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RESUMO
Histologia da interação entre Phytophthora capsici e genótipos de pimentão com diferentes
níveis de resistência

O uso de plantas resistentes no controle da requeima causada por Phytophthora capsici L.
atende à crescente demanda de uma agricultura sustentável e a preocupação com a saúde humana e
com o ambiente. Um isolado de P. capsici foi utilizado a fim de comparar a interação em nível
histológico, com o auxílio de microscopia de luz, entre esse patógeno e quatro genótipos de
Capsicum annuum com diferentes níveis de resistência, sendo dois resistentes (AF2169 e AF2191),
um moderadamente resistente (AF6529) e um suscetível (AF1418) para a melhor compreensão da
forma de colonização e dos mecanismos de resistência encontrados na planta. A microscopia de luz
permitiu uma visão geral sobre o desenvolvimento do patógeno e as respostas do hospedeiro após a
inoculação com P. capsici. Em conclusão, nota-se que AF1418 e AF6529, ao final de 72 HAI,
comportaram-se de forma semelhante à inoculação, enquanto os genótipos AF2169 e AF2191
apresentaram diferenças tanto quanto a forma de crescimento do patógeno quanto a respostas de
defesa desenvolvidas pela planta. Em ambos os genótipos resistentes não houve o desenvolvimento
de haustórios ou vesículas de infecção, apesar de ter ocorrido a colonização intracelular em AF2169.
Mesmo não havendo o desenvolvimento de sintomas nos genótipos resistentes, nos cortes
histológicos observados, aparentemente, os mecanismos de defesa desenvolvidos pelo AF2191
foram mais eficientes, uma vez que a planta conseguiu impedir a colonização intracelular do
patógeno. Experimentos posteriores devem ser realizados para quantificar suberina, espécies
reativas de oxigênio e compostos fenólicos, a fim de validar os resultados observados em
microscopia de luz com os testes histoquímicos, além de verificar o papel desses compostos na
defesa dos genótipos analisados.

Palavras-chave: Capsicum annuum; Suberização; Requeima
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ABSTRACT
Histology of the interaction between Phytophthora capsici and pepper genotypes with different
levels of resistance
The use of resistant plants to control blight caused by Phytophthora capsici L. attend the
growing demand for sustainable agriculture and concern for human health and the environment. A
Phytophthora capsici isolate was used in order to compare the interaction at the histological level, with
the aid of light microscopy, between this pathogen and four genotypes of Capsicum annuum with
different levels of resistance, two resistant (AF2169 e AF2191), one moderately resistant (AF6529)
and one susceptible (AF1418) for a better understanding of the mode of colonization and mechanisms
of resistance found in the plant. Light microscopy allowed an overview of the development of the
pathogen and host responses after inoculation with P. capsici. In conclusion, AF1418 and AF6529, at
the end of 72 HAI, behaved similarly to inoculation. While the AF2169 and AF2191 genotypes showed
differences as much as the form of growth of the pathogen as to defense responses developed by the
plant. In both resistant genotypes there was no development of haustoria or infection vesicles, despite
the occurrence of intracellular colonization in AF2169. Even without the development of symptoms in
the resistant genotypes, in the observed histological sections, the defense mechanisms developed by
AF2191 were apparently more efficient, since the plant was able to prevent the intracellular
colonization of the pathogen. Subsequent experiments should be carried out to quantify suberin,
reactive oxygen species and phenolic compounds in order to validate the results observed in light
microscopy with the histochemical tests, as well as to verify the role of these compounds in the
defense of the analyzed genotypes.
Keywords: Capsicum annuum; Suberization; Blight
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1. INTRODUÇÃO
O pimentão (Capsicum annuum L.) é uma solanácea de grande importância
econômica. É cultivado em diversos países, somando produção mundial de 31,1
milhões de toneladas (FAOSTAT 2013). No Brasil é considerado uma das dez
olerícolas mais consumidas (Moura et al. 2012), com produção predominante e
crescente nos estados de Minas Gerais e São Paulo, sendo esse o maior produtor
(Blat e Costa 2007) com cerca de 82 mil toneladas produzidas em 2015 (IEA 2015).
No entanto, esses rendimentos poderiam ser maiores caso a cultura não fosse
afetada por diversos problemas fitossanitários.
A requeima do pimentão, causada por Phytophthora capsici Leonian, é uma
das doenças mais severas que acomete a cultura (Lu et al. 2016). Esse patógeno
está disseminado na maioria das áreas produtoras de solanáceas do mundo
(Babadoost 2005), reproduzindo-se por meio de esporângios assexuais que liberam
zoósporos móveis, sob condições de altas temperaturas em áreas com acúmulo de
água (Erwin e Ribeiro 1996; Hausbeck e Lamour 2004). Além disso, se ambos os
“mating-tipes” (A1 e A2) estiverem presentes no campo, podem ser formadas
estruturas de resistência, os oósporos sexuais, que poderão sobreviver sob
condições adversas por anos (Hausbeck e Lamour 2004)
P. capsici pode infectar plantas de pimentão em qualquer estádio de
desenvolvimento. No campo, a doença aparece em forma de reboleiras e os
sintomas são podridão do colo, do sistema radicular e murcha repentina (Santos e
Goto 2004), e, em casos mais severos pode causar necrose de órgãos da parte
aérea e levar a morte da planta (Marto, Viana e Parente 2007; Pavan et al. 2016),
causando até 100% de perda da produção (Babadoost 2005).
Diversas medidas de controle vêm sendo empregadas no manejo dessa
doença, dentre elas: o plantio em épocas ou locais desfavoráveis ao patógeno,
utilização de mudas e sementes sadias, baixa densidade de plantio, rotação de
culturas com gramíneas e controle (Marto, Viana e Parente 2007). Entretanto, por P.
capsici ser habitante do solo e polífaga, acometendo cerca de 50 espécies de
plantas de 15 famílias (Hausbeck e Lamour 2004; Babadoost 2005), essas medidas
não tem a eficácia esperada (Santos e Goto 2004). Ainda, há relatos de resistência
aos principais princípios ativos aplicados no controle químico (Parra e Ristaino 2001;
Hausbeck e Lamour 2004; Babadoost 2005). Assim, é importante obter alternativas
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de controle da requeima, como o uso de plantas resistentes, que atende à crescente
demanda de uma agricultura sustentável e a preocupação com a saúde humana e
com o ambiente.
Plantas possuem mecanismos de defesa pré- e pós-formados estruturais
e/ou bioquímicos para resistirem ao ataque dos patógeno (Agrios 2005; Kunoh 2008;
Pascholati 2011). Dessa forma, patógenos devem ultrapassar barreiras morfológicas
e/ou vencer os metabólitos secundários produzidos pela planta para causar doença
(Vandana, Suseela Bhai e Azeez 2014). Um estudo realizado por Portz et al, (2011)
comprova que a colonização por Phytophthora citricola, observada por microscopia
de luz, está intimamente ligada a severidade da doença e a alterações fisiológicas
em plantas de Fagus sylvatica infectadas com esse patógeno. Assim, a histologia da
interação patógeno-hospedeiro é de extrema importância para o entendimento das
etapas de infecção e colonização pelo patógeno e dos mecanismos resistência da
planta hospedeira. Além disso, estudar os mecanismos de resistência de genótipos
resistentes torna-se uma ferramenta efetiva no auxílio do manejo da doença a longo
prazo (Vandana, Suseela Bhai e Azeez 2014), abrindo portas para a investigação
dos genes envolvidos nessa interação, possibilitando o uso desses em programas
de melhoramento.
Trabalhos anteriores foram realizados a fim de se investigar aspectos
histológicos na interação entre P. capsici e C. annuum em raiz e colo apenas de
genótipos suscetíveis (Hwang, Kim e Kim 1989; Lee et al. 2000) e com plantas 10
dias após a germinação, de genótipos suscetíveis e resistentes (Kim e Kim 2009).
Esses autores observaram que nas plantas suscetíveis não houveram mecanismos
de resistência das plantas quando em contato com o patógeno. Na linhagem
resistente de C. annuum (CM-334), foi observada limitação do crescimento de hifas
nos tecidos da epiderme e parênquima cortical, atribuindo ao sistema de defesa da
planta a formação de novas paredes celulares e engrossamento da lamela média
abaixo da epiderme, bem como formação de aposições de parede celular (Kim e
Kim 2009). Sabe se que a ativação de mecanismos de defesa estruturais e
bioquímicos varia de acordo com a idade, local e/ou tecido da planta dentro de um
mesmo patossistema (Satangarlin et al. 2011), mas não se tem estudos sobre as
respostas de defesa de plantas de pimentão com diferentes níveis de resistência à
P. capsici à época de transplante dessas para local definitivo de cultivo, que
corresponde a mais ou menos 45 dias após a semeadura (Ribeiro 2010).
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Assim, o objetivo desse estudo foi comparar a interação em nível histológico
entre P. capsici e quatro genótipos com diferentes níveis de resistência, sendo dois
resistentes (AF2169 e AF2191), um moderadamente resistente (AF6529) e um
suscetível (AF1418), para a melhor compreensão dos mecanismos de resistência
contra P. capsici. Especificamente, objetivou-se: i. Comparar o desenvolvimento de
sintomas em plantas de pimentão ao longo do tempo e; ii. Comparar mudanças
histológicas ocasionadas pela colonização por P. capsici nos diferentes genótipos
em diferentes intervalos de tempo.
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2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Obtenção e preparo do inóculo
O isolado de P. capsici usado neste estudo pertence à micoteca do
laboratório de Fungos Fitopatogênicos do Departamento de Fitopatologia e
Nematologia da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP),
Piracicaba/SP. Foi obtido em 1988 de planta de abobrinha (Cucurbita pepo) pelo Dr.
Nelson Sidnei Massola Jr. e preservado desde então pelo método de Castellani
(1939), com reativação, inoculação em abobrinha e reisolamento realizados
anualmente. Confirmou-se a identidade do isolado por meio de PCR utilizando-se
dois pares de primers espécie-específicos para detecção desse fitopatógeno:
CAPFW/CAPRV2

(5'TTTAGTTGGGGGTCTTGTACC3'

5'TACGGTTCACCAGCCCATCA3')

(Silvar

et

al.

2005)

e
e

PC-1/PC-2

(5′GTCTTGTACCCTATCATGGCG3' e 5′CGCCACAGCAGGAAAAGCATT3′) (Zhang
et al. 2006).
A multiplicação do inóculo foi feita em placas de Petri contendo meio de
cultura V8 (100 mL de suco de vegetais V8, 1 g de CaCO3, 15 g de ágar e 900 mL
de água destilada) (Kim e Kim 2009), incubadas a 25 ± 1ºC sob luz constante. Dez
dias após, preparou-se uma suspensão de esporângios colocando-se água destilada
esterilizada (ADE) nas placas com o patógeno crescido e raspando-as com um
pincel de cerdas macias. A suspensão foi filtrada em dupla camada de gaze e
mantida por 30 min a 4ºC, a fim de induzir a liberação dos zoósporos após a
transferência da suspensão para temperatura ambiente (Hwang, Kim e Kim 1989). A
concentração de zoósporos foi quantificada em câmara de Neubauer e ajustada
para 5x104 zoósporos/mL.

2.2 Obtenção de plantas de pimentão
Os ensaios foram conduzidos utilizando-se quatro genótipos de C. annuum
com graus distintos de resistência à P. capsici, sendo três de pimentão do tipo
Lamuyo para mercado de fruto verde: suscetível (S) (AF1418), moderadamente
resistente (MR) (AF6529) e resistente (R1) (AF2169); e um de pimenta para portaenxerto resistente (R2) (AF2191). O cultivo foi feito por semeadura a 0,5 cm de
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profundidade em tubetes de 50 mL

contendo vermiculita esterilizada

e,

posteriormente, foram mantidos em casa de vegetação sob luz natural.

2.3 Análises histológicas
Plantas com 45 dias de cada genótipo foram cuidadosamente removidas dos
tubetes, a fim de se evitar ferimentos. Em seguida, foram lavadas em água corrente,
para retirar a vermilculita das raízes, e colocadas por três dias em tubos de 25 mL
contendo ADE, para ambientação à nova condição. Após, cinco plantas de cada
genótipo foram inoculadas imergindo as raízes em 5x104 zoósporos/mL e mantidas
nessa suspensão a 25 ± 1ºC com fotoperíodo de 12 h. Plantas mantidas em ADE
serviram como testemunha.
Dez fragmentos de cerca de 1 cm foram seccionados das raízes laterais da
região que compreende coifa, zona de crescimento e zona pilífera em quatro
intervalos de tempo 12; 24; 48 e 72 h após a inoculação (HAI) e armazenados em
microtubos de 2 mL contendo 1 mL de fixador Karnovsky modificado (glutaraldeído
25%, paraformaldeído 10%, tampão cacodilato 0,2 M e CaCl2 0,1 M) (Kraus e Arduin
1997). Posteriormente, os microtubos foram mantidos a 4ºC por 24 h. Após esse
período, os fragmentos foram lavados com tampão cacodilato 0,25 M por três vezes,
em intervalos de 15 min e armazenados em microtubos de 2 mL contendo 0,5 mL do
mesmo tampão.
As raízes fixadas foram desidratadas em série etanólica crescente,
permanecendo 20 min em cada concentração, na sequência 50%, 70%, 90% e três
vezes em 100%. As raízes desidratadas foram emblocadas em Kit de Resina “Leica
Historesin 7022 31731”, seguindo as instruções do fabricante. Os blocos foram
seccionados transversalmente e longitudinalmente em 5 ᶙm em micrótomo rotativo
Spencer® mod. 800, com navalha de 16 cm tipo C Leica®. Os cortes foram fixados
em lâmina com o auxílio de chapa aquecedora e corados. Para a preparação das
lâminas permanentes, utilizou-se o meio de montagem Permount® que foi
sobreposto com lamínulas. Os corantes utilizados foram azul de toluidina, pH 5,2;
cloreto férrico, para compostos fenólicos e Sudan IV, para evidenciar lipídios, como
a suberina. O azul de toluidina é indicado para visualização de P. capsici e dos
tecidos celulares. As paredes suberificadas ou lignificadas apresentam coloração
azul esverdeada (Moraes, Moraes e Moreira 2002), compostos fenólicos aparecem
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em forma de vesículas verde brilhantes no interior das células (Cahill 1989) e
paredes celulósicas são coradas em tons de roxo. O reagente cloreto férrico, produz
coloração negro-azulada ou verde escuro com compostos fenólicos (Zorzal 2009), e
Sudan IV cora suberina em tons de amarelo-alaranjado ou vermelho (Rittinger
1986).
As imagens dos detalhes referentes ao desenvolvimento do patógeno nas
raízes e respostas celulares da planta à colonização foram obtidas digitalmente com
câmera modelo AxioCam MCR ZEISS® em microscópio de luz ZEISS Axioskop® e,
posteriormente, processadas com o programa AxioVision Release 4.8.2.
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3. RESULTADOS
3.1 Quadro sintomatológico

Durante as primeiras 24 horas após a inoculação (HAI) não foram
observados sintomas em nenhum dos genótipos inoculados com P. capsici. O
desenvolvimento da doença em S, aparentemente, foi semelhante ao observado em
MR. Nesses genótipos, observaram-se sintomas típicos causados por P. capsici 48
HAI, quando as plantas inoculadas tiveram desfolha e escurecimento da raiz (Dados
não mostrados). Após 72 HAI a severidade da doença aumentou, levando à murcha,
necrose do sistema radicular e morte das plantas (Figura 1). Para R1, R2 e
testemunhas não inoculadas não se observaram sintomas ou morte das plantas até
o final do experimento (72 HAI) (Figura 1).
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Figura 1: Sintomas em plantas de pimentão 72 HAI com P. capsici. Podridão de raiz e murcha nos
genótipos suscetível (S) e moderadamente resistente (MR) inoculados (I). Genótipos resistentes (R1
e R2) não apresentaram sintomas quando comparados aos controles (C).

3.2 Análises histológicas

3.2.1 Colonização de P. capsici

Em R2, 12 HAI (Figura 5B) foram observados zoósporos encistados
externamente a epiderme, e a tentativa de entrada de hifas pelas paredes anticlinais
das células desse tecido. O desenvolvimento de P. capsici em S foi semelhante ao
observado em MR. Nos tempos de 12 e 24 HAI não foi observado o crescimento de
hifas no parênquima cortical (Figuras 2B-C e 3B-C). No tempo de 48 HAI,
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observaram-se hifas crescendo nos espaços intercelulares do parênquima cortical,
principalmente na região próxima ao cilindro vascular (Figuras 2D e 3D), coincidindo
com o aparecimento dos primeiros sintomas em plantas. Com 72 HAI, essas já
foram encontradas colonizando o parênquima cortical, a endoderme e o cilindro
vascular, de forma inter- e intracelular com o auxílio de haustórios e vesículas de
infecção, (Figuras 2E-F, 3E-F, 6A e 6B) e crescendo no interior dos vasos do floema,
ao mesmo tempo, plantas de ambos os genótipos apresentavam sintomas de
murcha e necrose do sistema radicular (Figura 1).
Nos genótipos resistentes, somente R1 teve colonização inter- e intracelular
de células do parênquima cortical em 72 HAI (Figura 4F e 6C), no entanto, de forma
menos frequente do que em S e MR, enquanto em R2 houve apenas crescimento do
patógeno nos espaços intercelulares do parênquima cortical em 72 HAI (Figuras 5F
e 6D). Em ambos os genótipos, não houve formação de haustórios, vesículas de
infecção e colonização dos vasos do floema, além disso, ao final do experimento as
plantas apresentavam aparência semelhante às testemunhas não inoculadas.
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Figura 2: Cortes transversais de raízes suscetíveis de C. annuum corados com azul de toluidina. Testemunha mantida em água
destilada esterilizada (ADE) (A); raízes inoculadas com P. capsici (B-F). Corte 12 horas após a inoculação (HAI) (B), tecidos
celulares sem alterações visíveis; corte 24 HAI (C), setas indicam células com paredes celulares distorcidas, necrose celular
(n); corte 48 HAI (D), hifas (h) crescendo nos espaços intercelulares do parênquima cortical (PC) e plasmólise celular (p) de
todos os tecidos. Cortes 72 HAI (E; F), hifas (h) colonizando o parênquima cortical de forma intracelular, com a emissão de
haustórios (ha) e vesículas infecciosas (v). Epiderme (EP); endoderme (EN); cilindro vascular (CV), suberina constituinte
natural da raiz (S).
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Figura 3: Cortes transversais de raízes moderadamente resistentes de C. annuum coradas com azul
de toluidina. Testemunha mantida em água destilada esterilizada (A); raízes inoculadas com P.
capsici (B-F). Corte 12 horas após a inoculação (HAI) (B), plasmólise (p) de algumas células do
parênquima cortical (PC); corte 24 HAI (C), setas indicam a presença de paredes celulares recém
formadas na camada de células abaixo da epiderme (EP); corte 48 HAI (D), hifas (h) crescendo nos
espaços intercelulares do parênquima cortical (PC) e próximas a endoderme (EN), plasmólise celular
(p) de todos os tecidos; cortes 72 HAI (E; F), hifas (h) colonizando os tecidos da raíz de forma inter- e
intracelular, com a emissão de haustórios (ha) e plasmólise celular (p). Cilindro vascular (CV),
suberina constituinte natural da raiz (S).
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Figura 4: Cortes transversais de raízes resistentes (R1) de C. annum corados com azul de toluidina.
Testemunha mantida em água destilada esterilizada (ADE) (A); raízes inoculadas com P. capsici (BF). Corte 12 horas após a inoculação (HAI) (B), com nenhuma alteração celular visível; cortes 24 HAI
(C; D), espessamento parietal (ep) de células de todos os tecidos da raiz presença de compostos
fenólicos (f) em células do parênquima cortical (PC) e presença de hifas (h) no interior de células da
epiderme (ep); corte 48 HAI (E), espessamento parietal (ep), não há presença de hifas; corte 72 HAI
(F), plasmólise celular (p) presente em todos os tecidos da raiz, hifas (h) crescendo nos espaços
intercelulares; setas desacompanhadas de letras indicam a deposição de suberina em células do
parênquima cortical (PC) e endoderme (EM). Cilindro vascular (CV).
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Figura 5: Cortes transversais de raízes resistentes (R2) de C. annuum corados com azul de toluidina. Testemunha
mantida em água destilada esterilizada (ADE) (A); raízes inoculadas com P. capsici (B-F). Corte 12 horas após a
inoculação (HAI) (B), presença de material não identificado (*) em torno da epiderme (EP) da raíz, zoósporos
encistados (z); tentativa de entrada do patógeno pelas paredes anticlinais da exoderme (ex) impedida pela
deposição de suberina (indicada por setas desacompanhadas de letras). Corte 24 HAI (C; D), plasmólise celular
presente em todos os tecidos, note que não há presença de hifas (h), deposição de suberina em paredes celulares
do parênquima cortical (PC), indicada por setas desacompanhadas de letras. Corte 48 HAI (E), deposição de
suberina (s) em células do parênquima cortical (PC), detalhe (E1), não há presença de hifas. Corte 72 HAI, hifas (h)
nos espaços intercelulares do parênquima cortical, note que não há colonização intracelular. Suberina (S)
constituinte da raíz; endoderme (EN); floema (FL).
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Figura 6: Cortes transversais de raízes inoculadas com P. capsici 72 horas após inoculação (HAI). (A)
genótipo suscetível com crescimento de hifas (h) nos espaços intercelulares do parênquima cortical
(PC) e colonização intracelular com emissão de haustórios (ha). (B) Genótipo MR com crescimento
de hifas (h) nos espaços intercelulares e colonização intracelular do parênquima cortical (PC),
presença de vesículas de infecção (v). (C) Genótipo R1 com crescimento de hifas (h) no espaços
intercelulares e colonização intracelular, setas indicam paredes celulares suberizadas. (D) Genótipo
R2, com crescimento de hifas (h) apenas nos espaços intercelulares do parênquima cortical (PC),
presença de compostos fenólicos (f). Endoderme (EN), epiderme (EP) e cilindro vascular (CV).

3.2.2 Resposta celular

As figuras 2A, 3A, 4A e 5A mostram secções transversais de raízes dos
genótipos S, MR, R1 e R2 mantidas em ADE 72 HAI, respectivamente. Células da
epiderme, parênquima cortical, endoderme e cilindro vascular permaneceram sem
alterações, enquanto células dos tecidos das raízes inoculadas tiveram diferentes
respostas à inoculação com o patógeno.
No genótipo S houve distorção de paredes celulares, evidenciada pelos
espaços intercelulares irregulares, observadas 24 HAI (Figura 2C), mesmo sem a
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presença de hifas nos tecidos. Em MR, 24 HAI, foram encontradas paredes
celulares recém formadas (Figura 3C). A plasmólise das células ocorreu em todos os
genótipos. Em MR foi observada a partir de 12 HAI (Figura 3B), em R2 a partir de 24
HAI (Figuras 5C e 5F), em S a partir de 48 HAI (Figura 2D) e em R1, 72 HAI (Figura
4F).
Compostos fenólicos são caracterizados por apresentarem coloração verde
brilhante quando corados com azul de toluidina, ou, negro-azulada a verde escuro
quando corados com cloreto férrico (Figura 7). Nos genótipos S e MR, compostos
fenólicos foram encontrados apenas no cilindro vascular e endoderme de plantas
inoculadas e não inoculadas. Em R1 e R2 observou-se a presença desses por todos
os tecidos da raiz, aparentemente, em maior quantidade em raízes inoculadas
quando comparadas às não inoculadas.
A suberina, quando corada com azul de toluidina apresenta coloração azul
esverdeada, e, quando corada com Sudan IV, amarelo-alaranjada (Figura 8). A
deposição de suberina foi observada em células dos genótipos R1 e R2, após a
inoculação. Em R2, 12 HAI foi encontrada nas paredes anticlinais da exoderme,
aparentemente servindo como barreira estrutural à penetração do patógeno (Figura
5B). A partir de 24 HAI, essa alteração foi detectada em paredes de células do
parênquima cortical de raízes inoculadas de R2 (Figuras 5D e 5E) e em células do
parênquima cortical, endoderme e periciclo de R1 72 HAI (Figuras 4F e 8). Nos
genótipos S e MR não ocorreu deposição de suberina.
Em R1, nos cortes de 24 e 48 HAI foi observado espessamento parietal em
todas as células dos tecidos da raíz (Figura 4C e 4E). Não foram encontradas hifas
colonizando as raízes de R1 quando esse tipo de resposta estava presente.
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Figura 7: Compostos fenólicos presentes no cilindro vascular (CV) e parênquima cortical (PC) do genótipo R2.
Corte transversal de raíz corado com cloreto férrico, para detecção de compostos fenólicos, caracterizados como
vesículas negro-azuladas a verde escuras no interior das células. Corte transversal de raíz corado com azul de
toluidina, apresentando compostos fenólicos, caracterizados como vesículas verde brilhantes (B).
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Figura 8: Cortes transversais do genótipo R1 72 horas após a inoculação. (A) Suberização das paredes celulares de células do
parênquima cortical (PC) indicada pela coloração amarelo-alaranjada (setas) quando coradas com Sudan IV; suberina (S)
natural da planta presente na exoderme (EX) e nos vasos do xilema (X). Note que em (B) a suberização das paredes celulares
de células do parênquima cortical (PC) é indicada pela coloração azul esverdeada (setas) quando coradas com azul de
toluidina; suberina natural da planta presente na exoderme (ex) e nos vasos do xilema (X).

30

31

4. DISCUSSÃO

Levando em consideração o desenvolvimento dos sintomas em plantas,
aparentemente, os genótipos S e MR se comportaram de maneira semelhante,
diferindo dos genótipos R1 e R2. Os primeiros sintomas foram registrados em
plantas de S e MR 48 HAI e coicindiram com o aparecimento de hifas nos espaços
intercelulares do parênquima cortical nesses genótipos. Esses resultados são
semelhantes aos relatados por Sarria et al. (2016) em dendezeiro inoculado com P.
palmivora. Ao final de 72 HAI todas as plantas de S e MR inoculadas estavam
mortas, enquanto plantas de R1 e R2 não apresentaram sintomas. Nas observações
dos cortes histológicos por microscopia de luz, nota-se que o crescimento do
patógeno ocorreu em todos os genótipos, no entanto, a velocidade e a forma de
desenvolvimento de P. capsici no interior das raízes ocorreu de formas diferentes
entre eles.
Vesículas de infecção, haustórios e crescimento de hifas de forma intracelular
são estágios de desenvolvimento do patógeno em contato íntimo com o hospedeiro,
determinantes da forma de infecção e colonização (Whisson et al. 2016). Quando
Phytophthora spp. penetra na célula do hospedeiro ocorre a formação de uma
vesícula de infecção (Whisson et al. 2016), dilatação da hifa de onde parte o tubo de
penetração (Luz et al. 2008).
Os haustórios são estruturas especializadas de infecção e interagem com
células da planta hospedeira através do rompimento da parede celular, mantendo a
membrana citoplasmática intacta, facilitando a troca de moléculas entre o patógeno
e a planta, sem causar morte celular (Whisson et al. 2016). Jupe et al. (2013)
afirmam que essas estruturas são essenciais para o estabelecimento de P. capsici e
fazem parte da fase biotrófica do ciclo da doença, após a qual, ocorre a colonização
e reprodução, dando início a novos ciclos, esses autores, comprovaram o estilo de
vida biotrófico com a observação de haustórios através de microscopia confocal em
folhas de tomate infectadas com P. capsici e transcriptoma. Whisson et al. (2016),
observaram por meio de microscopia eletrônica de transmissão (MET) que
haustórios de P. infestans são projeções contínuas de hifas, não formando a
estrutura chamada de “neck band”, comumente observada em haustórios de fungos.
Diferentes autores registraram a formação de haustórios por P. capsici (Jones,
Graham e Ward 1974; Hwang, Kim e Kim; 1989; Lee et al. 2000; Kim e Kim 2009;
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Jupe et al. 2013), P. infestans (Jones, Graham e Ward 1975), P. sojae (Stössel,
Lazarovits e Ward 1980; Enkerli, Mims e Hahn 1997), P. palmivora (Sarria et al.
2013) e P. cambivora (Casares, González e Tamés 1994).
No genótipo R2, 12 HAI, foram observados zoósporos encistados na
superfície da epiderme das raízes, além da tentativa de penetração nessas pelas
paredes anticlinais desse tecido. Resultados semelhantes foram encontrados
anteriormente em raízes de pimentão resistentes à P. capsici, onde aparentemente,
os zoósporos encistados estavam sendo impedidos de germinar devido a uma
grande quantidade de exsudatos radiculares presente (Kim e Kim 2009). No
presente estudo, observa-se que há presença de algum tipo de material na
superfície externa da raíz, no entanto, não se pode concluir a natureza desse.
Em S e MR, P. capsici avançou de forma semelhante, crescendo nos espaços
intercelulares do parênquima cortical durante as primeiras 48 HAI, e após, no corte
de 72 HAI, pode ser visualizada a colonização das células de forma intracelular, com
a emissão de haustórios e vesículas de infecção, que deram origem a hifas
ramificadas, além disso, houve colonização dos vasos do floema. As vesículas de
infecção e haustórios dos genótipos S e MR, 72 HAI são semelhantes às
observadas com o auxílio de microscopia de luz por Avrova et al. (2008) em folhas
de batata inoculadas com P. infestans. Além desses, outros autores observaram
haustórios de Phytophthora sp. com o auxílio de microscopia de luz anteriormente,
Sarria et al. (2016), em folhas de dendezeiro inoculadas com P. palmivora, Guest
(1986) em tecidos de tabaco inoculados com P. nicotianae var. nicotianae, Kim e
Kim (2009) em raízes suscetíveis de pimentão inoculadas com P. capsici e Lee et al.
(2000) em caules de pimentão inoculados com P. capsici. A formação de haustórios
por P. capsici no interior de células do hospedeiro indica que ocorreu o
estabelecimento de relações parasitárias estáveis (Kim e Kim 2009).
Em R1 e R2, o crescimento do patógeno foi observado apenas nos cortes de
72 HAI e ficou restrito a epiderme e parênquima cortical, não atingindo o cilindro
vascular. Em R1 ocorreu a colonização intracelular, porém, em menor frequência do
que em S e MR, e em R2, o patógeno ficou restrito aos espaços intercelulares.
Resultados semelhantes foram observados por Kim e Kim (2009) e Lee et al. (2000),
onde nas interações suscetíveis com P. capsici ocorreu colonização de todos os
tecidos da raiz, de forma inter e intracelular, enquanto em interações que
envolveram resistência, o crescimento de hifas ficou restrito a epiderme e
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parênquima cortical, raramente atingindo o cilindro vascular. Em ambos os genótipos
resistentes não houve a emissão de haustórios, mesmo após a colonização
intracelular em R1. Enkerli et al. (1997) notaram que em interações incompatíveis de
P. sojae e soja, a formação de haustórios não ocorria, ou então, ocorria raramente e
de forma irregular, enquanto em interações compatíves, a formação de haustórios
era comum. Lee et al. (2000) observaram que em plantas de pimentão tratadas para
a indução de resistência e inoculadas com um isolado virulento de P. capsici não
ocorreu a formação de haustórios mesmo havendo crescimento intracelular.
O conceito de infecção, de acordo com Gäumann (1950) envolve as etapas
de pré-penetração, penetração e estabelecimento de relações parasitárias estáveis.
A relação parasitária estável entre P. capsici e seus hospedeiros é estabelecida
após a entrada do patógeno nos tecidos, através do crescimento nos espaços
intercelulares com a emissão de haustórios ou hifas no interior das células (Lee et al.
2000; Hausbeck e Lamour 2004; Kim e Kim 2009; Jupe et al. 2013). Nesse contexto,
o não estabelecimento de relações parasitárias estáveis entre P. capsici em R2,
indicado pela ausência de haustórios e crescimento intracelular leva a crer que os
mecanismos de resistência observados nesse genótipo atuaram na defesa da planta
de forma a limitar o crescimento do patógeno aos espaços intercelulares do
parênquima cortical, evitando a retirada de nutrientes das células do hospedeiro.
Além disso, nos genótipos resistentes, mesmo após o crescimento do patógeno nos
espaços intercelulares (R1 e R2) e colonização intracelular (R2) não houve o registro
de sintomas típicos da doença em plantas. Contrariamente, os resultados
encontrados por Kim e Kim (2009), onde após a colonização intracelular, a linhagem
resistente de C. annuum apresentou necrose das células e sintomas típicos da
doença, de forma semelhante ao genótipo suscetível.
P. capsici é capaz de produzir uma serie de efetores (Lamour et al. 2012) os
quais podem ser expressos em diferentes fases do ciclo da doença (Feng et al.
2014). É possível que a desorganização dos tecidos observada em S, 24 HAI esteja
relacionada a ação dos efetores de P. capsici, uma vez que não foram encontradas
hifas próximas a esses tecidos, esse sintoma pode acarretar no desaparecimento
das atividades de defesa mediadas pela parede celular. No presente estudo, em
ambos os genótipos resistentes, não houve desorganização dos tecidos mesmo
após a colonização intracelular em R1.
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As membranas celulares plasmolisadas observadas em MR, S, R1 e R2
podem ser indicativo de ocorrência de reação de hipersensibilidade (RH) ou então,
sintoma da planta devido ao ataque do patógeno. Égea et al. (1996) sugerem que a
inibição do crescimento de P. capsici, quando há ocorrência de RH em C. annuum é
controlada pelo acúmulo (local) da fitoalexina capsidiol em regiões necróticas. Dessa
forma, se a plasmólise observada nos genótipos avaliados for relacionada a RH,
indica que houve reconhecimento do patógeno e ativação dos mecanismos de
defesa, no entanto, eficiente apenas no em R2, onde não ocorreu colonização
intracelular. É possível que o acúmulo de capsidiol nesses genótipos tenha ocorrido
em regiões desfavoráveis ao sucesso desse mecanismo de defesa. Portz et al.
(2011) observaram plasmólise em células do parênquima cortical de raízes de Fagus
sylvatica inoculadas com P. citricola, atribuindo essa alteração celular a um sintoma
causado pelo patógeno. Testes bioquímicos e histoquímicos complementares devem
ser realizados a fim de elucidar a natureza da plasmólise observada no presente
estudo.
Dentro do contexto da fisiologia do parasitismo, a resistência pode ser
definida como “capacidade da planta em atrasar ou evitar a entrada e/ou
subsequente atividade de um patógeno em seus tecidos” (Pascholati 2011). É
expressa através de uma sequência de eventos lógicos, após o reconhecimento do
patógeno pela planta, e composta de diversos mecanismos (estruturais e/ou
bioquímicos) pré- (passivos) ou pós-formados (ativos) (Pascholati 2011). Foram
observados diferentes mecanismos de defesa nos genótipos avaliados, dentre eles
presença de compostos fenólicos, suberização, espessamento parietal e paredes
celulares recém formadas.
A presença de compostos fenólicos é indicada por vesículas verde brilhantes
no citoplasma quando corados com azul de toluidina (Cahill 1989), confirmadas pelo
uso de cloreto férrico como corante específico para fenóis. Aparentemente, apesar
dos compostos fenólicos terem sido encontrados em plantas não inoculadas de R1 e
R2, esses estavam presentes em maior quantidade após a inoculação nesses
genótipos. No entanto, não há como afirmar se são pré- ou pós-formados e dessa
forma, seu papel na defesa da planta, uma vez que não foram realizados testes
complementares de quantificação de fenóis.
Além de sua presença natural em tecidos específicos da planta, como xilema
e exoderme, a suberina, normalmente é sintetizada em resposta a ferimentos ou
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estresse (Pollard et al. 2008), como por exemplo, o ataque de patógenos. Todos os
genótipos avaliados apresentam suberina em locais similares, como nos feixes do
xilema e exoderme. A suberização, observada em R1 e R2, após a inoculação, pode
atuar de duas formas: como barreira estrutural de defesa, ou ainda, por meio de
toxicidade ao patógeno e inibindo o desenvolvimento desse no interior do tecido
(Thomas et al. 2007). Esse mecanismos de defesa foi observado anteriormente por
Thomas et al. (2007) em células do parênquima cortical de raízes de soja após a
inoculação com P. sojae. Em R2, não foram observadas hifas próximas aos pontos
de suberização do parênquima cortical. Essa reação, pode ser atribuída ao fato de a
biossíntese de suberina ser ativada pela via do ácido salicílico, tendo caráter
sistêmico. No entanto, a forma pela qual esse mecanismo atua na defesa do
hospedeiro em R2 após 24 HAI não está clara. Por outro lado, em R1 hifas nos
espaços intercelulares de células com paredes suberizadas não foram capazes de
colonizar essas de forma intracelular. Dessa, forma, é possível que a deposição de
suberina nas células do parênquima cortical observada em R1 72 HAI esteja
relacionada à formação de camadas de cortiça. Esse mecanismo de defesa é
ativado após o estabelecimento de relações parasitárias estáveis pelo patógeno
(Stangarlin et al. 2011), o qual ocorreu em R1. Nesse contexto, a planta forma uma
camada de cortiça em torno do patógeno, modificando o metabolismo de células
sadias para produzir uma grande quantidade de suberina, a qual, paralisa a
atividade biológica do patógeno, limitando seu avanço e interrompendo o fluxo de
toxinas e enzimas desse para os tecidos da planta e o fluxo de nutrientes em direção
ao patógeno (Pascholati 2011, Stangarlin et al. 2011).
Apesar de não ser registrada a suberização até 72 HAI em R1, outro
mecanismo de defesa foi ativado durante as primeiras 24 HAI nesse genótipo: o
espessamento parietal de células de todos os tecidos. Observou-se que não houve
crescimento de hifas associado a essa alteração, indicando que a mesma é ativada
de forma sistêmica. Resultados semelhantes foram encontrados anteriormente em
patossistemas envolvendo Phytophthora sp. e raízes de abacate (Phillips, Grant e
Weste 1987), cedro (Oh e Hansen 2007), pimenta malagueta (Kim e Kim 2009) e em
suspensão de células de C. annuum (Egea et al. 2001). Lee et al., (2000)
observaram que caules de plantas suscetíveis de C. annuum tratadas com ácido βamino-n-butírico para a indução de resistência, inoculados com P. capsici
apresentavam espessamento parietal, ao contrário de plantas não tratadas. Tais
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estudos sugerem que o espessamento parietal está relacionado com resposta de
defesa da planta, podendo ser associado a limitação de colonização pelo patógeno
nesses genótipos, servindo como barreira estrutural contra a penetração por força
mecânica e a degradação por enzimas.
As paredes celulares recém formadas encontradas abaixo da epiderme após
a inoculação com P. capsici em MR são semelhantes àquelas encontradas na
linhagem resistente de pimenta malagueta (CM334) por Kim e Kim (2009). É
possível que essas paredes atuem como barreira estrutural a infecção pelo
patógeno.
Nos últimos anos, foi constatada uma série de novos hospedeiros de P.
capsici de importância econômica entre solanáceas e cucurbitáceas (Babadoost,
2005; Lamour et al., 2012), no entanto, apenas plantas de C. annuum possuem
cultivares comerciais resistentes a doença. Dessa forma, o entendimento dos
mecanismos de infecção e colonização pelo patógeno e resistência do hospedeiro
em genótipos disponíveis é essencial. O presente estudo mostrou que claramente
há diferenças entre os genótipos S e MR e R1 e R2 na interação com P. capsici.
Essas diferenças podem estar fortemente correlacionadas com os diferentes
mecanismos de defesa observados em R1 e R2, além da ausência de colonização
do cilindro vascular nesses genótipos.
A microscopia de luz permitiu uma visão geral sobre o desenvolvimento do
patógeno e as respostas do hospedeiro após a inoculação com P. capsici. Em
conclusão, nota-se que S e MR, ao final de 72 HAI, comportaram-se de forma
semelhante à inoculação, enquanto os genótipos R1 e R2 apresentaram diferenças
tanto quanto a forma de crescimento do patógeno e quanto às respostas de defesa
da planta. Em ambos os genótipos resistentes não houve o desenvolvimento de
haustórios ou vesículas de infecção, apesar de ter ocorrido a colonização intracelular
em R1. Mesmo não havendo o desenvolvimento de sintomas nos genótipos
resistentes, nos cortes histológicos observados, aparentemente os mecanismos de
defesa desenvolvidos por R2 foram mais eficientes, uma vez que a planta conseguiu
impedir a colonização intracelular do patógeno. Experimentos posteriores devem ser
realizados para quantificar suberina, espécies reativas de oxigênio e compostos
fenólicos, a fim de validar os resultados observados em microscopia de luz com os
testes histoquímicos, além de verificar o papel desses compostos na defesa dos
genótipos analisados.
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