantado, 30 dias antes, o 

Phaseolus vulgaris 6-25848, da coleção do CEBTEC, r-econhe-

cidamente susceptível ao vírus do mosaico o que 

tiu a identificação da presença do vírus, bem como do 

vetor, no local do experimento. Este híbrido foi ar-rancado 

10 dias após o plantio dos híbridos, objeto do estudo, for-

çando a migração do vetor para as parcelas. 
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A germinação das sementes dos foi 

efetuada em bandejas plásticas com vermiculita sendo trans-

feridas, após 3 dias de germinadas~ 3 plântulas das bande-

jas por saco plástico de 5 litros~ contendo uma mistura 

esterco, areia e argila na relação 1;1;1~ Após 5 dias foram 

eliminadas duas plantas de cada saco, com base análise 

visLial do v permanecendo as remanescentes em casa de 

vegetaçao, no CEBTEC, por 28 dias: 

DUr-ante este odo foram feitas aplicações de inseticidas 

e fungicidas, o que permitiu um desenvolvimento sadio das 

plantas. 

Cada planta foi identificada com uma letra 

que ia a um híbrido, e um número que COr-t-espor~-

dia à parcela na qual a planta seria plantada~ 

No 25° dia, após o plantio nos sacos plásti-

cos, foi coletada de cada planta uma amostra de aproximada-

mente 2g de folhas que acondicioriadas sacos 

plásticos pr-ev iamen te ideriti ficados com infot-mações da 

planta~ e imediatamente congeladas em nitrogênio líquido e 

análise. 

f;Jo 28 o dia, as plantas fOr-am t.rarssfet-idas 

para o campo onde ocuparam, em covas, as 16 parcelas, sen-

do cada uma formada por uma planta de cada híbrido identi-

ficado pelas letras C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O e P, e pOr-

duas plantas do P. yulgaris G-25848:o identificadas 

letras A e B, distribuídas conforme esquema no 

Anexo 2, tendo um espaçamento entre plantas de apro}; imada-

mente O,5m x O~5m_ 

As plantas permaneceram por 43 dias no cafil-

po. Dut-ante este odo:a foram realizadas duas capinas, 

dentro e fora das parcelas e -" ., .el1:.a a quando 

r~ecessár- io ... 

Ao fim deste período, foi realizada uma ava-

Iiação da condição de cada planta, no que se ac'iS 

sintomas do mosaico dOUrado, sendo a cada uma 



delas uma nota, de COfn o de sintomatologia 

As notas variaram de u a 3 

o nenhum sintoma em nehuma folha; 

1 poucos slntomas em poucas folhas; 

poucos sintomas em muitas folhas ou mUl~OS sintomas em 

poucas folhas; e 

3 muitos sintomas em muitas folhas. 

As plantas foram~ então, arrancadas, acondi-

cionadas em sacos plásticos que eram colocados 

ref composta por gelo, acetona ácido acético 

e posteriormente transferidos para câmara fria do CEBTEC:;; 

por 2 dias= Neste período foi feita a coleta das 

destas plantas, que eram lavadas em água corrente, e a se-

leção das que se apresentavam mais integras fisicamente as 

quais, em seguida, eram novamente colocadas em sacos plás-

ticos e armazenadas em "freezer", à temperatura de -15°C. 

4.3 - ANÁLISES QUÍMICAS 

A técnica utilizada neste trabalho foi a de 

eletroforese vertical, com gel de poliacrilamida em sistema 

descontínuo, submetido a uma tensão de 100V e corr-ente de 

15mA, em câmara fria a aproximadamente 4°C. 

4.3.2 - OS GEIS 

Os géis foram montados entre placas de vidro 

teinpef-ado~ por espaçadores de acrílico de 

de espessura. As canaletas aplicação das amostr-as 

tendo cada uma o 



volume aproximado de 100~1. 

Utilizou-se géis de poliacrilamida, a 

confeccionados a partir das soluções estoques constante no 

seguintes formulações:: 

a) Gel 

3:a i)mI da solução estoque do tampão do ge1 

7 ,Oml da solução estoque de act- i 1 amida 

16,Bml da solução tampão do tanque 

O,225ml de Persulfato de Amônia a 10% 

0,015ml de TEMED 

b) Gel Empilhador 

1 ~ 1 da solução estoque .... - tampão do gel ,;:;m~ <-lU 

2" ()fff 1 da solução estoque de act- i I amida 

11,4 ml da solução tampão dg tanque 

O,112ml de Persulfato de Amônia a 10% 

O,015ml de TEMED 

Os s separadot-es apr-esentavam dimensões 

equivalentes a 9,5cm x 14,Ocm x 1,Omm. Após a sua solução 

ser vertida entre as placas era colocada uma solução de bu-

tanol a 60% para permitir uma melhor polimerização do gelo 

Esta solução de butanol não se misturava à solução do gelo 

O tempo de polimerização era de aproximadamente 3 horas. 

Polimerizado o gel era t-emo .... Jida ti 

sol oe butanol e cuidadosamente seca supet-fí cie dca 

gelo Em seguida era colocada, sobre esta, a solução do gel 

empilhador, que apresentava dimensões de 3,Ocm x 

em número de durante a polimerização. 



4. 3 • 3 - PREPARAÇÃO DAS Al'íOSTRAS 

As amostras foram preparadas a oe 

de limbo foliar~ retiradas as nervuras de maior diâmetro 

maceradas em cad~nho de porcelana com 1ml da solução tampão 

da amostra para extração de enzimas (Anexo 3), em uma cuba 

com gelo para manter a baixa temperatura evitando, assim~ a 

denaturação das proteinas. Os extratos obtidos eram coloca-

dos em tubos de ensaio e centrifugados a 

minutos, à temperatura de ooe, em centrifuga refrigerada. 

Os tados obt~dos nesta centrifugação 

eram descartados e os sobt-enadan tes , fontes de 

metidos a nova centrifugação a 10.0009, por 3 fnirDL~tos em 

centrifuga apropriada. 

4.3.4 DETERMINAÇÃO DO TEOR DE PROTEíNAS DAS AMOSTRAS 

O teor de proteinas nas amostras -" . 
,C'l deter-

minado através do método descrito por LOWRY 

feitas as leituras da densidade ótica a 540nm, em espectro-

fotômetro da marca HITACHI, modelo U-3210, tendo corno pa-

drão uma amostra de 20~g de albumina de soro bovino. 

Para a determinação do teor de proteina das 

amostras foi feita uma média de duas leituras de concentra-

ção obtidas a de ali quotas de 5~1 de cada 

amostr-a. 

4.3. 5 - APL I CAÇÃO DAS Ai'10STRAS NO GEL 

te H et-a r-etirado e as canaletas lavadas COín solução 

do tanque, isto após a placa ser presa a cuba 
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tica", 

Para a aplicação no gel, aliquotas das amos-

tras eram transferidas para tubos de ensaio, onde se adiciQ 

nava o tampão da amostra para aplicação no gel ( Ane;{o 

Os valores das alíquotas var~avam entre as a:rr~Dstras, 

iam do teor de proteina de cada uma delas. Manteve-se 

entretanto, a relação de 3 volumes da amostra para 1 volume 

da solução Nos géis foram aplicadas ali quotas qlle 

continham 400~g de proteinas de cada amostra. 

4.3.6 - A CORRIDA DOS GÉIS 

Os géis, em número de dois cuba, 

submetidos, inicialmente, a uma tensão de 200V até a fronte 

de bromofenol atingir o final do gel empilhador. Neste IT~O-

mento a tensão era reduzida para permanecendo cons 

te até o final da corrida, ou seja~ quando a fronte de bro-

mo fenol atingia o nivel da solução tampão do tanque infe-

rior da cuba eletroforética, o que acontecia após seis 

tida constante em 15mA~ 

Todo esse processo era realizado câmar-a 

fria a, aproximadamente, 4 o C, para evitar o aquecimento dos 

lS e a denaturação das proteinas. 

Ao fim da corrida os géis eram removidos das 

placas e os processos de revelação de acordo com 

a sua destinação . .. 
na ou lsoenZlmaS)~ 

4.3.7 - REVELAÇÃO DOS GÉIS PARA PROTEINAS 

crito por PACCOLA-MEIRELLES et - ? ti2- ... 

ser-em 

utilizou-se o método 

(1988) • 

das 
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eram mergulhados~ pOr 12 horas~ numa solução de 5()ml de 

FIXADOR PAGE (45ml de metanol, 10ml de ácido acético e 45ml 

de água deionizada) e 50mg de "Azul de Comassie " ("Bri-

lhant Blue R250"), a temperatura ambiente. 

Após este período, os géis, eram tr-ansfer-i-

dos para uma solução descorante (5ml de 7rral de 

ácido acético e 88ml de água deionizada) e mantidos à terr~-

peratura ambiente até a descoloração do fundo e individuali 

zação das bandas. Ter-minada a l'-evelação" os géis eram foto-

grafados e colocados em sacos plásticos devidamente identi-

ficados, contedo uma solução de etanol a 10% e at-rnazenados 

Estes géis nao foram objetos de análise sen-

do utilizados, apenas, para confirmar se às bandas observa-

das nos géis de isoenzimas t-es~!ecti .... -4l as 

r~asv: 

4.3.8 - REVELAÇÃO DOS GÉIS PARA FOSFATASE ÁCIDA 

UtiliZOu-sE~ nesta revelação a metodologia 

descrita por VALLEJOS (1983). 

a remoção das placas, os géis eram lmec 

sos em uma solução tampão acetato 0,5M de pH 5,0, e coloca-

dos em geladeira, por uma hora, para 

Em seguida eram incubados, por 12 horas, em 

local escuro à temperatura ambiente, em uma solução revela-

dora de fosfatase ácida, com a seguinte composiçao~ 

acetato 0,5M, pH 5,0 

lmg de a-naftilfosfato/ml 

oe "Fast Red"/ml de solução 

de MgClz.6HzO/100ml de solução tampão 
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Decorrido este periodo, sequia-se uma 

gem com deionizada e duas lavagens com soluç~o de água 

deionizada, etanol e ácido acético, na proporç~o de 5;5;1. 

Em seguida, os géis eram r-afados e acondicionados em 

sacos plásticos, identificados, com soluç~o de etanol a 10% 

e guardados em geladeira. 

4.3.9 - REVELAÇÃO DOS GÉIS PARA ESTERASE 

A revelaç~o destes géis foi feita carn base 

na metodologia proposta por PAYNE & KOSZYKOWSKY (1978). 

Os géis eram retirados das placas e coloca-

dos em geladeira, por uma hora, incubados numa soluç~o tam-

}:=ao fosfato (i,1r:1 de pH 6,i)=o A~)6s libradc= o pH, O~· géis 

eram transferidos para uma soluç~o reveladora de ester-as::.e 

com a composiç~o abaixo e mantidos no escuro à 

ambiente por 12 horas, 

tampao fosfato de 

0,2mg de a-naftilacetato/ml de soluç~o tamp~o 

Ao fim deste período, a fi}~ação 

dos em soluç~o de água, etanol e ácido acético, na 

proporção de 5:5:1, 

os géis et-arH sacos J:alásticos, ideritificados, 

contendo solução de etanol a 10% e colocados em geladeira. 

4.3.10 - REVELAÇÃO DOS GÉIS PARA PEROXIDASE 

Nestas revelaçoes foi o rnétodo 

crito por GRAHAM et al~ (1964). 

Os géis, removidos das placas, eram ln-
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cubados em soluçâo tampâo acetato de sódio 0,05M de pH 5,0, 

por uma hora, em geladeira. A seguir eram transferidos para 

uma soluçâo reveladora de peroxidase, com a 

mulaçâo:: 

tampão acetato de sódio O,,05M~ pH 5,0 

(),5rng de 3-afnirio-9-ethylcat-bl~3.zo1/ml de solLtçao tafnpao 

O,06ml de N-N-dimetilformamida/mg de 3-amino-9-ethylcarbª 

zol 

7 gotas de HZ02 a 30% / 100ml de soluçâo tampâo 

3,Oml de CaCl2 1M/l00ml de soluçâo tampâo 

Nesta soluçâo os géis permaneciam por 12 ho-

ras, em local escuro à temperatura ambiente. 

periodo eram lavados com água 

armazenados em geladeira, em 

contendo SOlUÇa0 de etanol a 

deionizada, 

sacos 
-~O==i 
L-_Jf= ... 

este 

fotografados e 

identificados 



5 - RESUL'TADOS E DISCUSSAO 

Através do projeto "PRODUCTIDN DF INTERESPE-

CIFIC HVBRIDS DF Phaseolus AND THEIR CARACTERIZATIDN", foi 

realizada, no período de malof89 a agostof91~ pelo CEBTEC a 

avaliação de 15 hibridos, obtidos a partir de B cruzamentos 

distintos, no tocante a tolerância às viroses: mosaico dou-

rado do feijoeiro (BGMV), mosaico CQmum do feijoeiro (BCMV) 

e mosaico do complexo clor6tico das malváceas (BCIMV). 

Esta avaliação foi feita em dc.:is plar~tios:a 

realizados em épocas diferentes, na mesma área experimental 

tc~ do 

sente trabalho=Os reSUiLdOOS obtidos encontram-se nas Tabe-

las 1 e 2 ... 

UDserva-se que houve uma maior incidência de 

planLdS afetadas pelo BGMV nos hibridos relacionados na Ta-

Isto pode ser devido a época do plantio~ qLtE neste 

caso ocorreu no fim do mês de outubro/90, o que 

com o aumento da popul da mosca branca: O dos 

hibridos da Tabela 2 realizou-&e no mês de março/91, 

há uma d 

Dos 15 hibridos avaliados, 10 tinham or 

em 4 cruzamentos que apresentavam reI er~tt-e os 

tais. Estes 10 hibridos mostr~ram um certo grau de tolerân-

cia, ao cada um i 501 aaarners te, 

tenha-se encontrado plantas vels à qLiE 

SL\ger-e Llffia de var- iabi 1 idade ica 



Tabela 1 Comportamento de híbrídos ínterespecífícos~ de 

Phaseolus sp_ à díferentes víroses, em 

na fazenda período outubro/90 a 

fe\/ereit-o/91 (adaptado de CHóCOMO 1993) . 

Espécíes N° de plantas com 

contt-ole envolvídas*- plantast*- BGMV BCIMV BCMV 

16004-0 [ J c V ) }~ c] " ""';/ 
." 7 ( 1 1 ) 6 () ~) \ " .. ",. L 

21214-4 ( c }~ V \ }~ c 33 ( 6 , 4 r: 1 , } ;::; 

1898;::,-9 I:: J c }~ V i };: V 
.., 

;{ V 
<:: ( 2 ) < 1 \) \ J J ~! , L 

18979-5 ( c }; v ) ;-; c 9 ( 8 ) 

19923-3 v ;-~ c n ( () ) ." J ~) "7 ..I. o 

18989-6 { c ;.; ..... .; i ;-; c 24 ( 3 ) 6 7 4 , , 

i44 7 6-1 I:: { c ;-; v 
, 

}~ c ] ;.; v 12 ( (j ) 3 '""1 1 , } L 

18983-6 ( c v ) ;-;: C 
>f _"" ( () i " 2 3 ,,> ..1.0 ; L 

1993~!-4 v ;-; c '" ( t) ) 2 C~ ~) ~, 

19938-2 v· }~ c ." ...". ( () ) 
., 

t) ~) L·"::' L 

18985-6 J c x ·v ) }; C -:: ( () ) () ." 1 , '-' L 

• v = P. vulgaris; c = P.coccineus 

~~ u número entre parênteses indica plantas mortas 

BGMV - "Bean Gold Mosaíc Vírus" 

BC 1 N',,' - "Bean Clor-otic Mosaic Virus" 

BCMV _" Bean Common i"iosaic Virus" 
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Tabela 2 Comportamento de híbridos interespecíficos~ de 

Phaseolus sp. à d~ferentes viroses, em plantio 

ria fazer~da ii!At-eaolia , riO pet-í orlo fnarço a agostcal~91 

(adaptado de CRóCOMO et al~~ 1993). 

Espécies No de plantas com 

controle eri\.lol \lidas* pla.nta~-*t BCl~1\i 

\1 }~ C o ~) (J 

V ::.; c (} ~é .. -." 
~_1 

\,/ }; C 
"7 9 6 ..;:. 

19941-2 V ;{ C 12(7) 2 1 ~) 

( C }~ V ) }; c 11(7) 2 () (:1 

{ c }; v ) }; c " 
(j ~:) i) 18983-6 13(12) 

( c }; "'-if ) ;.; c ~ :C1. O ..L ~, 

v ;{ c (~ O .. - .. 
'_.;1-

a v = P. vulgaris; coccineus 

aa o número entre parênteses indica o no de plantas mortas 

BGl'lV- "Bean Gold t10saic Vir-us" 

BCli'"lV - "Bean Clot-otic Mal vaceas Vit-us" 
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dentro de cada híbrido. 

Estes Cr-Lizafnen tos e f-espec'ti vos 

a) DOR-306 (Ps }~ t~I-15 

19935-4, 19938-2, 19930-2 e 19941-2 

b) DOR-306 (P. vul.) x NI-229 (P. coc., 

NI-889 (P. coc.) x D-145 (P. vul.) r~ I -16 ( P ~ co c.: ) 

18983-6 e 18985-6 

d} ;-; D-145 ) 

21214-4, 18989-~S e 

TOrarri seleciona-

dos 12 híbridos destes 4 cruzamentos, sendo 7 deles avalia-

dos como L\ma 

consistência de segregação, dos cruzamentos, para tole-

rância ao BGMV, além de 2 híbridos, obtidos de ~ 

tos distlntos nao avaliados anteriormente= 

o plantio realizado no mesmo local dos anLe-

rlores, visou obter as mesmas condições de meio e a 

(dezembro/92) foi determinada por ser a de maior incidência 

do vetor da virose, segundo a literatura. A utilização do 

mesmo número de plantas por híbridos e a forma de distribui 

ção dentro das parcelas, buscou uma maior Ltrli fc;rrnidade de 

exposição ao vetor. 

Dos 14 híbridDs~ inicialmente 

não apresentaram plantas em cond de análise; o híbrido 

16813-1, CUjas plantas nao sobreviveram no campo, e o hí-

brido 18983-5, cujo número de plantas sobreviventes (4) nao 

foi suficiente para as anailses qLií fn.icas, sendo 

descar-tados. 



3.1 

Os dados de avaliação obtidos a ir- dest.e 

experimento, permitiram uma melhor caracterização dos hí-

bridos, no tocante a tolerância ao BGMV~ bem carrãO 

os cruzamentos de origem sob o mesmo aspecto. 

Os dados da Tabela 3, permitiram a separação 

dos híbridos em dois grupos: 

a) híbridos com alta tolerância ao BGMV: aqueles 

sentaram menos de 20% de individuas com sintomas da viro 

b) híbridos com bai;·;a tolet-ância ao BGi'iV: aqueles que apt-e-

sentaram mais de 80% dos individuos com sintomas da virQ 

se. 

No primeiro grupo encontram-se os 

21213-1 (157~):" 18983-6 212(}8-4 

No en cc!f1 t 'f-affi-se os 

19923-3 (100%), 19930-2 (90%) e 19935-4 (100%). 

comportamento intermediário, quanto ao percentual de indi-

víduos com sintomas, .-".,J ~- ~ 

riao TO~ possível classificá-los em 

qr-l.JpO de toler-ârtcia intermediária. Nos 168~)7-4 

e 16989-3 (5:rX.);õ carn sintomas r-ecebet-am 

notas 1 ou 2, o que os diferencia do híbrido 19938-2 

onde a maioria das plantas com sintomas receberam notas 2 e 

O caso dos híbridos 16807-4 e 16989-3, tal-

F~USSEL (1978) r-efet-iL\-Se 

já que o 

destas foi pouco afetado, enquanto que no híbrido 19938-2, 

cujas plantas doentes mostraram grande to no 

desenvolvimento, as plantas 'E:~adias ser 

através do mecanismo de escape ou da variabilidade do vírus 



Tabela 3 Avaliação das respostas de diferentes híbridos inter-

específicos de Phaseolus sp. ao mosaico dourado do 

do feijoeiro, em condições de campo. 

No de 

controle 

G-2~5848 

1462(}-2 

16919-1 

168C~7-4 

16'::189-3 

21213-1 

18983-5 

18983-6 

21208-4 

19923-3 

1993(j-2 

.19935-4 

19938-2 

Plantas 

vi -""/as ffiOt-tas 

9 

13 

9 

4 

13 

. ..,. 
J.. . .;., 

1 

5 

7 

3 

7 

12 

3 

8 

1 

7 

1'10saico 

siü! 

13 (S7i:) 

2 (.18';~) 

4 (40%) 

2 {1!5%} 

1 (11%) 

1 (12,,5%) 

9 (9(f/~) 

9 (70%) 

* AT - alta tolerância à virose 

BT - baixa tolerãncia à virose 

nao ~~-" 
""_.1' 

2 2 

1 1 

9 

10 10 

6 6 

4 4 

1 ; 
J.. 11 

8 

2 ~, 

.L 

1 ; 
.i. 

7 7 

1 1 

4 4 

Notas 

1. 2 3 

2 4- 7 

3 4- ::. 
2 ::t-"\ 

" T 
~-... 

,. 
H ! 

2 " .L 

3 " .L 

<""; A T .L 

1 A T 

2 

2 .t::"T .. , 
; A T .l. 

; -,,- • 1 BT J.. ...:. J.. 

2 7 :r~-r 
1::0 1 

-:: 6 r~-r-
~, Di 

3 6 

"*< 
".. 



o híbrido 18983-5 (50%) não considet-ado 

nas análises devido ao baixo número de plantas sobreviven-

tes, não sendo possível determinar a causa da alta mortali-

oaOE", 

A análise dos cruzamentos de origem dos hi-

bridos mostrou que: 

a) o cruzamento DOR-306 (P. coc} 

em hí br- idos com bai;{o de tolerância à \iir-ose 

(19930-2 e 19935-4), mesmo considerando-se o caso 

b) o cruzamento DOR-306 vul.) ;.; NI-229 coc) 

nou um híbrido (19923-3) com baixo grau de tolerância ao 

vírus do mosaico dourado, com 100% dos individuos 

sentando sintomas da virose 

c) c~ (NI-889 (P. coe.) 

coc. ) c:t-iginoL~ híbridos com alta à 

virose (16816-5, 18983-6 e 21208-4), não se considerando 

o quarto híbrido deste cruzamento devido. ao 

plantas d_valiaçao 

(4 plar1tas); 

di o CrLtZafner~to {r~I -889 (P. coco ) D-145 ;":;. 

NI-15 (P. coc.) segt-egou um hi br-ido com aI ta tolet-ância 
; .-~.: ......".; -:o- "l"" 
\ "::'.1."::'.1. • ..:,-..l.. ,. e dois que apt-esentaram sintomas 

(16807-4) e 55% (16989-3) dos individuos sem est.es 

seu desenvolvimento. 

o quarto híbrido deste cruzamento (16813-1) nao teve in-

divíduos sobreviventes no campo. 

e) os cruzamentos: 

[ ( NI-889 x G-3807 x A-113 ] x G-35010 • e 
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[ ( NI-889 x 8-3807 ) x A-113 ] x 8-35145, 

segregaram híbridos (14620-2 e 16919-1) com alta tolerân 

cia à virose$ Em termos de espécies estes 

são; 

x P. vul. ] x P. coe. 

Estas observações tem considerar que a 

maior participação de Phaseolus eoeeineus nos 

eleva a possibilidade de obtenção de til bridos com maior 

grau de tolerãncia ao B8MV. 

Permitem, ainda, especular a possibilidade 

do P. eoeeineus NI-16 apresentar uma maior- tolet-âricia ao 

B8MV do que o P. eoeeineus NI-15, não sendo possível a com-

provação experimental devido a ine;.;istência de semerltes 

destes Phaseolus no CEBTEC. 

AVALIAÇÃO DAS ANÁLISES QUiMICAS 

No mesmo periodo em que se realizava o 

lho de campo~ no CEBTEC foi realizada ti determinaçao do pe~ 

fil eletroforético para proteínas e para as isoenzimas ~=e--

rOXloase, fosfatase ácida e es~erase, de 30 híbridos culti-

vados em casa de e livres de viroses. 

A análise destes perfis tiL~ o estabele-

cimento de diferenças bioquímicas entre os hi bt- idos, bem 

como possibilitou, sugestivamente, a determinação do número 

de H loci H qLie ati \/idade de 
__ ....J_ 

L.ctUd. 

testada", 

Fc!!rarf! sLiget-idcJs 4 H loci H a fosfata~~e 

ácida, 3 ~:: loci H pat-a a ester-ase e 3 3~ loci H pat-a 

dase (CH6Cm10 et al., 1993}. A Figuj--a 1 mosü-a a distribui-

cada ~~ 1 Dei =5 

para as 3 isoenzimas. 

De cada híbrido foram analisadas duas amos-



A 

c{ 

Fosf-3ta.se 

ácida 

F l 9 LI. r- 2. 1 Perfis isoenzimàticos para população de hibridos 

de feijão. As letras correspondem aos 1;:::' 

as bandas representam os alelos. 
_ T 

ct..1. '" , 
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tras de 4 plantas, sendo uma amostra antes da planta ir ao 

campo, ou seja, livre do virus e uma após a planta encon-

trar-se exposta ao virus no campo. 

Cada amostra foi revelada par-a e 

para as 3 isoenzimas: 

PROTE1NAS 

Os géis de nas foram utilizados, ape-

nas, como fator de controle, confirmando se as V1.-

sualizadas nos géis das isoenzimas correspondiam às protei-

nas existentes na planta. 

Não foi possível caracterizar os hibridos, 

quanto à tolerància à virose, utilizando estes géis. 

AS F~EF~OX I DASES 

Lomo era esperado as peroxidases 

distt-ibui das em 3 "Ioci", como pode , , 
ser ooservaoo na 

Cl0-

namento das bandas~ quando comparados com os padroes deter-

ffilnaoos anteriormEnte~ 

Independentemente do hibrido estudado, sem-

pre se constatou uma maior atividade de isoperoxidases ap6s 

as plantas serem expostas ao pat6geno e manifestarem ou nâo 

os sintomas da virose~ Esta maior atividade foi 
-:. .~ 

r~a CO.i Ot-açao das t:andas 

ser visto na Figura 3~ 

Resultado semelhante foi descrito por VALDES 

et {1983} , trabalhando com duas variedades de Phaseolus 

vulgaris infectadas com o virus do mosaico do fei-

StJRLÍ et OLias 

·.~laf- iedades de ~..1ulgaris infectadas. com o 't""l:r;."T'":r-~---

OH ª c.o 

CHANT 
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locus 

1 

locus 

3 

locus 

3 4 5 6 7 8 

FigL\ra 2 Cat-actet-ização dos 3 li Ioci li para isoenzimas de 

peroxidase, extraidas das folhas dos hibridos de 

feijoeiro 16807-4 e 16989-3, antes e após a 

posição ao virus do mosaico dourado do feijoeiro 

. Planta E:1, após e;.; posição , sem sintomas ..L 

2 Planta E1, antes da e}~posição 

3 Planta EB, após e}~posição , com sintomas 

4 Planta EB~ antes da e;-~posiçãw 

o::: 
~I F1lar1ta G1, após e}~posição ~ sem sintomas 

6 F"lar.ta G:1 , antes da e}~posição 

7 Planta G14, após e;.;posição, corri sintomas 

8 Planta G14, antes da e;{posiçãQ 

" 
En hibrido 16807-4 

Gn hibrido 16989-3 



Figura 3 

• P l anta .1. 

...... Planta L 

3 Planta 

4 Planta 
c: Planta ~J 

6 Planta 

7 Planta 

8 Planta 
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Atividade das isoperoxidases extrai das das fo-

lhas dos hibridos de feijoeiro 16807-4 e 16989-3 

antes e após a exposiçâo ao virus do mosaico 

dourado do feijoeiro 

E13, após e;-:posiçâo, sem sintomas 

E13, antes da e}~posição 

E4, após e;-:posição, com sintomas 

E4, antes da e;-:posiçãQ 

G3, após e;-:posição, sem sintomas 

G3, antes da e;.~posição 

GB, após e;{ posição, com sintomas 

GB, antes da e;-:posiçâo 

En hibrido 16807-4 

Gn hibrido 16989-3 
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infectadas com o vírus do mosaico do ~aoaco (TMV) 

s STAHMANN {196b}, em trabalhos com infectado 

Os perfis eletroforéticos dos r-ií bt- idos que 

apresentaram baixa tolerância à virose 1993(J-2 e 

19935-4), vistos na Figura 4 mostram a presença de dL\as 

nO~$as isoj:)er-oxidatses riO ~i locLis~~ 2;.; após a e};.pos.içao dos irã-

divíduos ao BGMV, cionadas acima daquelas obser-vadas 

antes da exposição à virose. FARKAS & STAHMANN (1966), tra-

balhando com vulgarls infectado com bean 

ffJos:.aic .... ·./ir-LtS;!~ (SBM?";), tarnbém obser~Vaf-aín o mesmo fato. 

Nos demais "loci" não obser-vam-se di fet-enças qualitativas 

significativas constatando-se apenas o aumento da atividade 

da isoenzima após a infecção pelo BGMV. 

Nos híbridos que mostraram alta tolerância à 

do mcssaico dour-ado ( 14620-2, 16919-1, 21213-1, 

16816-5, 18983-6 e 21208-4 ), observam-se di fer-enças nos 

perfis eletroforéticos das amostras antes e depois da expo-

sição ao BGMV, sempre se registrando ati·v.idade 

das idases após a exposição ao vírus. Este aLtiner~to 

ria ati\i,~idade é ma~is acentLtadCa riO ~! lCl!cLtS 1J 2, COfnc~ visto 

dos 

mostrou-se variado= Os híbridos 16919-1~ 16816-5 e 21208-4 

apresentaram uma atividade quase nula antes da exposição ao 

SA) , tendo esta atividade sofrido um incre-

mento com o surgimento de 3 bandas distintas após a exposi-

ção ao virus (Figura 5B). 

Os híbridos 14620-2, 21213-1 e já 

apr-es.entat-affi ativ·idade neste H lOCLts H
:'1 distes da e;.; ao 

ví r-i.lS (F .5(A) ). No híbrido 14620-2 visualizadas 

apenas 2 bandas enquanto que 3 foram observadas nos 

dos 21213-1 e 18983-6. Após a ex ao vetor da doença, 

observou-se, além do aumento da atividade, a presença de 3 

bandas em todos eles~ posicionadas de 
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dos híbridos 16919-1, 16816-5 e 212(~8-4, com da 

primeira banda do hibrido 14620-2 que se encontra mais aci-

5(B) ). 

Quando da comparação dos perfis elett-QfOr-é-

ticos dos hibridos que mostraram alta tolerância com os 

baixa tolerância, feitos antes e depois da e;<posição ao. 

BGMV (Figs. 6 e 7), observou-se, em ambos os casos, qLte o 

de ffia-

neira distinta e caracteristica do grupo a qual pertence o 

hi bt-ido. 

Este comportamento na distribuição das 

a utilização da peroxidase bioquímico 

lerância ao virus do mosaico dourado do 

"'--, 
Lã.!. os e I eti·-ofonéti cos J::t-Opos tos 

ban-

to-

na 

Os individuos do híbrido 19938-2 cujo 

percentual de plantas com sintomas foi de 70%, independente 

de apresentarem ou não sintomas da mostt-at-arn um 

perfil eletroforético idêntico aos seus hi bridos 

19930-2 e 19935-4, que tiveram bai}~a ao 

(Figs. 4, 6 e 7)= As plantas sem sir~tOITliaS , neste caso, 

da do pa DLi possi ve 1 fTierg te ae 

" " no gen que codifica o mêJ;Tcadot- bioquímico. 

Os híbridos 16807-4 e 16989-3, que apt-eser~-

taram, respectivamente 40% e 55% de individuos com sinto-

mas, mostraram um perfil independente de 

apresentarem ou não da vir-ose (F 2 e 3), 

idêntico aos dos híbridos que apresentaram alta 

no mesmo cruzamento~ Como os indivíduos com sintomas~ des-

tes dczis receberam --~- -
iHJLd~ de a"Y~a 1 iaçao 1 e 

pode-se considerar que o aparecimento dos sintomas, sem que 

a planta mostre redução no seu desenvolvimento se]a:a 
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2 3 4 

(A) (8) 

Figura 4 - Isoperoxidases extraidas das folhas dos hibridos 

de baixa tolerância à virose do mosaico dourado 

do feijoeiro, antes (A) e após (B) a e;.:posição 

ao ví t-US 

1 " lan"ta 1'116 - hí brida 19923-3 (" vul ~.! 
r. coco ) r r. - r . 

---; Planta 1\19 - hi bt-ido 19930-2 : r: vul ;-~ P COCo ) ..:.. ,r . . . 
-:: 
~. Planta 012 hi brida 1993~1-4 (P. vul . ;-; P. COCo ) 

4 Planta P15 hí bt-ido 19938-2 (P. vul . ,. . P. COCa ) 



2 3 4 5 6 2 3 4 5 

(A) (8) 

Isoperoxidases extraidas das folhas dos híbridos 

de alta tolerância à virose do mosaico dourado 

do feijoeiro, antes (A) e após (B) a e;{ posição 

1 - Planta C9, sem sintomas hi bt-ido 14620-2 

[(P. coco ;{ P. vul ) r. vul.] }~ P. coco . F, r. 

" - Planta D1.6, sem sintomas - hí bt-ido 16919-1 .L 

[( P. coco }~ " vul. ) ;-; r. vul.] }; P. coco r . r. 

, - Planta H1.:5 , sem sintomas - hí brido 21213-1 ~, 

(P. coco }{ P. vul. ) }; P. coco 

4 - Planta 11.!5 , sem sintomas - hí bt-ido 16816-5 

(P. coco P. vul. ) }~ 
r, coco " r . 

11:: - Planta , .. sem sintomas - hí bt-ido 18983-6 ~, 1' .. 1.1. , 

(P. coco x P. vul. ) ;.~ 
r. coco r. 

6 - F1lar.ta L!5~ sem sintomas - hí brido 21208- 4 
('-. r. coco ;-~ P. vul. ) }; P. coc o 



Figura 6 Isoperoxidases extraidas das folhas dos hibridos 

de alta e baixa tolerância à virose do mosaico 

dourado do feijoeiro, antes da exposição ao vi-

. Planta C16 hí brido 14620- 2 (alta tolet-ãncia) 
~ 

r; Planta D1!5 hi brido 16919-1 ( " ) ..::. 

3 Planta H16 hi brido 21213-1 ( li ) 

4 Planta I!5 hi brido 16816-::. ( .. 
~! Planta 1<7 hi bt-ido 18983-6 ( .. 
6 Planta L4 híbrido 21208-4 ( fi 

7 Planta 1'19 hi brido 19923- 3 (bai }~a tolet-ância) 

8 Planta N4 hí brido 19930- 2 

9 Planta 011 - hi brido 1993::.-4 ( " 
.oi ,-... 
~\.' Planta P5 - hi bt-ido 19938-2 ( 
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Figura 7 - Isoperoxidases extraidas das folhas dos hibridos 

de alta e baixa tolerância à virose do mosaico 

dourado do feijoeiro, após a exposição ao virus • 

• Planta C1.Ó, sem sintomas hi br-ido 14620-2 AT .L 

2 Planta D1.::õ , sem sintomas hi br-ido 16919-1 AT 
-:r Planta H1.ó, sem sintomas hi bt-ido 21213-1 AT .~ 

4 Planta I::õ, sem sintomas hi bt-ido 16816-!:. AT 

5 Planta K7, sem sintomas hi brido 18983-6 AT 

6 Planta L4, sem sintomas hibt-ido 21208-4 AT 
-. Planta t'19 , com sintomas hi bt-ido 19-=123-3 ST " 
ri Planta N4, com sintomas hi bt-ido 19930-2 BT o 

9 Planta Ou, com sintomas - hi brido 19935-4 BT 

10 Planta P::õ, sem sintomas - hi bt-ido 19938-2 BT 
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A B c D 

Figura 8 - Perfis eletroforéticos para o uso de isoperoxi-

dases, extraídas de folhas, como marcador bio-

químico, em hibridos de feijoeiro. de tolerância 

ao mosaico dourado do feijoeiro. 

A hí brido de alta tolerância antes ~- exposiçâo ao vi rus Ud 

B hi brida de aI ta tolerância após a exposiçâo ao vi rus 

C hi brido de baixa tolerância antes ~- exposiçâo ao vi rus Ud 

D hi brido de baixa tolerância após a exposiçâo ao vi rue 
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afirma RUSSEL (1978), uma formas de tolet-ância das 

plantas às doenças= 

5.2.3 AS ESTERASES 

Estas isoenzimas apresentaram sua ex 

anteriorinerlte 

trabalhos no CEBTEC (CROCOMO et ai., 1993j. 

o número de bandas por "locus" variou 

2 e 5, ocupando diferentes posiç6es de acordo com o 

do. 

Não foi possível se estabelecer uma 

entre o perfil eletroforético desta isoenzima e a 

cia dos híbridos ao BGMV. 

Ao contrário das peroxidases, as 

apresentaram uma acentuada diminuição na sua atividade 

plantas e}~postas à vir-ose, principalmente no "locus" 3. 

As F 10~ 11 e 12 mostram que eSLe com-

portamento foi o mesmo para todos os híbridos independente 

do seu grau de tolerância ao mosaico dourado, não sendo en-

contrado na literatura subsidios para discussão deste COfn-

por-tamen to. 

AS FOSFATASES ÁCIDAS 

Estas i soer-~ z irnas 

obtido anteriormente no CEBTEC por CROCOtr10 e t ti 1 = (1993) ~ 

demonstr-ando sua e}~pressão em 4 "loci", como mostt-a a Figu-

após a exposição das plantas ao mosaico. 

Estas - -
.l.=.oer!zl..mas, as.E~irr~ corriO as ida-

ses, apresentaram um aumento de atividade s qLle as· 

plantas foram expostas à virose independentemente de 



2 3 4 5- 6 7 8 

d~ • I 

locus 

1 

locus 

3 

lOCLtS 

2 

Figut-a 9 - Caractet-ização dos 3 " loci H pat-a as isoenzimas 

de esterase~ extrai das das folhas dos hi bt-idos 

de feijoeiro 16807-4 (En) e 16989-3 (Gn)~ antes 

e após a exposição ao virus do mosaico dourado 

do feij oeit-o. 

1 Planta E1.3 ~ sem sintomas~ após e;.:posição ao virus 

~ Planta E1.3, antes da exposição ao vi t-US ..:.. 

3 Planta E4 , com sintomas~ após e;-:posição ao vi t-US 

n Planta E4~ antes da e;-:posição ao vi t-US "t-

E:: Planta G3, sem sintomas, após e}:posição ao \/i t-uS ~, 

6 Planta G3, antes da e;-:posição ao vi t-US 

7 Planta Ga, com sintomas, após e;-:posição ao vi rus 

8 F"lanta Ga, antes da e;.:posição ao virus 



Isoesterases, extraidas das folhas de híbridos, 

antes da exposição ao vírus do mosaico dourado 

do feijoeiro. 

• Planta C9 hí bt-ido 14620-2 .1. 

2 Planta D16 hí bt-ido 16819-1 
...,.. 

F"larJta H1!5 hí bt-ido 21213-1 .,.:. 

" Planta I1!5 hí brido 18816-5 .,. 
c: 
~J Planta 1<11 hí bt-ido 18983-6 

6 Planta L!5 hí brido 21208-4 
-, Planta M16 hí brido 19923-3 / 

8 Planta 1\19 hí bt-ido 19930-2 

9 Planta 012 hí brido 19935-4 

10 Planta P1!5 hí bt-ido 19938-2 
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8 9 10 

Figura 11 - Isoesterases, extraidas das folhas de hibridos, 

após exposição ao virus do mosaico dourado do 

feij oeit-o_ 

1 Planta C9, sem sintomas hi brido 14620-2 
2 Planta D16, sem sintomas hi brido 16819-1 
3 Planta H15, sem sintomas hi bc-ido 21213-1 
4 Planta 115, sem sintomas hi bt-ido 16816-5 
o:::: Planta 1(11, sem sintomas hi bt-ido 18983-6 
~. 

6 Planta L5, sem sintomas hi brido 21208-4 
7 Planta M16, com sintomas hi Dr-ido 19923-3 
,.-, Planta N9, com o sintomas hí brido 19930-2 
9 Planta 012, com sintomas hi Dt-ido 19935-4 

lC} Planta P15, sem sintomas hi brido 19938-2 



Figura 12 Isoesterases, extraidas das folhas dos hibridos 

de feijoeiro 16807-4 (En) e 18989-3 (Gn), antes 

e após a exposição ao virus do mosaico dourado 

do feij oeit-o. 

1 Planta Ej., sem sintomas, após a e;.~posição ao vi rus 

2 Planta EI., antes da e;-:posição ao vi t-US 

"< Planta Es, com sintomas, após a e;-:posição ao virus ~. 

" Planta Ea, antes da e;·:posição ao vi t-US '"I" 

I:: Planta GJ., sem • .L após a e;.:posição ao vi t-US ..J s~nLomas, 

6 Planta GJ., antes da e}~posição ao vi t-US 

7 Planta GJ.ó, com sintomas, após a e}~posição ao vi rus 

8 Planta GJ.ó, antes da e;-:posição ao virus 



Figui"-a 

1 Planta 
..., Planta L 

3 Planta 

4 Planta 

5 Planta 
, Planta o 

7 Planta 

8 Planta 

9 Planta 
... ,.-~ Planta ..L i_' 

locus 1 

locus 3 

locus 4 

lOCLis 2 

Caractet-ização dos 4 fi loci li de isoenzimas de 

fosfatase ácida, extrai das das folhas de hibri

dos de feijoeiro. 

C.16 h1 bt-ido 14620-2 

D.1~ hi bt-ido 16919-1 

H.16 h1 bt-ido 21213-1 

I~ h1 br-ido 16816-~, 

1<7 hi brido 18'7'83-6 

L" h1 brido 21208-4 

1'19 h1 bt-ido 19923-3 

N" hi brido 19930-2 

0.1.1 - hi bt-ido 1993~.-4 

P~ - h1 bt-ido 19938-2 



sentarem ou não os sintomas da doença, como pode ser "'v::isto 

na Figura 14= Este aumento mostrou-se mais aceritLi.ado 

~; loci H 3 e 4. 

Embora a literatura forneça poucos subsldios 

para a discussao deste comportamento, espeCLi 1 at- qLH? 

o mesmo se deva a condições de estresse a que !oram SLtOme-

tidas as plantas no campo2 

Para todas as isoenzimas testadas, indepen-

dentemente de ocorrência de sintomas, as plantas ao serem 

transferidas para o campo manifestaram alteraçoes no i1 

eletroforético orlginal= 

Embora a técnica de eletroforese permita~ oe 

modo bastante eficiente, o estudo de efeitos .,... . 'I~' . 
T lSlO~OÇp_cos" 

causados por agentes de diversas naturezas em 

foi possí vel , neste tr-aba lho, associar efeitos -i::.. • """" • il.S10loglcoS 

especificas com as alteraçoes observadas nos perfis eletro-

foréticos após a exposição das plantas ao BGMV, 

mente devido a impossibilidade de controle dos fatores am-

bientais, presentes no campo, e que causam estresses de di-

ferentes natureza e intensidade, com efeitos direto 

o metabolismo das plantas. 



CA) 

(8) 

10 
Figura 14 - Fosfatases ácidas~ extrai das das folhas de hi-

bridos de alta (AT) e baixa (BT) tolerância à 

virose do mosaico dourado do feijoeiro~ antes 

lA) e após (8) a exposição ao virus 

oi Planta C9 hi br-ido 14620-2 A"T" 
.L HI 

2 Planta D16 hi bt-ido 16819-,1 AT 
..,.. Planta H15 hi bt-ido 21213-1 AT . ..:' 

4 Planta 115 hí bt-ido 18816-5 AT 

'" Planta Ku hí brido 18983-~ AT ~. 

, Planta L5 hí bt-ido 21208-4 AT o 

7 Planta 1"116 h1 bt-ido 19923-3 BT 
r> Planta N9 hi brido 19930-2 - BT o 

9 Planta 012 h1 brido 19935-4 BT 

10 Planta P15 hi br-ido 19938-2 ,...,...-
DI 



6 - CONCLUSê5ES 

Os resultados obtidob pefmitem~ à nível das 

limitaçoes deste trabalho, ti consi.der-ação das tes-

COií C 1 Lt soes ;; 

1. - . 
c.}~ceto L:S o 1 I)[JR-3(J6 

(P. vulgaris) todos os oemalS cruzamentos apt-eser?taram 

descendência com alto grau de tolerância ao BGt1\/ , que 

foram conslstentemente identificados 

estando~ to !'i a serem utilizados em 

mas de melhoramento para resistência à esta virose; 

2 Após e>~pc~s à virose, os híbridos apr-esent.ar-am au-

menta na atividade das isoenzimas de peroxidase e fos-

fatase ácida e diminuiçao na atividade das esterases; 

3 As isoenzimas de fosfatase ácida e esterase nao se mos-
o' .,.. 

D10qLtl ITi1.COS 

ciais, e 

4 marcadot-es 

bioquí mi cos da tolerânclti aa BGMV~ 
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ANEXO 2 - ESQUEMA DO ENSAIO NO CAMPO 
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ANEXO 3 - SOLUÇ~ES ESTOQUES 

a) Solução Estoque de Acrilamida 

75, de aCrilamida~ 

2~ oe N,N'-Metileno-bis-acrilamida~ 

250ml de água deionizada. 

b) Tampão do gel separador - pH 8,9 

de Tris-(hidroximetil)aminometano, 

efn HeI lt:1 e água deionizada, completando um 

f irga~ 1 de 1 (H)rH 1 m 

c) Tampao ao gel IhadOl·- pH 6,8 

de Tris-(hidroximetil)aminometano, dissol"vidos 

em 1N e água volLune 

final de 100ml. 

d) Taffij:aao da arrlioStr-a pat-a e}~tf-açao de er~Ziff!iaS 

0,65g de Tris-(hidroximetil)aminometano, O,05M 

de Ãcido Cítrico monoidratado, 

0,10g de Cisteína-HCl 

0,10g de L-Ãcido Ascorbico-Na 

1, de Polietilenoglicol Mr 350 

0,008ml de 2-Mercaptoetanol 

água deionizada, completando um volume final de 100ml. 

e) Tampão da amostra para aplicaçao no gel 

5,Oml de glicerol 

2,5ml do tampão do gel empilhador 

2,5ml de Azul de Bromofenol 

deionizada, completando um volume final de 25ml~ 
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ANEXO 3 - SOLUÇ~ES ESTOQUES (continuação} 

f) Tampão do tanque ou eletrólito - pH 8~9 

63,2g de Tris-(hidroximetil)aminometano, dissolvidos 

em HeI iN 

água deionizada, completando um volume final de 1,01. 

No momento do uso este tampao era diluido~ na 

ç~o de 1:9, em água deionizada. 

Estas soluções eram mantidas 

com exceção dos tampões dos geis empilhador, 

que eram man~idos à temperatura ambiente. 




