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RESUMO 

Taxtomina parcialmente purificada e preparações de Streptomyces scabies na indução de 

resistência em soja à Phakopsora pachyrhizi 

Atualmente a ferrugem-asiática da soja é a doença mais importante da cultura e desde o 

seu surgimento vem causando diversos prejuízos. Devido a sua importância, faz-se necessário 

buscar alternativas que possam contribuir com o manejo tradicional com fungicidas. Neste sentido, 

surge a indução de resistência como uma alternativa para o seu controle. Dentre os indutores de 

resistência, as fitotoxinas apresentam potencial como ativadoras de plantas e neste caso, mais 

especificamente a taxtomina, produzida por Streptomyces scabies. O objetivo deste trabalho foi 

avaliar o potencial da fitotoxina taxtomina parcialmente purificada (TPP) e preparações de 

Streptomyces scabies como potenciais indutores de resistência em soja à Phakopsora pachyrhizi. 

Foram realizados ensaios para avaliar o efeito direto dos potenciais indutores deresistência a base 

de suspensão de células de Streptomyces scabies, filtrado de meio de cultivo de Streptomyces 

scabies, TPP e acibenzolar-S-metílico sobre a germinação de urediniósporos através do teste de 

microgotas em placas de Petri de poliestireno. Também foram realizados ensaios em folha 

destacada, onde fez-se a aplicação dos potenciais indutores e depois de determinado tempo fez-se a 

inoculação com P. pachyrhizi, sendo posteriormente avaliado o pontencial dos compostos na 

redução da severidade. Ensaios em casa de vegetação foram conduzidos com plantas de soja que 

receberam a aplicação dos indutores e, posteriormente, foram inoculadas, onde avaliou-se a 

redução da severidade. Em casa de vegetação também foram conduzidos experimentos para a 

coleta de amostras para a realização de análises bioquímicas como peroxidase e fenóis, visando 

monitorar a atividade e o acúmulo de compostos relacionados a defesa de plantas a patógenos. 

Ensaio de campo foi realizado para verificar o potencial em reduzir a severidade da ferrugem da 

soja, onde foi avaliada a produtividade e a qualidade fisiológica das sementes produzidas. A 

expressão de genes relacionados as vias defesa como resposta a aplicação de taxtomina também 

foi monitorada. Como resultados, observou-se que a TPP tem efeito direto sobre urediniósporos de 

P. pachyrhizi, inibindo a germinação em 61 %. A TPP reduziu a severidade da doença em folha 

destacada, mas não em plantas em condições de casa de vegetação. A TPP também aumentou a 

atividade de peroxidase e alterou o acúmulo de fenóis ligados. Em condições de campo, apenas o 

tratamento com fungicidas reduziu a severidade da doença. Nenhum dos  tratamentos utilizados 

afetou a germinação e o vigor das sementes produzidas. A TPP foi capaz de alterar a expressão 

gênica e regular positivamente o gene ACC, envolvido na síntese do etileno. Conclue-se que a TPP 

apresenta, além de efeito direto sobre o patógeno, potencial para alterar compostos e a expressão 

de genes relacionados as vias de defesa das plantas. 

Palavras-chave: Ferrugem-asiática da soja; Indução de resistência; Soja; Controle alternativo 
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ABSTRACT 

Partially purified thaxtomin and Streptomyces scabies preparation in the induction 

resistance in soybean plants to Phakopsora pachyrhizi 

Asian soybean rust is the most important disease of the crop today and since its inception 

has caused several damages. Due to its importance, it is necessary to look for alternatives that can 

contribute to the traditional management with fungicides. In this sense, induction of resistance 

appears as a promising alternative for the control of diseases. Among the resistance inducers, 

phytotoxins have the potential as plant activators and in this case, more specifically thaxtomin, 

produced by Streptomyces scabies. Therefore, the objective of this work was to evaluate the 

potential of the partially purified phytotoxin thaxtomin (TPP) and preparation of Streptomyces 

scabies as potential inducers of resistance in soybean to Phakopsora pachyrhizi. For this, tests 

were carried out to evaluate the direct effect of potential resistance inducers on the germination of 

urediniospores through the test of microdrops on polystyrene Petri dishes. Detached leaf assay also 

carried out, where the potential inducers were applied and after a certain time the inoculation with 

P. pachyrhizi was done, being evaluated the potential of the compounds in reducing the severity. 

Greenhouse tests were also carried out with soybean plants that received the application of the 

inducers and later inoculated, where the reduction of severity was evaluated. Greenhouse 

experiments were also carried out for the collection of samples for biochemical analyzes such as 

peroxidase and phenolic compounds, aiming to monitor the activity and the accumulation of 

compounds related to plant defense to pathogens. In addition, preliminary field trials were carried 

out to verify the potential of the inducers in reducing the severity of soybean rust, where the 

productivity and physiological quality of the seeds were also evaluated. Expression of genes 

related to the defense pathways as a response to thaxtomin application was also monitored. As 

results, it was observed that the partially purified thaxtomin had a direct effect on P. pachyrhizi 

uredinospores, inhibiting germination by 61%. In addition, it was also able to reduce the severity 

in detached leaves but not in seedlings under greenhouse conditions. Partially purified thaxtomin 

was also able to increase peroxidase activity and alter the accumulation of bound phenols. At field 

conditions, only the treatment that used fungicides was able to reduce the severity of the disease. 

However, although only one of the treatments reduced the disease, none of the treatments used was 

able to affect the germination and vigor of the seeds produced. Finally, the partially purified 

thaxtomin was able to alter gene expression and positively regulate the ACC gene, that is involved 

in ethylene metabolism. In general, it is concluded that TPP has, in addition to a direct effect on 

the pathogen, potential to alter plant defense related compounds and the expression of genes 

related to defense pathways. 

Keywords: Asian soybean rust; Resistance induction; Soybean; Alternative control 
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1. INTRODUÇÃO 

Juntamente com o aumento da população mundial, também aumentou a demanda de 

alimentos. Diante disso, em escala mundial, uma a cada nove pessoas não possui comida 

suficiente para ter uma vida ativa e saudável (Fao et al. 2014). Com as estimativas de 

crescimento da população, a elevação do consumo per capita e a expansão das cidades, 

aliados a restrição de uso de terras, as discussões sobre a incapacidade de suprir a demanda 

humana de alimentos tem chamado cada vez mais a atenção (Saath & Fachinello 2018). 

Conforme dados da ONU (2017), a população mundial deverá atingir 8,3  e 8,9 bilhões em 

2030 e 2050, respectivamente.  

Em se tratando da expansão da fronteira agrícola para suprir a demanda de alimentos,  

a mesma encontra-se consideravelmente restrita (Saath & Fachinello 2018). As possíveis 

novas áreas agrícolas encontram-se localizadas apenas em alguns países, sendo sua maioria 

situadas na América Latina e África-Subsaariana (Fao 2013). Deve-se considerar ainda que 

países como EUA e China não possuem novas áreas para exploração agrícola (Fao 2013). Nos 

EUA, só deverão ocorrer aumentos relacionados a produtividade através da produção de 

determinada commodity em detrimento de outra (Fiesp 2016). Além disso, recentes 

preocupações com o meio ambiente e a preservação de florestas nativas tem elevado o 

monitoramento da legalidade da exploração de novas áreas (Saath & Fachinello 2018). Tal 

fato torna-se importante a medida que a soja, por exemplo, um dos principais insumos para a 

produção de rações necessita de uma elevação de 2,6% no volume produzido no Brasil para 

suprir a demanda estimada (Saath & Fachinello 2018). Tal demanda exige que haja uma 

enorme expansão de área, se considerada uma produtividade constante (Saath e Fachinello 

2018). 

Diante dos problemas com a expansão da fronteira agrícola, o aumento da 

produtividade torna-se uma maneira necessária para aumentar a oferta de alimentos (Saath & 

Fachinello 2018). Essa mesma alternativa foi utilizada no período pós-revolução tecnológica 

no campo e possibilitou a elevação da oferta para além da demanda mundial de alimentos 

(Fao 2013).  

Além da expansão da fronteira agrícola e da necessidade de elevação da 

produtividade, para atender a esta demanda, a agricultura vem contando com uma série de 

avanços. Tais avanços são alcançados principalmente através do melhoramento genético de 

cultivares, síntese de moléculas mais eficientes para o manejo fitossanitário e modernização 

na mecanização (Silveira et al. 2005). Dando maior enfoque para o manejo fitossanitário, 
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controlar doenças bióticas eficientemente pode ser um ponto decisivo quando se busca 

alcançar altas produtividades (Di Piero 2003).  

O principal setor da economia brasileira é o agronegócio, correspondendo por mais 

de 25% do produto interno bruto (PIB), por 35% dos empregos brasileiros e 42% das 

exportações totais (Brasil 2011).  A soja [Glycine max (L.) Merr. ] é uma das culturas de 

maior interesse econômico para o Brasil e uma das principais responsáveis pelo fornecimento 

de proteínas para a alimentação humana e animal (Pereira et al. 2009a). Atualmente, o Brasil 

ocupa a segunda posição entre os produtores mundiais de soja, atrás apenas dos Estados 

Unidos. No entanto, no ano de 2001 aconteceu o primeiro relato de uma doença conhecida 

como ferrugem-asiática da soja (Yorinori et al. 2004), a qual de imediato já trouxe grandes 

prejuízos. O agente causal da ferrugem-asiática da soja, Phakopsora pachyrhizi Syd. & P. 

Syd., é um fungo biotrófico que se desenvolve muito bem em condições de molhamento foliar 

mínimo entre 6 e 12 horas e temperaturas variando entre 15 e 25 ºC. Dissemina-se facilmente 

pelo vento, sob a forma de urediniósporos e se multiplica apenas em hospedeiros vivos 

(Duarte et al. 2009; Godoy et al. 2016b). 

A forma de controle da ferrugem-asiática da soja mais difundida é a utilização do 

vazio sanitário na maioria das regiões produtoras do país e o escape pela utilização de 

cultivares precoces. A utilização de fugncidas também é uma ferramenta bastante difundida, 

entretanto, a adoção do controle químico como única ferramenta de manejo para as doenças 

deve ser evitado pelo potencial de surgimento de patógenos resistentes, além de elevar os 

custos de produção (Yorinori et al. 2004). Muitas vezes, o monitoramento inadequado, erros 

de aplicação e o controle tardio podem agravar ainda mais o cenário no que diz respeito ao 

manejo da ferrugem-asiática da soja.  

A descoberta de produtos fitossanitários com modo de ação sistêmico contribuiu 

muito para o avanço do controle eficiente de doenças. Apesar deste avanço, atualmente o 

principal problema é a ocorrência de resistência do fungo P. pachyrhizi aos fungicidas e as 

mutações que vem sendo acumuladas por este patógeno, tornando os fungicidas menos 

eficientes. Outra estratégia utilizada é o uso de genes de resistência a raças específicas do 

patógeno, no entanto a falta de durabilidade desse tipo de resistência conduz a pesquisas sem 

fim. Por estes motivos, a indução de resistência tem chamado a atenção de diversos 

pesquisadores e também da iniciativa privada. Esta técnica dificilmente substituirá 

completamente os tradicionais fungicidas, mas pode auxiliar no manejo integrado de doenças 

(Di Piero 2003; Piccinin et al. 2005; Dallagnol et al. 2006). 
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Perante todos os entraves encontrados para o manejo desta doença, faz-se necessário 

buscar formas alternativas eficientes para o controle.  Neste sentido, a indução de resistência 

surge como um método com potencial para controlar as doenças, caracterizando-se por atuar 

na ativação de mecanismos de defesa latentes existentes nas plantas como uma resposta ao 

tratamento com agentes bióticos ou abióticos (Hammerschimidt & Dann 1997; Bonaldo et al. 

2005; Pascholati & Dalio 2018a). Com a ocorrência desse fenômeno, a planta é capaz de 

expressar respostas fisiológicas, bioquímicas e morfológicas que podem limitar a atividade do 

patógeno (Agrios 2005; Pascholati & Dalio 2018a). Determinados compostos com potencial 

eliciador ou que possam maximizar a ação de fungicidas devem ser estudados, pois 

possibilitam a realização de um manejo mais econômico e eficiente da P. pachyrhizi 

(Meneghetti et al. 2010).  

A indução de resistência, resultado da ativação de mecanismos de defesa da planta 

através de tratamentos com agentes bióticos ou abióticos, vem ganhando importância como 

ferramenta no manejo integrado de doenças (Brand 2016). No meio comercial, um exemplo 

de sucesso envolvendo indutores de resistência é o do acibenzolar-S-metílico, Bion
®

 

(Syngenta), um produto que melhora a eficiência do controle e que já foi utilizado em 

conjunto com programas de controle químico (Dallagnol et al. 2006). Conforme já observado 

para a ferrugem do cafeeiro (Hemileia vastatrix), este indutor de resistência possui a 

capacidade de elevar a atividade das enzimas quitinase e β-1,3-glucanase presentes em 

plantas, sendo que estas enzimas apresentam potencial para influenciar no controle de doenças 

(Pereira et al. 2009b). Tanto no meio científico como no comercial, a indução de resistência 

vem demonstrando sua eficiência na redução da incidência e/ou severidade de doenças 

(Cavalcanti et al. 2006; Sun et al. 2014).  

Além do acibezolar-S-metílico, outros compostos que possuem ação como indutores 

de resistência vem sendo estudados em diversos patossistemas, como a fitotoxina taxtomina A  

(Garcia et al. 2008b, a; Brand 2016)), produzida por Streptomyces scabies.  As taxtominas 

pertencem a um grupo de fitotoxinas produzidas por microrganismos patogênicos do gênero 

Streptomyces (Beauséjour et al. 1999)  e foram isoladas e caracterizadas primeiramente em 

1992 (King et al. 1992), sendo associadas positivamente com a patogenicidade de S. scabies 

(King et al. 1991). A taxtomina A, particularmente, tem sua produção majoritária associada ao 

agente causal da sarna comum da batata (S. scabies) (Beauséjour et al. 1999).  A produção 

desta fitotoxina in vitro já foi demonstrada por diversos autores em distintos meios de cultivo 

(Babcock et al. 1993; Loria 1995; Goyer et al. 1998).  
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Perante a possibilidade de produção in vitro da fitotoxina taxtomina A, diversas 

linhas de estudo começaram a serem exploradas, como as propriedades herbicidas deste 

composto (King et al. 2001) e também como ativador de defesa em plantas (Garcia et al. 

2008b; Brand 2016). Em se tratando das propriedades herbicidas, destaca-se que as 

fitotoxinas taxtominas são capazes de causar a necrose celular de plantas com concentrações 

de mg mL
-1

, todavia, o modo de ação ainda não está bem esclarecido (Loria et al. 1997; King 

et al. 2001). Quanto a ativação de defesa em plantas, a fitotoxina também demanda de baixas 

concentrações para expressar seu potencial, sendo necessárias doses em concentração de µg 

mL
-1

 para que atue como eliciador na expressão dos mecanismos de defesa das plantas 

tratadas (Garcia 2008). As fitotoxinas apresentam capacidade de afetar processos metabólicos 

essenciais, além de atuarem no desencadeamento de mecanismos de defesas das plantas 

(Pascholati & Dalio 2018b). 

Apesar do potencial da taxtomina A, este composto ainda não foi testado quanto a 

sua eficácia perante a ferrugem-asiática. Entretanto, com a crescente busca por métodos 

alternativos para o manejo integrado de doenças, as pesquisas envolvendo agentes de indução 

de resistência vem aumentando. No que diz respeito ao patossistema soja-P. pachyrhizi, 

pouco se sabe em relação aos mecanismos de defesa das plantas à infecção, demandando 

maiores estudos neste sentido (Mortel et al. 2007; Schneider et al. 2011). 

Para tanto, o objetivo geral deste trabalho foi avaliar o efeito de taxtomina 

parcialmente purificada e preparações de S. scabies como potenciais indutores de resistência 

em plantas de soja a P. pachyrhizi, a fim de controlá-la. Os objetivos específicos envolveram: 

a) avaliar a ocorrência de efeito direto dos potenciais indutores sobre o patógeno; b) verificar 

o efeito dos potenciais indutores em condições de folha destacada, casa de vegetação e 

campo; c) avaliar os mecanismos bioquímicos alterados nas plantas de soja em resposta a 

aplicação dos potenciais indutores; e d) verificar a ativação do sistema de defesa das plantas 

através do monitoramento de genes específicos relacionados as vias de defesa. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. A cultura da soja [Glycine max (L.) Merr.] 

A soja pertence a família Fabaceae e se tornou um dos principais produtos de 

exploração nacional após a expansão da cultura na década de 70 (Lazzarotto & Hirakuri 

2010).  Esta cultura tem como característica a emissão, a partir da semente, de um par de 

cotilédones seguido por um par de folhas unifoliadas. Em seguida, inicia a emissão das folhas 

ditas como verdadeiras, os trifólios, os quais encorpararão a planta durante o seu estádio 

vegetativo (Singh et al. 2007). Após, tem-se o início do estádio reprodutivo que compõe 

desde o período de início do florescimento até a maturação plena (Singh et al. 2007). O ciclo 

completo das cultivares de soja brasileiras tem duração que pode variar de 90 até 150 dias, 

dependendo da região e das características da cultivar semeada (Sediyama et al. 2015). 

A estabilidade da economia nacional é dependente desta cultura, sendo que foi a que 

apresentou maior crescimento nas últimas três décadas (Fao 2017). Ainda segundo o mesmo 

autor, a evolução tecnológica viabilizou o grande progresso ocorrido no agronegócio 

brasileiro e, juntamente a este, elevou-se o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do 

Brasil Central e a qualidade de vida. Pela sua reconhecida importância na alimentação 

humana e animal, a soja e seus subprodutos lideram o ranking do mercado externo, sendo a 

principal geradora de divisas cambiais (Brasil 2018).  Esta marca é dependente da estabilidade 

da cultura, que pode ser afetada pelos diversos problemas que incidem sobre a mesma, entre 

estes a ocorrência de novas doenças e instabilidades climáticas. Dentre os variados fatores que 

afetam o potencial produtivo da cultura, estão as doenças que se destacam como principal 

fator limitante de incrementos em produtividade (Embrapa 2018). 

O Brasil é o segundo maior produtor mundial desta leguminosa e a produção da safra 

de 2017/2018 atingiu 110,16 milhões de toneladas, com uma área cultivada de 

aproximadamente 33,71 milhões de hectares (ha) e produtividade média de 3.268,00 kg ha
-1

 

(Conab 2017). Para a safra 2018/2019, estimativas mostram que o Brasil deve atingir uma 

produção entre 117 e 119,4 milhões de toneladas (Conab 2018). O maior potencial, no que se 

refere a expansão da área cultivada de soja, para os próximos anos está concentrado no Brasil, 

uma vez que este possui disponibilidade de área, além de condições tecnológicas, 

meteorológicas e topográficas favoráveis (Hirakuri & Lazzarotto 2014). Conforme 

estimativas, para a safra 2018/2019 está previsto um aumento de 2,9% da área semeada em 

relação a safra anterior, podendo ultrapassar os 36 milhões de hectares semeados (Conab 

2018). Os maiores produtores nacionais de soja são os estados do Mato Grosso, Paraná e Rio 

Grande do Sul, sendo que apenas sete estados em todo o território nacional não apresentam 
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produção de soja (Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Espírito Santo 

e Rio de Janeiro) (Conab 2018). 

As perdas decorrentes da ocorrência de doenças têm aumentado (Yorinori et al. 

2005), estimando-se que anualmente ocorrem perdas de cerca de 15 a 20% na produção 

(Embrapa 2000), sendo que a principal doença que afeta a sojicultura brasileira é a ferrugem-

asiática da soja (Henning & Godoy 2006; Godoy et al. 2016b).  

 

2.2. Ferrugem Asiática da Soja (Phakopsora pachyrhizi) 

O primeiro relato da ferrugem-asiática da soja aconteceu no ano de 1902 no Japão e, 

posteriormente, em outros países da Ásia e da África (Sharma & Gupta 2006). O primeiro 

relato na América aconteceu no Havaí em 1994 e nos Estados Unidos da América em 2004 

(Schneider et al. 2005). No ano de 2001 aconteceu os primeiros relatos da ferrugem-asiática 

da soja no Paraguai e Brasil, mais especificamente no estado do Paraná, onde disseminou-se 

amplamente, tendo um custo estimado de controle ao redor de US$ 2 bilhões (Yorinori et al. 

2005).  

O agente causal da ferrugem-asiática da soja é um fungo biotrófico, ou seja, que 

necessita do hospedeiro vivo para sobreviver. Por isso a ocorrência de plantas espontâneas na 

lavoura, como resultado de sementes perdidas durante a colheita contribui para a 

sobrevivência do patógeno por um período maior na lavoura, podendo servir de fonte de 

inóculo para outras lavouras, razão pela qual estas plantas devem ser eliminadas (Fiallos 

2011). 

As condições ideais para o fungo P. pachyrhizi são temperaturas entre 15 e 25 ºC, 

com molhamento foliar de 6 a 12 horas seguidas (Marchetti et al. 1976). Os esporos 

germinam em um único tubo germinativo com apressório, sendo a penetração do tipo direta 

no lúmen das células epidérmicas (Furtado et al. 2011), com formação dos primeiros 

haustórios após 24-48 horas de contato com o hospedeiro (Goellner et al. 2010). Com menor 

frequência, o processo de penetração se inicia no espaço entre as células adjacentes e, em 

seguida, o fungo entra em uma destas células (Bonde et al. 1976).  

O ciclo da ferrugem-asiática se inicia com uma fonte de inóculo primária, que pode 

ter origem em plantas voluntárias ou hospedeiros secundários, através dos quais tem início a 

disseminação dos urediniósporos e, consequentemente, a deposição e colonização (Yorinori et 

al. 2004; Reis et al. 2006; Rupe & Sconyers 2008). Após cinco dias da colonização, começam 

a ocorrer algumas necroses nas células da epiderme e do mesófilo, que se tornam visíveis na 

folha através da formação da urédia. A penetração e colonização do patógeno ocorre através 
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do urediniósporo, que emite um tubo germinativo e um apressório, e este último, origina a 

hifa de penetração e a hifa de infecção. A partir da hifa de infecção surge o haustório, que 

penetra na célula e obtém os nutrientes para o patógeno, causando alterações fisiológicas e 

morfológicas na planta. Como consequência de tais alterações, ocorre o rompimento da 

epiderme da folha e exposição da massa de urediniósporos através da urédia (Tremblay 2011) 

(Figura 1). O fator que desencadeia a doença é o clima, que quando favorável, permite o 

estabelecimento e o desenvolvimento do patógeno ocasionando severos danos (Reis et al. 

2006). Cabe ressaltar que a ferrugem-asiática da soja está presente durante todo o ano na 

Bolívia, Paraguai, Argentina e Brasil (Reis et al. 2006). 

 

 

Figura 1: Folha de soja apresentando sintomas causados pela infecção, colonização e 

reprodução de P. pachyrhizi demonstrando a formação de urédias na parte abaxial 20 dias 

após a inoculação. 

 

A dispersão dos urediniósporos ocorre principalmente pela ação do vento, ocorrendo 

geralmente em dias secos e com baixa umidade na folha (Yorinori et al. 2010). A 

disseminação de urediniósporos a curtas distâncias é regulada pela distância da fonte de 

inóculo, umidade, temperatura, direção e velocidade do vento (Wen et al. 2017). O fenômeno 

da dispersão ocorre, pois com a ausência de umidade na folha, os esporos aderidos a 

superfície são carregados com maior facilidade (Reis et al. 2006). Após a deposição dos 

esporos em uma nova superfície, há a necessidade de que se tenha umidade disponível e 

temperaturas favoráveis para que a germinação ocorra (Reis et al. 2006; Tsukahara et al. 

2008; Yorinori et al. 2010). A capacidade de P. pachyrhizi em causar doença é dependente da 

umidade disponível. A interrupção no período de molhamento foliar afeta diretamente este 

patógeno, causando a redução da germinação e formação de apressórios e, consequentemente, 

há um decréscimo na severidade da doença (Furtado et al. 2011). A descontinuação de 

períodos de molhamento afeta principalmente esporos que já iniciaram o processo de 

germinação com a umidade disponível inicialmente (Furtado et al. 2011). 

1 cm 
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Ademais, a ferrugem-asiática da soja é considerada uma doença policíclica, ou seja, 

podem ocorrer múltiplos ciclos de infecção dentro de um mesmo ciclo da cultura (Godoy et 

al. 2007).  Portanto, as plantas que foram infectadas inicialmente podem atuar como fonte de 

inóculo para a ocorrência de outras infecções dentro do mesmo ciclo da cultura (Bergamin 

Filho et al. 2018b). 

Os sintomas iniciais da doença são minúsculos pontos mais escuros (esverdeados a 

cinza-esverdeados) no tecido da folha, correspondendo a urédia na face abaxial (Figura 1) 

(Godoy et al. 2016b). As lesões são delimitadas pelos vasos e apresentam formato angular, 

atingindo de 2 a 5 mm de diâmetro (Rupe & Sconyers 2008; Godoy et al. 2016b). 

Inicialmente, observa-se no local da mancha uma pequena protuberância semelhante a uma 

ferida de escaldadura, sendo este sintoma o começo da formação de uma urédia que 

posteriormente começará a liberar urediniósporos (Yorinori et al. 2003). Conforme a 

esporulação aumenta, as lesões ficam facilmente visíveis em ambas as faces da folha. Com o 

acumulo de urediniósporos sobre as uredínias, as estruturas do fungo ficam mais visíveis 

(Yorinori et al. 2003).  

Há uma tendência de que o ciclo das ferrugens seja mais complexo e envolva 

diferentes tipos de esporos com especialização de hospedeiros. Em relação à P. pachyrhizi, 

não existem muitas informações sobre o ciclo sexual. Para ferrugens dicarióticas, há a 

formação de teliósporos, cariogamia e divisão, finalizando com a formação de quatro 

basidiósporos haploides. Apesar de que já existem relatos de observação de teliósporos de P. 

pachyrhizi na Ásia, a germinação dos mesmos nunca foi constatada em condições naturais 

(Bromfield 1984), sendo apenas induzida em condições laboratoriais (Saksirirat & Hoppe 

1990).  

O fungo causador da ferrugem-asiática da soja produz urediniósporos em seu ciclo 

assexual (Figura 2), os quais são liberados das urédias através de uma abertura denominada 

ostíolo (Goellner et al. 2010). Os urediniósporos germinam em um único tubo germinativo 

que apresenta certa sensibilidade a luz, uma vez que experimentos demonstraram 

desenvolvimento do tubo germinativo em condições de escuro e não na luz (Koch & Hoppe 

1987; Goellner et al. 2010). O tubo germinativo é terminado em um apressório, não ornado e 

que apresenta tamanho aproximado ao do urediniósporo (Goellner et al. 2010). A penetração 

de P. pachyrhizi é de forma direta no tecido foliar e a formação do primeiro urediniósporo foi 

observada após 24-48 horas do contato inicial entre o patógeno e o hospedeiro suscetível 

(Goellner et al. 2010). Após, ocorre a colonização de forma intensa do tecido do mesófilo e o 

preenchimento com micélio fúngico dos espaços intercelulares (Goellner et al. 2010). 
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Considera-se que a reprodução assexual está completa quando há o desenvolvimento de uma 

nova urédia a partir de urediniósporos originados de uma urédia anterior (Koch et al. 1983). 

 

 

Figura 2: Ciclo de vida de P. pachyrhizi, agente causal da ferrugem asiática da soja 

ocasionada por P. pachyrhizi. Ciclo construído baseado em: 
1
Bonde et al. 1976; 

4
Yeh 1981; 

3
Reis et al. 2006; 

2
Zambenedetti et al. 2007; 

5
Garcés et al. 2010. Crédito do infográfico: 

Marcelo Madalosso – Instituto Phytus 

  

Os danos ocasionados pela ferrugem-asiática variam em função do estádio 

fenológico da planta, sendo que a doença pode ocorrer em todas as fases do crescimento da 

planta (Hsu & Wu 1968; Yang 1990; Moreira 2009; Godoy et al. 2016b). Entretanto, ocorre 

com maior frequência com o fechamento do dossel das plantas pela maior umidade e 

sombreamento. Quando ocorre a infecção e há uma alta densidade de lesões, ocorre o 

amarelecimento folhar e desfolha precoce (Bergamin Filho et al. 2018a), o que compromete a 

formação e enchimento de grãos, o peso final e a qualidade da semente (Godoy et al. 2016b). 

As lesões ocasionadas por P. pachyrhizi podem ser de dois tipos: TAN (castanha) e RB 

(reddish-brown; marrom-avermelhada).  

As lesões do tipo TAN (suscetível) esporulam abundantemente e não apresentam 

necrose extensiva, enquanto que as lesões do tipo RB apresentam necrose extensiva com 

baixa esporulação, indicando uma reação de resistência (Rupe & Sconyers 2008; Godoy et al. 

2016b). O tipo das lesões depende da interação entre o isolado de P. pachyrhizi e o genótipo 

da planta (Koga et al. 2008; Godoy et al. 2016b). 
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O controle da ferrugem-ásiática deve envolver as diversas técnicas do manejo 

integrado. Há muito tempo o controle da ferrugem-asiática tem se baseado no uso de 

fungicidas (Godoy & Canteri 2004), sendo que atualmente esta continua sendo uma das 

ferramentas mais difundidas de controle através da utilização de produtos pertencentes aos 

grupos dos inibidores de desmetilação, inibidoras de quinona externa e inibidores de succinato 

desidrogenase, principalmente (Godoy et al. 2016a). Com a utilização de tais produtos, as 

perdas decorrentes da ferrugem-asiática foram reduzidas, entretanto, a utilização de 

fungicidas foi intensificada e estes representaram um custo de aproximadamente 2,2 bilhões 

de dólares na safra 2013/2014, considerando uma média de três aplicações (Godoy et al. 

2016a). 

A utilização de cultivares precoces, semeadura na época recomendada e o 

monitoramento de temperatura e umidade favoráveis ao patógeno contribuem para o sucesso 

do manejo desta doença (Godoy et al. 2016b). Há alguns anos já existem algumas cultivares 

resistentes para algumas regiões brasileiras (Azevedo et al. 2007; Henning et al. 2010), 

porém, devido a ampla variabilidade que a P. pachyrhizi apresenta, o desenvolvimento de 

cultivares resistentes se torna mais difícil (Soares et al. 2004). Mesmo para cultivares que 

apresentam resistência, vem sendo recomendado ao menos uma aplicação de fungicidas na 

tentativa de evitar a quebra desta resistência (Henning et al. 2010). Entretanto, já existem 

diversos relatos do surgimento de raças de P. pachyrhizi que suplantam a resistência de 

variedades de soja supostamente resistentes ao patógeno (Paes 2015).  

Na tentativa de eliminar plantas que possam servir de inóculo para safras 

subsequentes, a maioria das regiões do país também adotam o controle cultural, através do 

vazio sanitário como uma medida de manejo para a doença capaz de atrasar as primeiras 

infecções por P. pachyrhizi (Godoy et al. 2016a) e também possibilitar o atraso da aplicação 

de produtos utilizados na proteção das plantas (Bergamin Filho et al. 2018a). Esta forma de 

controle consiste na proibição do cultivo por lei em um determinado período de entressafra, 

excluindo-se desta, os cultivos com finalidade de pesquisa científica e experimentos, desde 

que se obtenha a autorização prévia do órgão estadual de defesa sanitária (Mapa, 2014).  

Com os crescentes problemas envolvendo a ocorrência de doenças, torna-se 

imprescindível buscar alternativas que possam contribuir para a mitigação dos problemas 

fitopatológicos sobre a produção agrícola.  Outras alternativas para o controle da ferrugem-

asiática da soja vêm sendo testadas nos últimos anos, como a utilização de óleos essenciais 

(Medice et al. 2007; Borges et al. 2013). Todavia, existe outro método que vem sendo testado 
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e demonstrando bons resultados (Duarte et al. 2009; Oliveira et al. 2015), o qual está 

recebendo maior enfoque, a indução de resistência.  

Neste sentido, o uso de agentes indutores, como a taxtomina A (Garcia et al. 2007a, 

c, b, 2008b, a) surgem como alternativas que podem contribuir com o manejo de 

enfermidades de plantas, podendo ao mesmo tempo contribuir para a redução no uso de 

produtos químicos  que quando utilizados inadequadamente podem afetar a saúde humana e o 

equilíbrio dos ecossistemas (Romeiro 2008). Deve-se considerar ainda que os indutores de 

resistência podem ser utilizados em conjunto com o controle químico, buscando auxiliar na 

melhora de eficiência destes produtos, bem como no uso racional dos mesmos. 

 

2.3. Indução de resistência 

Na busca por métodos alternativos de controle das doenças, surge a indução de 

resistência como uma saída promissora. Uma planta que apresenta resistência possui a 

capacidade de resistir ao ataque de fitopatógenos e pragas, pois consegue expressar as suas 

respostas de defesa a infecção mais rapidamente (Hammerschmidt 2007). Cabe ressaltar que 

cada interação patógeno-hospedeiro pode ser vista como uma luta entre dois organismos para 

a sobrevivência, onde o patógeno buscando sobreviver ataca o hospedeiro com suas armas 

químicas e o hospedeiro se defende através de mecanismos de defesa estruturais e/ou 

bioquímicos (Pascholati & Dalio 2018a). A resistência é considerada como a capacidade que 

determinada planta possui em atrasar e/ou evitar a colonização e atividade do patógeno no 

tecido, sendo considerado que na natureza a resistência é a regra e a suscetibilidade a exceção 

(Agrios 2005; Pascholati & Dalio 2018a). 

A defesa das plantas a fitopatógenos pode ser de maneira ativa ou passiva, sendo os 

mecanismos de defesa classificados em pré e pós-formados. Os mecanismos de defesa pré-

formados são os existentes antes da chegada do patógeno, enquanto que os mecanismos pós-

formados estão ausentes ou em níveis baixos antes da infecção, sendo posteriormente ativados 

como uma resposta a chegada do patógeno (Pascholati & Dalio 2018a). 

Os mecanismos de defesa pré-formados bioquímicos envolvem compostos fenólicos, 

alcaloides, fototoxinas, entre outros (Pascholati & Dalio 2018a). Enquanto que os 

mecanismos bioquímicos pós-formados compreendem, por exemplo, espécies reativas de 

oxigênio, fitoalexinas e proteínas relacionadas a patogênese (Proteínas-RP) (Pascholati & 

Dalio 2018a).  

Os compostos fenólicos produzidos pelas plantas têm como característica a 

solubilidade em água devido a sua frequente forma de glicosídeos, além de se localizarem, 
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geralmente, nos vacúolos celulares (Schwan-Estrada et al. 2008). Tais compostos são 

substâncias que podem apresentar efeito fungitóxico, antivirótico e antibacteriano, sendo que 

os efeitos como, por exemplo, inibidor da germinação de esporos e crescimento micelial, 

alteração na atividade e/ou produção de enzimas microbianas podem variar em função de cada 

grupo (Friend 1981). Logo, tanto alterações nos mecanismos estruturais quanto bioquímicos 

de resistência podem envolver estes compostos (Nicholson & Hammerschmidt 1992; 

Nicholson 1995). 

As espécies reativas de oxigênio são moléculas transitórias e reativas, as quais tem 

sua produção atrelada ao caminho metabólico da transformação do oxigênio molecular (O2) 

em água (H2O) (Pascholati & Dalio 2018a). Podem atuar diretamente sobre o patógeno e 

inibir o seu crescimento, podendo também reforçar a parede celular através do fortalecimento 

de ligações cruzadas com proteínas estruturais e ainda fortalecer a integridade da membrana 

plasmática (Pascholati & Dalio 2018a). Ademais, o peróxido de hidrogênio é dito como a 

espécie mais estável e prontamente transportável pela membrana, o qual pode estar 

relacionada com a expressão de genes ligados a resistência ou ter atuação na síntese de 

mensageiros secundários, como ácido jasmônico (Pascholati & Dalio 2018a). 

As proteínas-RP podem ter sua produção associada ao desenvolvimento normal da 

planta, a ocorrência de estímulos abióticos ou ainda como componentes de um sistema de 

defesa induzível contra fitopatógenos, o qual pode atuar no controle (Pascholati & Dalio 

2018a). Estas proteínas são caracterizadas por apresentarem estabilidade em pH baixo (2,8) e 

altas temperaturas (60-70 ºC), além de resistirem a ação de enzimas proteolíticas (Pascholati 

& Dalio 2018a). Dentre as proteínas-RP cabe destacar a -1,3 glucanase. Estas 

endoglucanases são constituídas por monômeros que possuem massa molecular na faixa de 25 

a 35 kDa e apresentam a capacidade de produzir unidades de glicose, a partir do substrato 

laminarina (Cavalcanti et al. 2005a). Esta proteína-RP tem sua importância nos mecanismos 

de defesa das plantas contra fungos uma vez que a -1,3 glucana é um componente 

importante da parede celular destes microrganismos (Cavalcanti et al. 2005a).  

Assim como a -1,3 glucanase, as quitinases também constituem-se de monômeros 

com massa molecular entre 25 e 35 kDa e são importantes na defesa de plantas, uma vez que 

hidrolisam com eficiência a quitina e são um dos principais componentes da parede celular de 

muitos fungos (Cavalcanti et al. 2005a). Estudos demonstram que o aumento da resistência de 

plantas à patógenos está associado a expressão de genes de quitinases e que além da 

capacidade de hidrolisar com eficiência a quitina, um dos principais componentes da parede 
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celular de muitos fungos, pode ter potencial antimicrobiano (Cavalcanti et al. 2005a; van 

Loon et al. 2006).  

Ademais, alterações metabólicas ocorrem em função da expressão dos mecanismos 

de defesa das plantas e tais alterações correlacionam-se com modificações na atividade de 

enzimas consideradas chave para o metabolismo primário e secundário, como a peroxidase 

(Cavalcanti et al. 2005a). Esta enzima está presente nos tecidos das plantas e participa de 

vários processos fisiológicos (Hoagland 1990). As peroxidases são descritas como 

glicoproteínas como massa molecular aproximada de 40 kDa, sendo as mesmas capazes de 

metabolizar H2O2 (Cavalcanti et al. 2005a). A ativação das peroxidases pode acontecer pela 

ocorrência de danos na membrana plasmática, pela ação de enzimas proteolíticas ou por 

ruptura mecânica da parede celular (Reimmann et al. 1992). Há uma elevada afinidade de 

peroxidases com parede e outros componentes celulares, sendo possível que durante o 

processo de lignificação, a mesma fique aderida na parede celular ou membrana (Cavalcanti 

et al. 2005a). A lignina, em conjunto com outros polissacarídeos e a celulose que ocorrem na 

parede celular atuam como uma barreira física à penetração de fungos. Além da barreira 

mecânica, tais substâncias podem alterar a resistência a enzimas hidrolíticas, através de 

modificações na parede celular (Vance et al. 1980). 

Também conhecida como indução de proteção ou imunidade adquirida, a resistência 

induzida consiste na ativação de mecanismos latentes de resistência através de agentes 

externos em uma planta, podendo estes agentes serem de origem biótica ou abiótica, sem 

alterar o genoma (Cavalcanti et al. 2005b). A proteção induzida depende do intervalo de 

tempo entre o tratamento indutor e o tratamento provocador (inoculação do patógeno). O 

agente indutor pode ser qualquer composto ou fator que apresente capacidade de ativar 

mecanismos de defesa da planta e o eliciador a molécula presente no indutor que responde 

diretamente pela ativação dos mecanismos de defesa (Bonaldo et al. 2005).  

A duração do efeito protetor dos indutores de resistência varia em função do indutor 

e da planta, podendo durar poucos dias até semanas ou por todo o ciclo de cultivo da planta 

(Pascholati & Dalio 2018a). Outro ponto que deve ser destacada é a inespecificidade, o que 

possibilita que haja a ação sobre um amplo espectro de fitopatógenos.  

Além disso, recentemente descobriu-se a existência de um fenômeno denominado de 

“priming”, ou seja, verificou-se a existência de um pré-condicionamento/sensibilização de 

plantas contra uma infecção de fitopatógenos que ocorre subsequentemente (Herms 2002), 

possibilitando a expressão da defesa de forma mais rápida e efetiva (Goellner & Conrath 

2008; Mauch-Mani et al. 2017). Adicionalmente, pesquisadores também verificaram a 
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ocorrência de um estado de “priming” transgeracional, ou seja, as características de 

resistência de plantas parentais pré-condicionadas são transmitidas para a próxima geração 

através das sementes (Balmer et al. 2015). Tal fato pode ser dito como a existência de um tipo 

de memória da planta, a qual consegue reagir de forma mais rápida e adequada quando 

submetidas ao ataque de um fitopatógeno (Balmer et al. 2015).  

O fenômeno da indução de resistência foi alavancado pelos avanços da biologia 

molecular e engenharia genética, o que vem facilitando o esclarecimento de muitas bases 

relacionadas a resistência e suscetibilidade de plantas a fitopatógenos (Pascholati & Dalio 

2018a). 

O monitoramento do fenômeno da indução de resistência pode ser realizado através 

da verificação de alterações bioquímicas em plantas, como a atividade de guaiacol peroxidase 

(Lusso & Pascholati 1999), -1,3 glucanase (Kombrink & Hahlbrock 1986), quitinase (Busso 

& Mazaro 2015), compostos fenólicos (Rodrigues et al. 2005), entre outros. Além disso, com 

os avanços da biologia molecular também é possível realizar o monitoramento de genes 

sabidamente envolvidos com a ativação de vias de defesa, o que possibilita um detalhamento 

maior do fenômeno (Schweizer et al. 1997; Clarke et al. 2000; Glazebrook 2001; Kiba et al. 

2003; Shoresh et al. 2005; van Verk et al. 2011; Liu et al. 2016).  

Dentre os genes que podem ser monitorados, estão o MeSA, NPR1 e PR1 

relacionados a via do ácido salicílico (Figura 3). Também pode-se monitorar a expressão do 

gene MYC2 relacionado a via do jasmonato e os genes ACC e ERF1 relacionados a via do 

etileno (Dalio et al. 2018). O monitoramento de tais genes se torna importante a medida que 

durante a infecção por um patógeno, diferentes fitormônios podem ser induzidos e agir como 

moléculas sinalizadoras para desencadear a produção de compostos antimicrobianos (Verma 

et al. 2016). De maneira geral, as plantas produzem ácido salicílico, jasmonato e etileno como 

principais sinais de defesa ao ataque de patógenos (Robert-Seilaniantz et al. 2011). 
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Figura 3: Genes relacionados a ácido salicílico, jasmonato, etileno, genes R, explosão 

oxidativa, fisiologia e reprodução. Adaptado de Dalio et al. (2018). 

 

2.4. A fitotoxina taxtomina 

No que diz respeito a indução resistência, atualmente as fitotoxinas representam uma 

possibilidade no controle de doenças de plantas na qualidade de eliciador em potencial. Essas 

moléculas são descritas como compostos secundários com baixa massa molecular, produzidos 

por fitopatógenos que podem afetar o metabolismo e/ou estrutura da célula hospedeira, 

podendo levar a morte do hospedeiro (Berestetskiy 2008). As fitotoxinas muitas vezes estão 

relacionadas a agressividade do patógeno ou envolvidas com fatores de patogenicidade 

(Pascholati et al. 2008; Möbius & Hertweck 2009).  

A capacidade de espécies de Streptomyces produzirem fitotoxinas como mecanismo 

de patogenicidade já era considerada desde o século passado. Todavia, somente mais tarde 

houve a confirmação, através do isolamento e caracterização das fitotoxinas com capacidade 

de causarem necrose em tecidos de tubérculos de batata (Fellows 1926; King et al. 1989). A 

fitotoxina taxtomina A (CAS: 122380-18-1) foi caracterizada e definida estruturalmente 

(Figura 4), como uma molécula de 4-nitroindol-3-il contendo 2,5-dioxopiperazina, um 

dipeptídeo derivado da fenilalanina e um aminoácido triptofano com radical nitrato (King et 

al. 1989), tendo como fórmula molecular C22H22N4O6.  
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Figura 4: Estrutura da molécula da fitotoxina taxtomina A (C22H22N4O6), produzida por 

Streptomyces scabies. Crédito da imagem: PubChem 

 

Esta fitotoxina foi denominada de “Taxtomina A” em homenagem a Roland Thaxter, 

pesquisador que estabeleceu primeiro a relação entre a sarna da batata e S. scabies (King & 

Lawrence 1996). Os integrantes do gênero Streptomyces são actinobactérias gram-positivas, 

com altas quantidades de guanina e citosina no DNA, sendo que as espécies mais estudadas 

são S. scabies, S. acidiscabies e S. turgidiscabies (Loria et al. 2006). Todas as espécies de 

Streptomyces produzem taxtomina A ou outras fitotoxinas, sendo que a taxtomina A possui a 

capacidade de interferir no crescimento de plantas de diferentes famílias botânicas por 

apresentar amplo espectro (Leiner 1996). 

 Diversas pesquisas foram conduzidas visando esclarecer o modo de ação da 

taxtomina A, como por exemplo, em plantas de sorgo analisando-se a importância dessa 

toxina e das concanamicinas, bem como na agressividade de S. scabies em batata (Garcia et 

al. 2007a, c, b; Garcia & Pascholati 2008; Garcia 2008). Outros estudos mostraram que 

algumas fitotoxinas podem ativar mecanismos de defesa e induzir resistência em plantas, 

como o ácido oxálico produzido por Sclerotinia sclerotiorum e a coronatina produzida por 

Pseudomonas syringae (Doubrava et al. 1988; Toal & Jones 1999; Fliegmann et al. 2003).  

No mesmo sentido, pesquisas realizadas com taxtomina A demonstraram que esta foi 

capaz de induzir resistência em pepineiro (Garcia et al. 2008a) contra Colletotrichum 

lagenarium, em sorgo (Garcia et al. 2008b) contra C. sublineolum (local e sistêmica) e em 

fumo contra TMV. Ademais, plantas de sorgo que receberam o tratamento com taxtomina A 

apresentaram atividade das enzimas peroxidase, quitinase e β-1,3-glucanase superior a plantas 

não tratadas (Garcia et al. 2008b), além de terem acumulado mais fitoalexinas (Garcia 2008). 

Estes resultados proporcionaram o depósito de uma patente por Sérgio Florentino Pascholati e 

Ely Garcia (P. I. 0.802.664-5 – 13/08/2008). 
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Além disso, em Arabidopsis thaliana, a taxtomina ocasionou resposta mais precoce 

relacionada ao influxo de Ca
2+

, o qual atua como mensageiro chave na reação quando da 

infecção da planta por patógenos (Tegg et al. 2005; Errakhi et al. 2008). A resposta da planta 

mediada por cálcio em A. thaliana foi a morte celular programada (Duval et al. 2005). A 

ocorrência de sinalização de cálcio em células vegetais, como resposta a moléculas originadas 

de patógenos pode desencadear uma elevação no nível de Ca
2+

 citosólico, que por sua vez é 

fundamental para respostas oxidativas e indução de defesa em plantas (Gerber et al. 2004; 

Kurusu et al. 2005). Desta forma, fica evidente o potencial que a taxtomina A possui como 

agente de indução de resistência em plantas a fitopatógenos.  

 No que diz respeito ao efeito direto de taxtomina A sobre fitopatógenos, em 

estudo realizado com Phytophthora plurivora e P. nicotianae, observou-se que esta fitotoxina 

não exibia efeito direto sobre o crescimento micelial e zoósporos de tais patógenos (Brand 

2016). Entretanto, quando um estudo foi realizado com a mesma fitotoxina e o patógeno 

Colletotrichum sublineolum, houve redução do crecimento micelial, germinação de esporos e 

formação de apressório, o que demonstrou que a taxtomina A também pode ter efeito direto, 

além de ativador de defesa de plantas (Garcia et al. 2008b). A existência de efeito direto 

também foi detectada através da redução do crescimento micelial in vitro de Rhizopus 

stolonifer (Pinto 2014). Todavia, como já comentado, a ocorrência do efeito direto de 

taxtomina A pode variar em função de cada fitopatógeno, planta e também da concentração da 

fitotoxina utilizada (Brand 2016).  
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

Os experimentos descritos a seguir foram realizados junto ao Departamento de 

Fitopatologia e Nematologia (ESALQ/USP), Departamento de Produção Vegetal 

(ESALQ/USP) e campo experimental da PROMIP (Conchal – SP), com auxílio da Stoller do 

Brasil LTDA. 

 

3.1. Obtenção de plantas de soja 

As sementes de soja foram semeadas em vasos de 2,5 L de capacidade, contendo 

substrato (Basaplant - Turfa, corretivos, vermiculita, carvão vegetal e casca de pinus) sendo, 

posteriormente, acomodados sob condições de temperatura e umidade parcialmente 

controladas. Foram semeadas quatro sementes por vaso e as plantas foram irrigadas 

regularmente. A cultivar utilizada foi a 74HO112TPIPRO (HO Paranaíba IPRO), 

desenvolvida pela HO Genética. Esta cultivar apresenta um grupo de maturação médio, com 

ponto médio de colheita aos 108 dias. Possui hábito de crescimento indeterminado e boa 

resistência ao acamamento, sendo suscetível a P. pachyrhizi. 

 

3.2. Obtenção e manutenção do inóculo de P. pachyrhizi 

O inóculo de P. pachyrhizi foi obtido junto a Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária – Centro Nacional de Pesquisa em Soja (EMBRAPA – CNPSo), localizada na 

cidade de Londrina/PR. 

A manutenção do inóculo foi realizada em plantas obtidas conforme item 3.1 e 

alocadas no interior de caixas de filme plástico construídas para esta finalidade (Figura 5). As 

caixas foram mantidas no interior de uma casa de vegetação e a umidade foi mantida através 

de um umidificador acoplado na lateral da caixa, o qual tinha seu funcionamento programado 

para 15 min hora
-1

, com auxílio de um “timer” analógico. 

 

 
Figura 5: Caixa construída para a manutenção de plantas de soja utilizadas como fonte de 

inóculo de Phakopsora pachyrhizi com umidade mantida por umidificador instalado 

lateralmente. 
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 Quando as plantas que permaneceram como fonte de inóculo apresentaram 

severidade elevada e consequente desfolha elevada, ocorreu a substituição das plantas por 

novas plantas para que o processo se repetisse. Desta forma, o inóculo foi mantido durante 

toda a estação de trabalho, tendo a produção de urediniósporos de maneira continua para a 

coleta e utilização em experimentos, tanto in vitro como in vivo. 

 Além da manutenção da umidade no interior da caixa com o umidificador, fez-

se o fornecimento de água diretamente no vaso para a manutenção da umidade no substrato 

requerida pela planta para o seu desenvolvimento. Não foi realizado o aporte com adubação 

junto ao substrato devido ao curto período demandado para a substituição de plantas, como 

consequência da desfolha. 

 

3.3. Produção e preparo dos agentes utilizados nos tratamentos 

3.3.1. Controle negativo 

Como controle negativo, utilizou-se água autoclavada. 

 

3.3.2. Meio aveia sem Streptomyces scabies 

O tratamento meio-aveia, o mesmo foi composto por 40 g de farinha de aveia 

comercial diluídos em 1000 mL de água destilada. Inicialmente, submeteu-se o meio a um 

liquidificador por 2 minutos para homogeneização e distribuiu-se o volume de 100 mL em 

frascos do tipo Erlenmeyer, sendo em seguida realizada a autoclavagem (20 min. – 121 ºC – 1 

atm). Após, os frascos foram incubados a 28 ºC sem inoculação da bactéria pelo período de 5 

dias em agitação contínua (225 rpm) e escuro. Em seguida, adicionou-se 200 mL de água 

destilada autoclavada ao volume inicial de cada frasco, fazendo-se uma nova homogeneização 

em liquidificador por 2 minutos e retirando-se uma alíquota de 50 mL de volume total, 

diluindo esta em 2450 mL de água destilada autoclavada. O volume final de 2500 mL compôs 

o tratamento meio-aveia. 

 

3.3.3. Meio com suspensão de células de Streptomyces scabies autoclavado e não 

autoclavado 

Para o tratamento suspensão de células foi cultivada S. scabies em meio-aveia (40 g 

L
-1

) pelo período de 5 dias. Para tanto, adicionou-se 100 mL de meio de cultivo aveia em 

frascos do tipo Erlenmeyer com capacidade para 250 mL e procedeu-se com a autoclavagem 

por 20 min, 121 ºC e 1 atm. Após, os frascos foram retirados da autoclave e aguardou-se até 
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que atingissem a temperatura ambiente, onde neste momento, em fluxo laminar, fez-se a 

adição de 250 µL de uma suspensão de S. scabies previamente cultivada em meio líquido, 

conforme item 3.3.3. Em seguida, os frascos foram incubados a 28 ºC e mantidos sob a 

agitação (225 rpm) em escuro. Após 5 dias, os frascos foram retirados da incubadora e 

adicionado 200 mL de água autoclavada ao conteúdo inicial do frasco, totalizando um volume 

final de 300 mL, sendo homogeneizado em liquidificador por 2 minutos. Após, retirou-se uma 

alíquota de 50 mL do volume total e fez-se a autoclavagem. Em seguida, esta alíquota foi 

diluída em 2450 mL de água destilada autoclavada, totalizando um volume final de 2500 mL, 

os quais foram utilizados como a suspensão de células autoclavada. Uma alíquota de 50 mL 

coletada após a homogeneização também foi diluída seguindo a mesma proporção 

supracitada, entretanto esta não sofreu o processo de autoclavagem e compôs o tratamento 

suspensão de células não autoclavada. 

 

3.3.4. Filtrado do meio de cultivo de Streptomyces scabies 

Para o tratamento filtrado, a S. scabies foi cultivada da mesma forma que para o 

tratamento meio com suspensão de células de Streptomyces scabies autoclavado e não 

autoclavado. Após 5 dias, o conteúdo do frasco foi inicialmente filtrado em gaze para a 

retirada de partículas mais grosseiras inerentes ao meio de cultivo e, em seguida, o volume 

filtrado foi centrifugado a 9000 g por 20 minutos em temperatura ambiente. Em seguida, o 

sobrenadante resultante da centrifugação foi filtrado em membrana do tipo Millipore™ (0,22 

µm) e diluído nove vezes em água autoclavada, compondo o tratamento filtrado. 

 

3.3.5. Taxtomina parcialmente purificada 

Para a produção e extração foram seguidos os procedimentos propostos na 

metodologia adotada por Garcia (2008), com alterações. O isolado de S. scabies foi cultivado 

em meio de farinha de aveia liquido, em Erlenmeyers de 250 mL. O meio foi composto por 40 

g de farinha de aveia em 1000 mL de água, sendo distribuídos 100 mL por frasco. Cada 

erlenmeyer recebeu 250 µL de uma suspensão de S. scabies previamente cultivada em meio 

liquido por 5 dias. Em seguida, os erlenmeyers foram incubados por 5 dias a 28 ºC e 225 rpm 

em escuro. Após essa etapa, o conteúdo de cada frasco foi peneirado (peneira comum) para 

realizar a separação das partículas mais grosseiras inerentes ao meio de cultivo. O filtrado foi 

transferido para um funil de separação e seguido da adição do solvente acetato de etila, na 

proporção de 3:5 (volume/volume). A fração do acetato de etila foi coletada e desidratada 

com sulfato de sódio anidro e o solvente posteriormente evaporado. O pó que resultou deste 
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procedimento foi ressuspenso em metanol e armazenado a -20 ºC no interior de microtubos 

representando a TPP. Quando da utilização, o metanol foi evaporado em capela e o conteúdo 

de cada microtubo ressuspenso em água autoclavada. Após a ressuspensão em água, a TPP foi 

quantificada em espectrofotômetro a 400 nm, tomando-se como referência que o valor de 

absorbância de 0,525 corresponde a 143 µg equiv. mL
-1

 de taxtomina (Pascholati 2010
1
). A 

concentração foi ajustada de acordo com cada experimento. 

 

3.3.6. Acibenzolar-S-metílico 

Para o tratamento Acibenzolar-S-metílico (Bion
®

 50 WG – Syngenta), utilizou-se a 

concentração de 25 g ha
-1

 recomendada para a cultura do feijão, considerando um volume de 

calda de 150 L ha
-1

. Portanto, a concentração de trabalho foi de 0,166 g L
-1

. 

 

3.3.7. Fungicida 

O fungicida utilizado foi o picoxistrobina + benzovindiflupir (100 g L
-1

 i.a. +  50 g L
-

1
 i.a.) (Vessarya

®
, DuPont), na concentração de 500 mL ha

-1
 e considerando um volume de 

calda de 150 L ha
-1

, utilizando-se, assim, uma concentração de trabalho de 3,33 mL L
-1

. 

 

3.4. Experimentos realizados 

3.4.1. Avaliação do efeito direto in vitro dos agentes sobre urediniósporos de P. 

pachyrhizi 

Visando verificar o efeito sobre a germinação de urediniósporos, fez-se um teste de 

germinação com os tratamentos citados na Tabela 1 para verificar seu possível efeito direto.  

 

Tabela 1: Lista de tratamentos e doses utilizados para os experimentos 

Tratamento Dose 

Controle negativo - 

Meio-aveia sem Streptomyces scabies 40 g L
-1

 (diluído 52 vezes) 

Meio com suspensão de células de 

Streptomyces scabies autoclavado 

Diluído 52 vezes 

Meio com suspensão de células de 

Streptomyces scabies não autoclavado 

Diluído 52 vezes 

 

Filtrado do meio de cultivo de Streptomyces 

scabies 

Diluído 9 vezes 

Taxtomina parcialmente purificada 100 µg equiv. mL
-1

 

Acibenzolar-S-metílico 0,166 g L
-1

 p.c.* 

Fungicida 3,3 mL L
-1

 p. c.* 

*p.c.: produto comercial 

                                                 
1
 Comunicação pessoal do Prof. Dr. Sérgio Florentino Pascholati (ESALQ/USP). 
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Para tanto, utilizou-se o método da gota para o teste de germinação, onde uma 

alíquota conhecida de urediniósporos (1 x 10
5
) e outra do agente foi colocada em uma mesma 

gota sobre uma placa de Petri de poliestireno e incubada para se verificar o efeito direto de 

cada tratamento. Portanto, utilizou-se placas de poliestireno de 90 mm de diâmetro, onde em 

cada placa foram adicionadas 3 gotas. Cada gota foi composta por 50 µL da suspensão de 

urediniósporos e 50 µL de cada um dos tratamentos, totalizando um volume final de 100 µL 

cada gota. Após a adição das duas alíquotas, as placas foram incubadas a 25 ºC pelo período 

de 8 horas na ausência de luz. O delineamento experimental adotado foi o inteiramente 

casualizado com 8 tratamentos (Tabela 1) e 5 repetições, sendo que cada repetição foi 

composta por uma placa de Petri com 3 gotas. Após 8 horas, fez-se a contagem dos 

urediniósporos germinados com auxilio de um microscópio óptico, contando-se 100 

urediniósporos ao acaso. Foram considerados germinados os urediniósporos que apresentaram 

tubo germinativo igual ou maior ao diâmetro do urediniósporo. Os resultados foram expressos 

em porcentagem de germinação e também foi calculada a porcentagem de inibição em relação 

ao controle. 

Os dados foram submetidos a análise de variância (ANOVA) e ao teste de média de 

Scott-Knott (p  0,05). 

 

3.4.2. Efeito de diferentes concentrações de taxtomina parcialmente purificada na 

germinação de urediniósporos de P. pachyrhizi 

Sabendo-se da possível existência de efeito direto da taxtomina sobre a germinação 

de urediniósporos, buscou-se saber qual a possível concentração capaz de inibir totalmente a 

germinação de urediniósporos de P. pachyrhizi. Para tanto, além do controle, foram testadas 

sete concentrações distintas de taxtomina parcialmente purificada, sendo: 25 µg equiv. mL
-1

, 

50 µg equiv. mL
-1

, 75 µg equiv. mL
-1

, 100 µg equiv. mL
-1

, 125 µg equiv. mL
-1

, 150 µg equiv. 

mL
-1

 e 200 µg equiv. mL
-1

. Visando testar tais concentrações, utilizou-se um teste de 

germinação da gota, onde em placas de Petri de poliestireno de 90 mm de diâmetro foi 

adicionada uma gota ao centro composta por 50 µL de uma suspensão de urediniósporos (1 x 

10
5
) e 50 µL de cada uma das concentrações. As placas foram incubadas em B.O.D. a 25 ºC 

pelo período de 8 horas na ausência de luz. Após, as placas foram retiradas e fez-se a 

contagem de 100 urediniósporos ao acaso, calculando-se a porcentagem de germinação. O 

delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado com 8 tratamentos e 5 

repetições, sendo os tratamentos as diferentes concentrações de taxtomina parcialmente 

purificada e cada repetição constituída por uma placa de Petri. 
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Os dados foram submetidos a análise de variância (ANOVA) e ao teste de média de 

Tukey (p  0,05). 

 

3.4.3. Efeito da taxtomina parcialmente purificada sobre urediniósporos de P. 

pachyrhizi em folhas destacadas 

Visando a elucidação do possível efeito fungicida da taxtomina sobre urediniósporos, 

realizou-se este experimento utilizando a metodologia da folha destacada. Inicialmente, 

urediniósporos foram coletados e submetidos aos tratamentos, que foram taxtomina 

parcialmente purificada 200 µg equiv. mL
-1

 e controle. Para tanto, os urediniósporos foram 

adicionados em microtubos do tipo Eppendorf, contendo 1 mL de cada tratamento e mantidos 

por 50 min ou 90 min em contato direto. A cada 10 minutos, os microtubos foram agitados 

em agitador de bancada do tipo Vortex. Após este período, os microtubos contendo os 

tratamentos e os urediniósporos foram centrifugados a 13000 g por 10 minutos. O 

sobrenandante foi retirado e adicionado 1 mL de água destilada em cada microtubo, sendo 

mantido sob agitação por 5 minutos em agitador de microtubos de bancada (Vortex) e 

submetido a uma nova centrifugação. Este processo de lavagem dos urediniósporos foi 

repetido por 3 vezes. Após o último ciclo de lavagem, o pellet de urediniósporos foi 

ressuspenso em água destilada autoclavada e feita a calibração da suspensão para 1 x 10
5
 

urediniósporos mL
-1

. 

Em seguida, folhas de soja sadias foram coletadas e acomodadas conforme a 

metodologia da folha destacada (Figura 6) e a suspensão de urediniósporos inoculada por 

aspersão até o ponto de escorrimento. As placas de petri contendo as folhas inoculadas foram 

incubadas em câmara de crescimento, tipo B.O.D., pelo período de 12 dias a 25 ºC e 

fotoperíodo de 12 horas luz. Aos 12 dias, a severidade foi avaliada através da contagem do 

número de pústulas cm
2
. O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado 

com 5 repetições, sendo que cada repetição foi composta por uma placa contendo uma folha 

de soja em estádio V3. O experimento foi repetido por duas vezes para cada tempo e os dados 

médios apresentados, sendo submetidos a análise de variância (ANOVA) e ao teste t-Student. 
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Figura 6: Placa de Petri de 90 mm de diâmetro, contendo duas folhas de papel filtro saturadas 

com água e duas lâminas simples de microscopia, sobre as quais o folíolo de soja foi 

acomodado e ao seu pecíolo adicionado um pequeno chumaço de algodão. 

 

3.4.4. Efeito de diferentes preparações de potenciais indutores de resistência 

aplicados em folhas destacadas, no controle de P. pachyrhizi 

Sabendo-se que a taxtomina já tem seu potencial como ativadora de resistência em 

plantas relatado na literatura, neste experimento buscou-se testar o seu efeito como indutora 

de resistência no patossistema soja-P. pachyrhizi. Para tanto, plantas de soja foram cultivadas 

conforme mencionado item 3.1 até o estádio V3, quando as folhas foram coletadas para a 

execução deste experimento. Após a coleta, as folhas foram levadas até o laboratório e 

acomodadas em placas de Petri, conforme a metodologia da folha destacada (Figura 6). Os 

tratamentos utilizados neste experimento e seu respectivo preparo foram descritos no item 3.3, 

sendo utilizado neste experimento a TPP na concentração de 100 µg equiv. mL
-1

. 

Os tratamentos foram aplicados nas folhas destacadas através de aspersão até o ponto 

de escorrimento ( 600 µL). Em seguida, as folhas foram incubadas em câmara de 

crescimento, tipo B.O.D., a 25 ºC e fotoperíodo de 12 horas luz por 72 horas. Após este 

período, as placas de Petri, contendo as folhas destacadas, foram retiradas da B.O.D. e fez-se 

a inoculação através da aspersão de uma suspensão de urediniósporos (1 x 10
5
) de P. 

pachyrhizi. Na sequência, as folhas foram novamente incubadas nas mesmas condições pelo 

período de 12 dias. O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado com 

8 tratamento e 5 repetições. 

Ao final deste período, as folhas foram retiradas da incubadora e procedeu-se a 

quantificação da severidade através da contagem do número de pústulas cm
-2

, bem como da 

produção e germinação dos urediniósporos produzidos. 

Papel filtro 

Algodão 
Lâminas de 

microscopia 
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Para a quantificação da produção de urediniósporos, a contagem foi realizada através 

de uma alíquota obtida da lavagem de cada folha em 5 mL de água destilada e posterior 

contagem em hemocitômetro. Os resultados foram expressos em número de urediniósporos 

mL
-1

. Já para o teste de germinação, adotou-se o teste na gota, na qual uma alíquota de 100 

µL da suspensão de urediniósporos (1 x 10
5
) obtida para a quantificação foi colocada no 

centro de uma placa de Petri de poliestireno e incubada a 25 ºC por 8 horas em escuro. Após 

este período, fez-se a contagem de urediniósporos germinados em microscópio óptico, 

considerando-se germinados os que apresentaram tubo germinativo igual ou maior ao seu 

diâmetro. Os resultados foram expressos em porcentagem. O delineamento experimental 

adotado foi o inteiramente casualizado com 8 tratamentos em 5 repetições. O experimento foi 

realizado por duas vezes e os dados médios apresentados. Os dados foram submetidos a 

análise de variância (ANOVA) e ao teste de média de Scott-Knott (p 0,05). 

 

3.4.5. Efeito dos diferentes tratamentos na severidade e respostas bioquímicas de 

plantas de soja à P. pachyrhizi, em condições de casa de vegetação 

Em vasos de 2,5 L contendo substrato Basaplant foram semeadas 4 sementes de soja 

da cultivar HO Paranaíba IPRO e mantidas em condições de casa de vegetação. Quando as 

plantas atingiram o estádio de desenvolvimento V3 (dois trifólios expandidos), foram 

pulverizados os tratamentos (Tabela 2) selecionados pelos resultados obtidos no teste in vitro 

realizado conforme o item 3.4.4. Os agentes foram aplicados combinados ou não com a 

inoculação. A pulverização foi realizada e 72 horas após procedeu-se com a inoculação. A 

inoculação consistiu na aspersão de uma suspensão de urediniósporos (1 x 10
5 

urediniósporos 

mL
-1

). 

 

Tabela 2: Tratamentos e concentrações utilizados para a verificação da redução da severidade 

e respostas bioquímicas 

Tratamentos Dose 

Controle negativo - 

Controle negativo + Phakopsora pachyrhizi - 

Acibenzolar-S-metílico 0,166 g L
-1

 p.c. 

Acibenzolar-S-metílico + Phakopsora 

pachyrhizi 

0,166 g L
-1

 p.c. 

Taxtomina parcialmente purificada 100 µg equiv. mL
-1

 

Taxtomina parcialmente purificada + 

Phakopsora pachyrhizi 

100 µg equiv. mL
-1

 

Fungicida 3,33 mL L
-1

 p.c. 

Fungicida + Phakopsora pachyrhizi 3,33 mL L
-1

 p.c. 

*p.c.: produto comercial 
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A severidade foi avaliada 12 dias após a inoculação, com auxílio de escala 

diagramática (Franceschi et al. 2017). Para esta avaliação, considerou-se apenas a severidade 

dos dois primeiros trifólios de cada planta. O delineamento utilizado foi o inteiramente 

casualizado com 4 tratamentos e 5 repetições, sendo que cada repetição consistiu de uma 

planta. O experimento foi realizado por duas vezes. Os dados foram submetidos a análise de 

variância (ANOVA) e ao teste de média de Scott-Knott (p 0,05). 

As coletas para as análises bioquímicas foram realizadas em três momentos: no 

momento da aplicação dos tratamentos (0 h), 72 horas após a aplicação dos tratamentos (72 h) 

e 48 horas após a inoculação (120 h). Em cada um destes momentos, fez-se a coleta de 0,5 g 

de tecido vegetal. Para a quantificação de proteínas totais e peroxidase coletou-se o tecido 

referente ao primeiro trifólio de cada planta do experimento I. Já para a análise de fenóis 

livres e ligados, fez-se a coleta do tecido vegetal referente ao segundo trifólio de cada planta 

do experimento II.  As amostras foram coletadas, pesadas e armazenadas em ultrafreezer (-80 

ºC) até o momento da maceração para obtenção dos extratos para a realização das análises 

bioquímicas. 

 

3.4.5.1. Análises bioquímicas 

3.4.5.1.1. Preparo do extrato enzimático 

As amostras de folhas frescas foram maceradas em nitrogênio líquido utilizando-se 

almofariz e pistilo. Em seguida, foram homogeneizadas em tampão fosfato de potássio 0,01 

M (pH 6,0), na proporção 1:5 (peso/volume) acrescido de polivinilpirrolidona (PVPP) 0,5% 

(peso/volume). O homogeneizado foi centrifugado a 15.000 g durante 30 min a 4 ºC, sendo o 

sobrenadante obtido considerado como o extrato enzimático. Este estrato enzimático foi 

armazenado em congelador para posterior determinação de proteínas totais (item 3.4.5.1.2) e 

da atividade de guaiacol peroxidase (item 3.4.5.1.3). 

 

3.4.5.1.2. Quantificação de proteínas totais 

As proteínas totais foram determinadas através do método de Bradford (1976). Para 

tanto, em tubos de ensaio, foi adicionado 5 µL do extrato protéico (item 3.4.5.1.1) e neste 

adicionado 795 µL de tampão fosfato de potássio 0,01 M (pH 6,0). Em seguida, foi 

adicionado 200 µL do reagente de Bradford (Bio-Rad Protein Assay) concentrado em cada 

um dos tubos de ensaio, contendo os extratos proteicos e o tampão. Após 5 minutos, fez-se a 

leitura da absorbância em espectrofotômetro a 595 nm. Uma curva padrão de BSA (0 – 12 µg 

mL
-1

) (Apêndice A) foi realizada diluindo-se 0,05 g de BSA em 50 mL de água (1000 µg mL
-
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1
) e este diluído 40 vezes em água novamente (0,1 mL da solução em 3,9 mL de água), 

ficando com uma concentração de trabalho de 25 µg mL
-1

. Os resultados foram utilizados 

para a expressão da atividade específica de guaiacol peroxidase.  

 

3.4.5.1.3. Atividade de guaiacol peroxidase 

A atividade de guaiacol peroxidase foi determinada a 470 nm em espectrofotômetro, 

pela medida da conversão do guaiacol em tetraguaiacol (Lusso & Pascholati 1999). A mistura 

da reação foi composta por 100 μL do extrato proteico diluído (item 3.4.5.1.1) e 2,9 mL de 

solução de reação (250 μL de guaiacol comercial e 306 μL de peróxido de hidrogênio para 

cada 100 mL de tampão fosfato de potássio 0,01 M [pH 6,0]). O extrato proteico sofreu uma 

diluição de 2 vezes em tampão de extração (50 µL do extrato em 100 µL do tampão) para 

reduzir a atividade, a qual era muito elevada. Na cubeta de referência (branco) utilizou-se 2,9 

mL da solução de reação e 100 µL do tampão de extração fosfato 0,01 M (pH 6,0). A solução 

de reação foi mantida a 30 ºC em banho maria. A leitura em espectrofotômetro foi realizada 

pelo período de 1 minuto. A atividade da peroxidase foi expressa em OD470 min
-1

 mg de 

proteína
-1

. Os dados foram submetidos a análise de variância (ANOVA) e ao teste de média 

de Scott-Knott (p 0,05). 

 

3.4.5.1.4. Quantificação de fenóis livres e ligados 

Para a quantificação de fenóis livres (Kofalvi & Nassuth 1995), amostras do tecido 

vegetal pesando 0,5 g foram coletadas e armazenadas em ultrafreezer (-80 ºC). 

Posteriormente, foram maceradas em nitrogênio líquido e o pó resultante da maceração 

suspenso em 4 mL de metanol 50 % em tubo de ensaio. Após, as amostras foram incubadas a 

80 ºC por 1 hora e meia em banho maria. Na sequência, as amostras foram resfriadas em 

temperatura ambiente e centrifugadas a 20.000 g por 15 minutos a 4 ºC. O sobrenadante foi 

coletado para a determinação do conteúdo de fenóis livres pela reação de Folin-Ciocalteau. 

Para tal reação, adicionou-se 3 mL de Na2CO3 (2 %) em 150 µL do extrato obtido 

anteriormente e aguardou-se 5 minutos. Em seguida foi adicionado 150 µL do reagente de 

Folin-Ciocalteau diluído em água (1:1; volume/volume) e aguardou-se por mais 20 minutos. 

Após, foi realizada a leitura da absorbância em espectrofotômetro a 750 nm. Na cubeta de 

referência (branco), utilizou-se a mistura de 150 µL de metanol 50 %, 3 mL de Na2CO3 (2 %) 

e 150 µL de reagente Folin-Ciocalteau diluído em água (1:1; volume/volume). 

Para a determinação dos fenóis ligados (Kofalvi & Nassuth 1995), o precipitado 

resultante da centrifugação para a obtenção do extrato de fenóis livres foi armazenado e neste 
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adicionado 2 mL de NaOH 0,5 M para saponificação dos fenóis ligados a parede. Após 24 

horas, a reação foi neutralizada com a adição de 9,5 mL de HCl 2 M, seguida por 

centrifugação a 20.000 g por 15 minutos a 4 ºC. O sobrenadante resultante da centrifugação 

foi coletado e armazenado para a determinação de fenóis ligados através da reação de Folin-

Ciocalteau, descrita anteriormente. A cubeta de referência (branco) foi composta por 150 µL 

coletados da mistura de 2 mL de NaOH 0,5 M e 9,5 mL de HCl 2M, 3 mL de Na2CO3 (2 %) e 

150 µL de reagente Folin-Ciocalteau diluído em água (1:1; volume/volume). 

A concentração de fenóis foi expressa em equivalentes de mg de ácido clorogênico g 

de tecido fresco
-1

 (Bray & Thorpe 1954). Para tanto, uma curva padrão de ácido clorogênico 

(0 – 250 µg) foi confeccionada (Apêndice B) e os valores obtidos com base na equação da 

curva. Os dados foram submetidos a análise de variância (ANOVA) e ao teste de média de 

Scott-Knott (p 0,05). 

 

3.4.6. Efeito da aplicação de diferentes potenciais indutores de resistência contra 

P. pachyrhizi em soja, em condições de campo 

Buscando estratégias alternativas para o controle da ferrugem-asiática da soja em 

condições de campo, este experimento foi conduzido para a padronização de metodologias e 

execução de um experimento preliminar com potenciais indutores. 

 

3.4.6.1. Preparo da área e semeadura 

Um campo experimental localizado na cidade de Conchal (22°22'00.4"S 

47°10'33.8"W) foi utilizado, no qual foi realizada a semeadura de soja da cultivar Monsoy 

7214 IPRO, utilizando-se uma densidade de 644 mil plantas ha
-1

, devido a semeadura ter sido 

realizada em um período mais avançado da janela de semeadura recomendado para a região 

(24/01/2018). 

 

3.4.6.2. Aplicação dos tratamentos 

Os tratamentos utilizados foram o controle, suspensão de células de S. scabies 

autoclavada e não autoclavada, filtrado do meio de cultivo de Streptomyces scabies, 

Acibenzolar-S-metílico e programa com fungicidas. O programa de fungicidas foi preparado 

conforme a recomendação de cada fabricante para o patossistema e os demais tratamentos 

preparados conforme o item 3.3. As aplicações dos indutores foram realizadas em cinco datas 

distintas (07/02; 22/02; 08/03; 22/03; 04/04), respeitando-se o intervalo entre aplicações de 

aproximadamente 15 dias. Já o programa de fungicidas também foi aplicado em cinco datas 
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distintas (22/02 – Fluxapiroxade + Piraclostrobina (167 g L
-1

 + 333 g L
-1

) + Phytogard Mg
®
 

(Fosfito); 02/03 – Trifloxistrobina + Protioconazol (150 g L
-1

 + 175 g L
-1

) + Mancozebe (750 

g kg
-1)

; 14/03 – Picoxistrobina + Benzovindiflupir (100 g L
-1

 + 50 g L
-1

) + Difenoconazol 

(250 g L
-1

); 27/03 – Epoxiconazol + Fluxapiroxade + Piraclostrobina (50 g L
-1

 + 50 g L
-1

 + 81 

g L
-1

); 16/04 – Azoxistrobina + Benzovindiflupir (300 g kg
-1

 + 150 g kg
-1

)), entretanto, em 

datas diferentes as de aplicação dos indutores. As aplicações dos tratamentos foram realizadas 

com auxilio de um pulverizador costal com pressurização por CO2. 

O experimento foi realizado em delineamento inteiramente casualizado com 6 

tratamentos e 5 repetições, sendo que cada repetição consistiu de uma parcela (12,5 m
2
), onde 

das 5 linhas semeadas foram avaliadas e colhidas três linhas centrais e desconsiderados 0,5 m 

de bordadura em cada extremo da parcela. 

 

3.4.6.3. Parâmetros avaliados 

Para o acompanhamento da severidade da ferrugem-asiática da soja, foram realizadas 

visitas periódicas a área. Ao final do ciclo da cultura, a colheita do experimento foi realizada 

manualmente e a trilha de forma mecânica com equipamento de trilhadeira. 

 

3.4.6.3.1. Severidade 

Durante o ciclo da cultura foram realizadas 3 avaliações de severidade da ferrugem 

asiática da soja com auxilio de uma escala diagramática (Franceschi et al. 2017). A avaliação 

da severidade foi realizada através da observação de quatro pontos em cada parcela, onde em 

cada ponto foram atribuídas notas para a severidade do terço inferior, médio e superior das 

plantas. Após, fez-se a média das notas atribuídas aos três terços das plantas em cada ponto e 

em seguida feita a média dos quatros pontos avaliados na parcela, constituindo um valor único 

que foi considerado como a severidade da parcela. Os dados foram submetidos a análise de 

variância (ANOVA) e ao teste de média de Scott-Knott (p 0,05). 

 

3.4.6.3.2. Produtividade 

Ao final do ciclo de cultivo, foi realizada a colheita e a mensuração da massa 

produzida pelas plantas em cada parcela com auxilio de uma balança. Adicionalmente, fez-se 

a medição da umidade de cada amostra para posterior correção e padronização da massa, 

considerando-se que todas as amostras foram corrigidas para a umidade de 13 %. Os dados 

foram submetidos a análise de variância (ANOVA) e ao teste de média de Scott-Knott (p 

0,05). 
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3.4.6.3.3. Teste de uniformidade (retenção) e qualidade fisiológica de 

sementes 

3.4.6.3.3.1. Teste de retenção em peneiras 

O objetivo desta análise foi determinar a porcentagem de sementes retidas em cada 

peneira utilizada.  Para tanto, conforme preveem as Regras para Análise de Sementes (RAS) 

(Brasil 2009a) foram pesadas duas alíquotas de 100 g de cada uma das amostras e estas foram 

submetidas a um conjunto de 10 peneiras com crivos circulares e mais uma base de retenção 

na parte inferior. As peneiras utilizadas em ordem decrescente foram: 19; 18; 17; 16; 15; 14; 

13; 12; 11,5; 11 e a base de retenção. O conjunto de peneiras foi agitado por um minuto e as 

sementes retidas em cada peneira pesadas em balança analítica para o cálculo de porcentagem 

de retenção. O valor de retenção médio de cada amostra foi calculado pela média aritmética 

das duas alíquotas utilizadas de cada amostra. Os resultados foram apresentados em 

porcentagem de retenção em cada peneira, utilizando-se apenas números inteiros. 

 

3.4.6.3.3.2. Germinação 

Os testes de germinação foram conduzidos conforme a RAS (Brasil 2009b). Para 

tanto, rolos contendo 50 sementes cada foram confeccionados em papel de germinação, o qual 

foi previamente umedecido em água na proporção de 2,5 vezes o seu peso. A alocação das 

sementes sobre o papel para confecção dos rolos foi realizada com auxílio de uma placa de 

contagem perfurada em acrílico. Cada amostra foi submetida a este processo, sendo que foram 

utilizadas 100 sementes por amostra para a realização deste teste. Após a confecção dos rolos, 

estes foram submetidos a uma câmara de germinação de sementes, onde permacerem sob a 

temperatura de 25 ºC e em umidade saturada ( 98 %) pelo período de 8 dias. A avaliação do 

número de plântulas normais, plantas anormais, sementes duras e sementes mortas foi 

realizada por duas vezes, a primeira aos 4 dias e a segunda aos 8 dias. O delineamento foi o 

inteiramente casualizado com 6 tratamentos e 5 repetições, onde cada repetição foi composta 

por dois rolos contendo 50 sementes cada. Os resultados foram expressos em porcentagem de 

plântulas normais. Os dados foram submetidos a análise de variância (ANOVA) e ao teste de 

média de Scott-Knott (p 0,05). 

 

3.4.6.3.3.3. Envelhecimento acelerado 

O teste de envelhecimento acelerado foi conduzido da maneira tradicional (Marcos 

Filho 1999), com a utilização de minicâmaras de acrílico do tipo Gerbox, contendo em seu 

interior bandeja com tela de alumínio, sobre a qual foi distribuída uma camada uniforme de 
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sementes de cada amostra, contendo no mínimo 100 sementes. Na parte inferior da tela de 

alumínio, foi adicionado um volume de água de 40 mL. Após, as minicâmaras foram 

incubadas a 41 ºC pelo período de 48 horas em escuro. Em seguida, 100 sementes de cada 

amostra foram submetidas ao teste de germinação, descrito no item 3.4.6.4.3.2. A avaliação da 

porcentagem de plântulas normais, plântulas anormais, sementes duras e sementes mortas foi 

realizada após 4 dias. O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado com 6 

tratamentos e 5 repetições, onde cada repetição foi composta por dois rolos de germinação 

contendo 50 sementes cada. O resultado foi expresso em porcentagem de plântulas normais. 

Os dados foram submetidos a análise de variância (ANOVA) e ao teste de média de Scott-

Knott (p 0,05). 

 

3.4.7. Obtenção do fator de retenção (Rf) da taxtomina purificada através de 

cromatografia de camada delgada (TLC) 

Para a obtenção do Rf da taxtomina purificada (TPU), fez-se o uso do método da 

cromatografia de camada delgada (“Thin Layer Chromatography”- TLC) (Goyer et al. 1998), 

onde utilizou-se placa de sílica (Sigma-Aldrich) gel 60 com espessura de 250 µm, na qual a 

TPU em metanol foi aplicada. Para separação, o solvente utilizado foi o clorofórmio-metanol 

9:1 (volume/volume). O Rf foi obtido através da relação entre a distância percorrida pela TPU 

e a distância percorrida pelo solvente. A amostra de TPU utilizada neste procedimento foi 

cedida pelo Dr. Russel R. King (Agriculture & Agri-Food Canada, Research Branch, 

Fredericton Research Center – Fredericton, Canadá). Fez-se o depósito de 100 µL de TPU na 

placa em um ponto e no segundo ponto fez-se o depósito de 100 µL de metanol (controle). A 

leitura da placa foi realizada sob luz ambiente, devido a coloração amarela apresentada pela 

TPU e também em câmara escura equipada com luz UV (365 nm). 

 

3.4.8. Efeito da aplicação de taxtomina parcialmente purificada (TPP) e 

taxtomina purificada (TPU) na expressão gênica em plantas de soja 

Para a realização deste experimento, inicialmente plantas foram obtidas conforme 

item 3.1 e mantido apenas uma planta por vaso. Os tratamentos foram aplicados quando as 

plantas atingiram o estádio V1. Os tratamentos utilizados neste experimento foram: controle 

negativo, TPP 100 µg equivalente mL
-1

 e TPU 100 µg mL
-1

. Os tratamentos controle negativo 

e TPP 100 µg equivalente mL
-1

 foram aplicados através de aspersão até o ponto de 

escorrimento. Já o tratamento TPU 100 µg mL
-1

 foi aplicado através de microgotas (5 

microgotas de 30 µL sobre cada folha do unifólio) devido a limitação de volume disponível. 
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Após 24 horas, procedeu-se com a coleta das duas folhas de cada planta, acondicionamento 

imediato em nitrogênio líquido e armazenamento em ultrafreezer (- 80 ºC). 

Para a extração de RNA das amostras, seguiu-se o método do Trizol
®
 e para a síntese 

de cDNA seguiu-se a metodologia proposta pela fabricante para o kit PROMEGA First Strand 

cDNA. Os genes monitorados foram MeSA, NPR1, PR1 (ácido salicílico), MYC2 

(jasmonato), ACC e ERF1 (etileno). Considerou-se como regulados positivamente os genes 

que apresentaram valores de expressão superiores a 1 e como regulados negativamente os 

genes que apresentaram valores inferiores a 1. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Avaliação do efeito direto in vitro dos agentes sobre urediniósporos de P. 

pachyrhizi 

Todos os tratamentos apresentaram efeito sobre a germinação dos urediniósporos de 

P. pachyrhizi (Tabela 3). Os tratamentos acibenzolar-S-metílico, meio-aveia sem 

Streptomyces scabies, meio com suspensão de células de Streptomyces scabies autoclavado e 

meio com suspensão de células não autoclavado reduziram a germinação, entretanto, em 

baixas proporções (10 – 20 %). Já o tratamento filtrado do meio de Streptomyces scabies foi 

capaz de reduzir a germinação em um índice maior do que os tratamentos citados 

anteriormente, atingindo uma germinação de 76 %. No que diz respeito a taxtomina 

parcialmente purificada, a mesma reduziu a germinação dos urediniósporos de P. pachyrhizi, 

para 36 %, sendo o segundo melhor tratamento entre todos os testados. Já o tratamento 

fungicida, como já esperado, foi o que se destacou entre todos e diferiu dos demais 

estatisticamente, inibindo completamente a germinação em ambos os experimentos 

realizados. 

Dentre todos os resultados obtidos, ressalta-se o potencial de inibição de germinação 

demonstrado pela taxtomina parcialmente purificada (61%). Esta fitotoxina demonstrou ter 

um efeito significativo sobre a inibição da germinação dos urediniósporos (Tabela 3 e Figura 

7) de P. pachyrhizi, o que pode significar uma nova alternativa para o controle deste 

patógeno. Cabe destacar que a taxtomina parcialmente purificada nunca foi testada 

anteriormente quanto ao seu efeito direto sobre P. pachyrhizi. 

Em se tratando do efeito direto parcial verificado para o Acibenzolar-S-metílico, não 

há uma explicação clara na literatura sobre como se dá tal efeito. Alguns trabalhos relatam 

inibições de crescimento micelial e também da germinação de esporos (Osswald et al. 2004; 

Pereira et al. 2008; Nojosa et al. 2009; Santos et al. 2013). De maneira geral, os relatos de 

efeito direto do Acibenzolar-S-metílico são escassos e as conclusões encontradas são 

desfavoráveis a ocorrência deste efeito (Soares et al. 2008). 

Em relação a redução parcial da germinação pelo meio-aveia sem Streptomyces 

scabies, meio com suspensão de células de Streptomyces scabies autoclavado e não 

autoclavado, tal efeito pode ser atribuído a existência de algum componente desconhecido no 

meio-aveia que possui a capacidade de afetar a germinação de urediniósporos de P. 

pachyrhizi. Para o meio com suspensão de células de Streptomyces scabies autoclavado e não 

autoclavado também há a presença da fitotoxina taxtomina, que apesar de não estar purificada 
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ou parcialmente purificada, possivelmente esteja demonstrando seu potencial de efeito direto 

de maneira reduzida.  

Já o filtrado do meio de Streptomyces scabies, o qual foi capaz de inibir a 

germinação em 19 %, o mesmo apresenta um efeito mais pronunciado possivelmente por já 

ter passado por um processo de filtragem e possuir os metabólitos secundários produzidos por 

S. scabies durante o seu cultivo livre das células. A ação de filtrados de microrganismos já é 

estudada e conhecida a alguns anos, bem como a capacidade de produção de metabólitos 

secundários e suas funções (Keel et al. 1990; Yarbrough et al. 1993; Hallmann e Sikora 

1996). A capacidade de produzir enzimas, inibidores enzimáticos e antibióticos por 

actinomicetos, aos quais Streptomyces pertence também já foi relatada na literatura (Willians 

e Vickens 1988). Entretanto, apesar dos relatos existentes, não há informações que 

possibilitem explicar de maneira precisa o efeito do filtrado de S. scabies na germinação de 

urediniósporos de P. pachyrhizi. 

Em relação ao efeito direto sobre a germinação de P. pachyrhizi apresentado pela 

TPP, não existem informações específicas na literatura. Todavia, são encontradas relatadas na 

literatura inúmeras informações relacionadas a substâncias com potencial de controlar 

microrganismos, destacando-se inibidores de síntese de ergosterol, proteínas, ácidos 

nucléicos, mitose, respiração, síntese de parede celular e disruptores de função da membrana 

plasmática (Carlile et al. 2001). Cabe destacar ainda que os resultados encontrados nos 

experimentos descritos nesta dissertação contrariam resultados existentes na literatura em 

relação ao efeito direto sobre Phytophthora nicotianae e P. plurivora (Brand 2016). Em 

contrapartida, corroboram com os resultados encontrados relacionados ao efeito direto da TPP 

sobre Colletotrichum sublineolum (Garcia et al. 2008b) e Rhizopus stolonifer (Pinto 2014). 

O tratamento com picoxistrobina + benzovindiflupir utilizado foi capaz de inibir 

completamente a germinação, conforme já esperado. Por se tratar de um produto comercial e 

com o modo de ação já esclarecido, foi utilizado com o intuito principal de se ter um 

parâmetro positivo de comparação para a inibição da germinação. O fungicida utilizado é um 

produto sistêmico composto por picoxistrobina, pertencente as estrobilurinas, que atua na 

inibição da quinona externa do complexo III e por benzovindiflupir, pertencente ao grupo 

químico pirazol carboxamida, que atua na inibição da succinato desidrogenase no complexo 

II. Ambos atuam como inibidores do fluxo de elétrons na respiração mitocondrial, em pontos 

diferentes e, portanto, apresentam efeito direto sobre patógenos. Portanto, sabendo-se do 

modo de ação do FGC utilizado, a inibição total da germinação dos urediniósporos de P. 

pachyrhizi pode ser esclarecida. 
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Ademais, apesar de todos os tratamentos terem apresentado algum efeito deletério 

sobre a germinação, vale ressaltar o excelente resultado apresentado pela TPP neste 

parâmetro, por se tratar de uma preparação ainda bruta e não formulada. Portanto, 

considerando-se a concentração e condição testadas, a TPP demonstrou potencial para ser 

utilizada também como um composto com ação direta sobre o agente causal da ferrugem-

asiática da soja. 

 

Tabela 3:  Percentual de germinação e inibição da germinação de urediniósporos de 

Phakopsora pachyrhizi submetidos ao controle negativo, acibenzolar-S-metílico (0,166 g L
-1

), 

meio com suspensão de células de Streptomyces scabies autoclavado e não autoclavado, 

filtrado do meio de cultivo de Streptomyces scabies, taxtomina parcialmente purificada (100 

µg equiv. mL
-1

) e fungicida (3,33 mL L
-1

). 

Tratamento Germinação (%)* Inibição da germinação (%) 

Controle negativo 94 a - 

Acibenzolar-S-metílico 85 b 9 

Meio-aveia sem Streptomyces scabies 84 b 11 

Meio com suspensão de células de 

Streptomyces scabies autoclavado 

83 b 11 

Meio com suspensão de células de 

Streptomyces scabies não autoclavado 

83 b 11 

Filtrado do meio de cultivo de 

Streptomyces scabies 

76 c 19 

Taxtomina parcialmente purificada 36 d 61 

Fungicida 0   e 100 
*Para o parâmetro de germinação de urediniósporos (%), médias seguidas pela mesma letra não diferiram entre 

si no teste de Tukey a p 0,05. 
 

 

Figura 7: Urediniósporos de Phakopsora pachyrhizi com a germinação inibida (A) em função 

da aplicação de fungicida (3,33 mL L
-1

) e urediniósporos com germinação normal (B) no 

controle negativo (B). As setas indicam a presença de tubo germinativo (TG) e apressório 

(AP). 

 

A B 
TG 

AP 

20 µm 20 µm 
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4.2. Efeito de diferentes concentrações de taxtomina parcialmente purificada na 

germinação de urediniósporos de P. pachyrhizi 

Sabendo-se do efeito direto que a taxtomina parcialmente purificada apresentou 

sobre a germinação de urediniósporos de P. pachyrhizi, uma curva dose-resposta foi realizada 

para se constatar até que concentração há efeito direto da taxtomina parcialmente purificada e 

a variação deste efeito em função da concentração utilizada. Conforme pode ser visualizado 

na figura 8, o aumento da concentração de taxtomina parcialmente purificada reduziu a 

germinação de urediniósporos (Figura 8). Tal fato pode ser constatado a medida que na menor 

concentração testada (25 µg equiv. mL
-1

) há uma redução de 4 % na germinação e a medida 

que a concentração aumenta, ocorre a redução na germinação. Há uma resposta em função da 

concentração que se encerra quando a taxtomina parcialmente purificada foi utilizada na 

concentração de 200 µg equiv. mL
-1

, onde houve a inibição total da germinação. Portanto, 

considerando uma curva de dose-resposta para a germinação, a concentração máxima de 

taxtomina parcialmente purificada que deve ser usada é de 200 µg equiv. mL
-1

, pois a partir 

desta concentração a resposta na germinação de urediniósporos de P. pachyrhizi permanecerá 

inalterada. Além disso, cabe destacar que todas as concentrações testadas apresentaram algum 

efeito inibitório crescente na germinação em função das concentrações de taxtomina 

parcialmente purificada. 

 

 

Figura 8: Percentual de germinação in vitro de urediniósporos de Phakopsora pachyrhizi em 

função de concentrações crescentes de taxtomina parcialmente purificada. 
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4.3. Efeito da taxtomina parcialmente purificada sobre urediniósporos de P. 

pachyrhizi em folhas destacadas 

Conforme visto no item 4.1, há efeito direto da taxtomina parcialmente purificada 

sobre P. pachyrhizi e, além disso, a taxtomina parcialmente purificada é capaz de inibir 

completamente a germinação quando utilizada na concentração de 200 µg equiv. mL
-1

. 

Entretanto, até este momento não se tinha conhecimento se o efeito que a fitotoxina expressa 

sobre o patógeno era temporário ou definitivo.  

Como pode ser visto na figura 9 e 10, o efeito da taxtomina parcialmente purificada 

pode ser deletério, mas varia em função do tempo de exposição. Portanto, quando os 

urediniósporos de P. pachyrhizi são expostos a taxtomina parcialmente purificada e em 

seguida inoculados em folha destacada, há uma redução na severidade da doença que varia em 

relação ao tempo que os urediniósporos permaneceram em contato direto com a taxtomina 

parcialmente purificada. Logo, quando os urediniósporos foram expostos por 50 minutos, 

houve a redução do número de pústulas de 68 % (19 pústulas cm
-2

 [controle] para 6 pústulas 

cm
-2 

[taxtomina parcialmente purificada 200 µg equiv. mL
-1

]) e quando expostos por 90 min, 

a severidade foi reduzida em 80 % (10 pústulas cm
-2

 [controle]) para 2 pústulas cm
-2

 

[taxtomina parcialmente purificada 200 µg equiv. mL
-1

]) (Figura 9). Logo, a taxtomina 

parcialmente purificada diferiu estatisticamente do controle, reduzindo a severidade neste 

experimento. Contudo, pode-se observar que não houve a inibição total da germinação como 

observado no experimento anterior em que o tempo de exposição dos urediniósporos a 

taxtomina parcialmente purificada foi de 8 horas (item 4.3), mas cabe ressaltar que o tempo de 

exposição dos urediniósporos a taxtomina parcialmente purificada foi cerca de 9,6 e 5 vezes 

menor considerando a exposição por 50 e 90 min, respectivamente, em relação ao 

experimento anterior. Portanto, é possível observar que apesar de existir o efeito direto de 

taxtomina parcialmente purificada na concentração de 200 µg equiv. mL
-1

, tal efeito é 

dependente do tempo em que os urediniósporos permanecem expostos. Além disso, em 

tempos menores de exposição (50 e 90 min), uma parcela dos esporos é afetada pela 

fitotoxina, entretanto, a outra parcela não sofre o efeito da taxtomina parcialmente purificada 

e permanece capaz de infectar e colonizar os tecidos das folhas de soja. 

O número de pústulas observados neste experimento fica muito abaixo dos valores 

que podem ocorrer, onde pode-se constatar até 26 lesões e 46 urédias por cm
2
 de tecido 

vegetal em condições controladas (Garcés et al. 2010a). Em condições de campo, pode-se 

observar até 232 lesões e 375 urédias por cm
2
 de tecido (Garcés et al. 2010b).  
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Com a redução do número de pústulas formadas em relação ao controle observadas 

neste experimento, pode-se destacar que além da taxtomina parcialmente purificada possuir 

efeito direto sobre P. pachyrhizi, este efeito é variável em função do tempo em que o 

urediniósporos permanecem expostos a fitotoxina parcialmente purificada. 

 

 

Figura 9: Severidade em folhas destacadas de soja 12 dias após a inoculação com 

urediniósporos de Phakopsora pachyrhizi previamente tratados com o controle negativo e 

taxtomina parcialmente purificada em diferentes intervalos de tempo. Médias seguidas pela 

mesma letra não diferiram entre si no teste t-Student a p 0,05. As barras nas colunas 

representam o erro padrão. 

 

 

Figura 10: Formação de pústulas em folhas de soja destacadas observada 12 dias após a 

inoculação com suspensão de urediniósporos de Phakopsora pachyrhizi submetidos ao 

controle negativo e a taxtomina parcialmente purificada (200 µg equiv. mL
-1

) durante 

intervalos de tempo de 50 minutos (A e B) e 90 minutos (C e D), respectivamente. 
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4.4. Efeito de diferentes preparações de potenciais indutores de resistência 

aplicados em folhas destacadas, no controle de P. pachyrhizi 

No que diz respeito a indução de resistência em folhas destacadas, os resultados 

demonstram que dois tratamentos testados foram superiores aos demais, sendo capazes de 

reduzir significativamente a severidade da doença (Tabela 4 e Figura 11). Conforme foi 

possível observar nos dados obtidos (Tabela 4), enquanto que no controle a formação de 

pústulas cm
-2

 atingiu o valor de 37,5, para os tratamentos Acibenzolar-S-metílico e taxtomina 

parcialmente purificada este valor foi de 12,5 e 10,6, respectivamente. Estes dois tratamentos 

diferiram do controle e de todos os demais tratamentos. Os demais tratamentos não diferiram 

estatisticamente do controle.  

O tratamento Acibezolar-S-metílico é um produto químico análogo fisiológico do 

ácido salicílico sintetizado e apresenta indução de respostas de defesa em plantas (Katz et al. 

1998; Kohler et al. 2002). Tal produto foi então introduzido como um ativador de plantas e é 

comercializado no Brasil, sendo que este apresenta uma atividade protetora e não curativa 

(Goellner e Conrath 2008). Como visto neste experimento, a atividade protetora deste produto 

está possivelmente ligada a indução de mecanismos de defesa da planta. Conforme relatado 

na literatura, os produtos pertencentes ao grupo benzothiadiazole, como o Acibenzolar-S-

metílico, podem alterar a ativação de genes ligados a regulação de níveis de peróxido de 

hidrogênio (H2O2) e também na geração de espécies reativas de oxigênio (lipoxigenase, 

oxalato oxidase e peroxidase) (Tokunaga et al. 1998). Em outro estudo realizado com 

tomateiro, observou-se que a aplicação de Acibenzolar-S-metílico foi capaz de elevar a 

atividade de peroxidases e oxidases de polifenóis que podem estar envolvidas no processo de 

lignificação, tendo inicio poucas horas após a aplicação e persistindo por até 12 dias após a 

aplicação (Cavalcanti et al. 2006). Tais resultados demonstram que a redução da severidade 

observada neste experimento se deve possivelmente a alterações nos mecanismos de defesa e 

que estas alterações podem ter ocorrido e persistido durante todo o período de 12 dias da 

realização do experimento, conforme já observado em outro patossistema (Cavalcanti et al. 

2006). 

Com relação a taxtomina parcialmente purificada, a qual foi capaz de reduzir a 

severidade drasticamente e se igualar estatisticamente ao indutor comercial Acibenzolar-S-

metílico, os mecanismos de ação da mesma ainda encontram-se sendo estudados para cada 

patossistema, uma vez que os seus efeitos podem variar em função da planta e concentração 

utilizadas (Brand 2016). Entretanto, estudos anteriores com sorgo demonstram que a 

taxtomina purificada foi capaz de aumentar a atividade das enzimas peroxidase, quitinase e -
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1,3 glucanase, onde reduziu em 80 % a severidade de C. sublineolum (Garcia et al. 2008b). 

Além disso, em outro estudo com plântulas de citros, verificou-se que a taxtomina 

parcialmente purificada (100 µg equiv. mL
-1

), na mesma concentração utilizada neste 

experimento, e o Acibenzolar-S-metílico foram capazes de aumentar a atividade da enzima -

1,3 glucanase em folhas e ainda houve a indicação de um possível efeito sistêmico de defesa 

nas plantas tanto para o indutor comercial quanto para a taxtomina parcialmente purificada 

(Brand 2016).  

Ademais, a fitotoxina taxtomina pode afetar a velocidade de ocorrência de influxo de 

Ca
2+

, sendo que este é dito como um mensageiro chave para a reação quando patógenos 

infectam plantas (Tegg et al. 2005; Errakhi et al. 2008). Em A. thaliana, a resposta é a morte 

celular programada (Duval et al. 2005), sendo que a sinalização por cálcio, desencadeada 

como resposta aos PAMPs, acarreta no aumento do nível de Ca
2+

 citosólico, que por sua vez é 

essencial na indução de defesas e respostas oxidativas (Gerber et al. 2004; Kurusu et al. 

2005). O Ca
2+

 dentro de sua função de mensageiro chave pode participar na deposição de 

calose, regulação da síntese de fitoalexinas, estabilidade de membranas, integridade celular e 

ativação de várias enzimas (Resende et al. 2006). 

Portanto, baseando-se nas informações disponíveis na literatura, acredita-se que a 

redução da severidade observada neste experimento é consequência da ativação de 

mecanismos de defesa através da aplicação da taxtomina parcialmente purificada, bem como 

do Acibenzolar-S-metílico. 

Com relação ao tratamento picoxistrobina + benzovindiflupir (3,33 mL L
-1

 p. c.), 

apesar de que o fabricante destaca na bula do produto a inexistência de problemas 

relacionados a fitotoxidez para as culturas indicadas, o mesmo ocasionou um dano severo na 

folha, deixando a mesma com aspecto de albinismo e desta forma impossibilitando a 

realização de qualquer tipo de avaliação (Figura 11, H). 

  



57 

 

Tabela 4: Severidade, índice de esporulação e percentual de germinação de urediniósporos de 

Phakopsora pachyrhizi em folhas destacadas de soja. 

Tratamento 
Pústula cm

-2
*

 

(% inibição) 
Esporos mL

-1
 

Germinação 

(%) 

Controle negativo 37,5 a (0,0) 6,34 x 10
4
 n.s. 81,8 n.s. 

Meio com suspensão de células de 

Streptomyces scabies não autoclavado 
36,9 a (1,6) 1,60 x 10

4
 80,4 

Filtrado do meio de cultivo de 

Streptomyces scabies 
33,3 a (11,2) 1,18 x 10

4
 74,6 

Meio com suspensão de células de 

Streptomyces scabies autoclavado 
31,2 a (16,8) 3,86 x 10

4
 80,8 

Meio-aveia sem Streptomyces scabies 22,7 a (39,5) 3,24 x 10
4
 75,2 

Acibenzolar-S-metílico 12,5 b (66,7) 9,60 x 10
3
 78,2  

Taxtomina parcialmente purificada** 10,6 b (71,7) 5,60 x 10
3 
 77,0  

Picoxistrobirna + benzovindiflupir*** - - - 

CV (%) 12,81 11,96 7,62 
*Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferiram entre si no teste de Scott-Knott a p 0,05 de significância 

**Utilizada na concentração de 100 µg equiv. mL-1 

***Avaliação impossibilitada devido a ocorrência de possível fitotoxidez 

 

Quando observada a produção de urediniósporos e a germinação, não houve 

diferença estatística entre os tratamentos. Apesar da redução significativa na formação de 

pústulas em dois tratamentos, a produção de urediniósporos por lesão não foi afetada. Além 

disso, os tratamentos aplicados não foram capazes de influenciar na germinação dos 

urediniósporos produzidos nas folhas tratadas. 
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Figura 11: Lesões de ferrugem-asiática em folhas destacadas de soja submetidas ao controle 

negativo (A),  meio com suspensão de células de Streptomyces scabies não autoclavado (B), 

filtrado do meio de cultivo de Streptomyces scabies (C), meio com suspensão de células de 

Streptomyces scabies autoclavado (D), meio-aveia sem Streptomyces scabies (E),  

acibenzolar-S-metílico (0,166 g L
-1

) (F), taxtomina parcialmente purificada (100 µg equiv. 

mL
-1

) (G) e Picoxistrobina + Benzovindiflupir (3,33 mL L
-1

) (H) 72 horas antes da inoculação 

com urediniósporos de P. pachyrhizi.  

 

4.5. Efeito dos diferentes tratamentos na severidade e respostas bioquímicas de 

plantas de soja à P. pachyrhizi em condições de casa de vegetação 

 

4.5.1. Severidade 

Conforme pode ser observado (Figura 12 e 13), não houve diferença estatística entre 

os tratamentos controle, taxtomina parcialmente purificada e Acibenzolar-S-metílico em 

ambos os experimentos realizados em condições de casa de vegetação. Dentre os tratamentos 

testados, o único tratamento que diferiu estatisticamente dos demais foi o picoxistrobina + 

benzovindiflupir, tanto no primeiro quanto no segundo experimento. Ao contrário dos 

resultados obtidos no experimento anterior em folha destacada, nestes experimentos os 

tratamentos taxtomina parcialmente purificada e Acibenzolar-S-metílico não se mostraram 

eficientes em reduzir a severidade de P. pachyrhizi. 

A B C D 

E F G H 

1 cm 
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Figura 12: Severidade em trifólios de plantas após a aplicação dos tratamentos e inoculação 

com suspensão de urediniósporos de Phakopsora pachyrhizi. A coluna azul representa os 

dados obtidos no Experimento I, enquanto que a coluna vermelha representa os dados obtidos 

no Experimento II. A taxtomina parcialmente purificada foi utilizada na concentração de 100 

µg equiv. mL
-1

. Os tratamentos dentro de cada experimento seguidos pela mesma letra não 

diferiram estatisticamente entre si no teste de Scott-Knott a p 0,05.  

 

 

O Acibenzolar-S-metílico (0,166 g L
-1

) é um produto comercial de demonstrou bons 

resultados em testes in vitro juntamente com a taxtomina parcialmente purificada na redução 

da severidade de P. pachyrhizi, mas não em casa de vegetação. O Acibenzolar-S-metílico já 

tem sua eficiência no controle de doenças amplamente difundida em diversos patossistemas 

(Cavalcanti et al. 2006; Pereira et al. 2008, 2009b; Nojosa et al. 2009; Cruz et al. 2013), com 

reduções de incidência de até 90 % de Hemileia vastatrix em cafeeiro (Guzzo et al. 2001) e 

utilização combinada com programas de controle químico em soja (Dallagnol et al. 2006), 

apesar de não ser registrado para a cultura e não possuir recomendação oficial.  
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No presente estudo utilizou-se a concentração recomendada para a cultura do feijão 

(0,166 g L
-1

 p.c.). Todavia, estudos que demonstram a eficiência do Acibenzolar-S-metílico 

no controle da doença, de maneira geral, utilizam concentrações bastante superiores, como 

0,41 g L
-1 

(p.c.) (Dallagnol et al. 2006) e 1,25 g L
-1 

(p.c.) (Duarte et al. 2009). Por outro lado, 

estudo realizado com P. pachyrhizi e Acibenzolar-S-metílico demonstrou concentrações 

menores também podem atuar na redução da severidade da doença (0,02 g L
-1)

 (Pereira et al. 

2009a). Em outro estudo, observou-se que uma dose similar (0,2 g L
-1

) a que foi utilizada 

nestes experimentos foi capaz de reduzir em 36,5 % a área abaixo da curva de progresso do 

número de lesões de cercosporiose em cafeeiro (Pereira et al. 2008).  Portanto, pode-se 

observar que há diferentes respostas em função da dose de Acibenzolar-S-metílico utilizada, 

sendo que além disso podem haver variações das respostas em função da espécie e cultivar da 

planta utilizada nos experimentos.  

Outro fator que deve ser destacado é o intervalo de tempo entre a aplicação do 

produto e o desafio com o patógeno. Os tempos utilizados em outros experimentos relatados 

variam de horas até inúmeros dias (Pereira et al. 2008), podendo ocorrer diversas aplicações 

durante o ciclo da cultura (Duarte et al. 2009), o que também influencia na expressão das 

respostas de defesa das plantas. Para soja, mais especificamente, estudo realizado demonstra a 

redução de 65,5 % da severidade pela aplicação de Acibenzolar-S-metílico, onde a inoculação 

com P. pachyrhizi foi realizada 24 horas após a aplicação do indutor (Pereira et al. 2009a), o 

que ressalta que a potencialização dos mecanismos de defesa e a sua duração podem ser 

bastante variáveis em função do patossistema estudado.  

Portanto, sabendo-se das variações que podem ocorrer, não foi possível a obtenção 

de uma conclusão a respeito dos motivos pelos quais o tratamento Acibenzolar-S-metílico não 

foi eficiente em reduzir a severidade de P. pachyrhizi nestes experimentos. Supõe-se que os 

resultados observados neste experimento em condições de casa de vegetação não corroboram 

com os resultados encontrados em folha destacada por alguns motivos, como, por exemplo, 

temperatura, umidade e luz. As condições de temperatura e umidade em condições de casa de 

vegetação podem oscilar frequentemente, o que não ocorre em testes em condições 

controladas. Em relação a luz, enquanto que em condições controladas se utiliza de luz 

artificial, em casa de vegetação as plantas permanecem sob os efeitos da luz natural, o que 

pode resultar em diferenças no desenvolvimento e resposta das plantas frente a aplicação de 

produtos. Conforme já observado (Pascholati 2000
2
), quando da aplicação de Acibenzolar-S-

                                                 
2
 Comunicação pessoal do Prof. Dr. Sérgio Florentino Pascholati (ESALQ/USP). 
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metílico e a realizada a manutenção de plantas sob luz artificial a luz natural, diferenças 

importantes foram detectadas. 

A taxtomina parcialmente purificada também já tem sua ação como indutor de 

resistência relatada para diversos patossistemas (Garcia et al. 2007b, 2008b, a; Lerat et al. 

2009; Pinto 2014; Joglekar et al. 2018), mas cabe ressaltar que a sua eficiência é variável em 

função da planta, concentração e condições testadas (Brand 2016). Apesar de já ter sido 

relatada a capacidade da taxtomina parcialmente purificada alterar a atividade de enzimas 

como peroxidases, quitinases, -1,3 glucanases, alterar influxo de Ca
2+

, ocasionar morte 

celular programada em A. thaliana e mediar a redução da severidade em inúmeros 

patossistemas (Tegg et al. 2005; Garcia et al. 2008b; Errakhi et al. 2008; Pinto 2014; Brand 

2016), inclusive apresentando possível efeito sistêmico (Brand 2016), os resultados 

observados neste experimento não seguem nesta mesma linha. Sendo assim, apesar de ter 

apresentado resultados interessantes em testes in vitro, possivelmente necessite de adaptações 

de concentração de trabalho para que se obtenham resultados adequados também em casa de 

vegetação. Como comentado, deve-se considerar ainda que a temperatura, umidade e radiação 

solar são outras características que diferenciam as condições em que o experimento em casa 

de vegetação foi realizado em comparação aos experimentos realizados in vitro. 

Existem inúmeros potenciais microrganismos e/ou moléculas de controle alternativo 

que exibem boa eficiência em condições controladas, mas que, por vezes, necessitam de 

adaptações para que resultados similares aos obtidos in vitro possam ser reproduzidos em 

condições de casa de vegetação ou campo. Acredita-se que a taxtomina parcialmente 

purificada faz parte deste grupo, uma vez que já tem o seu potencial comprovado em outros 

patossistemas e in vitro para P. pachyrhizi, necessitando que modificações pontuais sejam 

realizadas e testadas para que os resultados obtidos em condições controladas possam ser 

reproduzidos em condições de casa de vegetação e campo. 

Em relação ao tratamento fungicida, trata-se de um produto comercial utilizado como 

controle positivo nos experimentos. Este produto tem em sua composição a picoxistrobina, 

que atua como inibidor da quinona externa (QoI) combinado com o benzovindiflupir que atua 

como inibidor da succinato desidrogenase (SDHI) (Silva e Behlau 2018). A picoxistrobina 

pertence ao grupo das estrobilurinas que atualmente são uma das principais classes de 

fungicidas, sendo que combinadas aos triazóis respondem por grande parte dos agrotóxicos 

consumidos mundialmente em culturas importantes (Silva e Behlau 2018). Os QoIs agem por 

inibição do transporte de elétrons no complexo III mitocondrial e tem amplo espectro sobre 

ascomicetos, alguns basidiomicetos e oomicetos (Silva e Behlau 2018). Já o benzovindiflupir, 
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uma pirazol-carboxamida tem seu registro ligado a mistura com estrobilurinas para controle 

de importantes doenças como ferrugens, que tem sua atuação ligada ao complexo II da 

respiração (Silva e Behlau 2018).  

A partir da disponibilização das pirazóis-carboxamidas em 2010, este grupo passou a 

ser um dos mais importantes para controle da ferrugem-asiática da soja em conjunto com os 

QoIs e os DMIs (Silva e Behlau 2018). A combinação de picoxistrobina + benzovindiflupir 

comercializada sob o nome de Vessarya
®
 pela empresa DuPont™ demonstrou o melhor nível 

de controle nos experimentos realizados em casa de vegetação. Este mesmo produto quando 

testado em condições de campo durante a safra 2017/2018 em diversos locais, também 

mostrou-se como um dos tratamentos mais eficientes no que diz respeito a redução da 

severidade de P. pachyrhizi, sendo capaz de apresentar um controle de 73 % (Godoy et al. 

2018). 

Portanto, como pode ser observado nestes experimentos, em condições de casa de 

vegetação os tratamentos taxtomina parcialmente purficada (TPP) e acibenzolar-S-metílico 

não foram eficientes e apenas o tratamento fungicida foi capaz de reduzir a doença. 
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Figura 13: Lesões de ferrugem-asiática em trifólios de soja coletados dos experimentos I e II, 

os quais foram submetidos ao controle negativo (A), taxtomina parcialmente purificada (100 

µg mL
-1

) (B), acibenzolar-S-metílico (0,166 g L
-1

) (C) e fungicida (3,33 mL L
-1

) (D) 72 horas 

antes da inoculação com urediniósporos de Phakopsora pachyrhizi. 

 

4.5.2. Atividade de guaiacol peroxidase 

A atividade de guaiacol peroxidase foi verificada e observou-se que apenas um dos 

tratamentos aplicados apresentou a capacidade de alterar a atividade desta enzima em relação 

ao controle 120 horas após a aplicação, ou seja, 48 horas após a inoculação com 

urediniósporos de P. pachyrhizi (Figura 14 A e B). Uma elevação acentuada na atividade de 

guaiacol peroxidase ocorreu apenas no tratamento taxtomina parcialmente purificada que 

recebeu a inoculação (Taxtomina parcialmente purificada+Phakopsora pachyrhizi), sendo 

este o único a diferir estatisticamente dos demais tratamentos.  

Experimento I Experimento II 

A A 

B B 
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O aumento da atividade de peroxidase pela aplicação da taxtomina parcialmente 

purificada já foi verificado para sorgo (Garcia et al. 2008b) e neste estudo para soja. O 

aumento da atividade da peroxidase pode estar ligado a suberização, lignificação e 

metabolismo da parede celular (Guzzo 2003). A ocorrência da lignificação pode impedir ou 

retardar a ocorrência da doença através do estabelecimento de uma barreira mecânica, 

aumentando a resistência da parede celular ao ataque de enzimas hidrolíticas ou a difusão de 

toxinas liberadas pelos patógenos (Vance et al. 1980; Cavalcanti et al. 2005a). A taxtomina 

também pode acelerar o influxo de Ca
2+

 que por sua vez age como um mensageiro chave na 

reação de plantas ao ataque de patógenos (Tegg et al. 2005; Errakhi et al. 2008). 

Como observado nos resultados, o tratamento taxtomina parcialmente purificada 

apenas elevou a atividade da peroxidase quando inoculado e isso pode indicar a ocorrência de 

um possível fenômeno de priming. Ou seja, quando da ocorrência deste fenômeno, a planta ao 

receber a aplicação do indutor permanece sensibilizada e passa a expressar suas defesas em 

proporções maiores quando percebe o ataque de um patógeno em potencial (Goellner e 

Conrath 2008). O fenômeno de priming pode ser durável e se manter durante todo o ciclo de 

vida da planta ou ainda, pode ser transgeracional, demonstrando a existência de algum tipo de 

memória imunológica por parte das plantas (Mauch-Mani et al. 2017). 

A indução de resistência de maneira geral tem um custo metabólico para as plantas e 

o fenômeno de priming também está inserido nesta regra. Todavia, o custo metabólico de 

plantas em estado de priming é significativamente menor do que plantas induzidas 

diretamente e sob o ataque de patógenos, visto que plantas sensibilizadas respondem melhor 

do que plantas não sensibilizadas somente na presença do agressor (van Hulten et al. 2006). 

Embora tenha sido observada a alteração na atividade de peroxidase em função do 

tratamento taxtomina parcialmente purificada e a existência de um possível fenômeno de 

priming, tal fato não foi suficiente em reduzir a severidade da ferrugem-asiática em condições 

de casa de vegetação. Vale ressaltar que as peroxidases apresentam um alto número de 

isoformas, com regulação da sua expressão bastante heterogênea e estão envolvidas em uma 

ampla gama de processos fisiológicos ao longo de todo o ciclo da planta, além do sistema de 

defesa (Passardi et al. 2005).  Ademais, o acúmulo de compostos com ação sobre patógenos 

em consequência do contato de plantas com taxtomina pode variar, como no caso de acúmulo 

da fitotoxina escopoletina em fumo, onde o pico de acúmulo é atingido após 4 dias, sendo que 

2 dias após há um grande decréscimo (Lerat et al. 2009). 

No que diz respeito ao tratamento com Acibenzolar-S-metílico, que apresentou bons 

resultados em testes in vitro na redução da severidade da ferrugem-asiática, o mesmo não foi 
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capaz de alterar significativamente a atividade enzimática tanto com a inoculação ou na 

ausência do patógeno. Conforme observado por Cruz et al. (2013), quando verificada a 

atividade de peroxidase em plantas de soja que foram tratadas com Acibenzolar-S-metílico e 

inoculadas com P. pachyrhizi, estas apresentaram atividade enzimática inferior as inoculadas 

quando quantificada a atividade 48 horas após a inoculação. Entretanto, 72 horas após a 

inoculação a atividade enzimática se iguala tanto para plantas inoculadas quanto para plantas 

não inoculadas. Apesar do exposto, neste experimento em que a atividade de peroxidase foi 

quantificada 48 horas após a inoculação, não foram observadas diferenças significativas entre 

as plantas inoculadas e não inoculadas no tratamento Acibenzolar-S-metílico.    

Outros autores (Duarte et al. 2009; Cruz et al. 2013; Holz et al. 2018
3
) utilizando 

concentrações maiores de Acibenzolar-S-metílico (p. c.) (1,25 g L
-1

, 0,41 g L
-1

 e 1,66 g L
-1

, 

respectivamente) obtiveram resultados em que houve a redução da severidade da ferrugem-

asiática, inclusive possibilitando a comparação com fungicidas protetores. Além disso, 

quando utilizado 0,4 g L
-1

, o Acibenzolar-S-metílico foi capaz de aumentar a atividade de 

quitinase, -1,3 glucanase e fenilalanina amônia-liase, mas não alterou a atividade de 

peroxidase em plantas de soja (Cruz et al. 2013). Em concentrações menores, como 0,02 g L
-

1
, o Acibenzolar-S-metílico foi capaz de elevar a atividade de -1,3 glucanase e fenilalanina 

amônia-liase, entretanto, a atividade de peroxidase permaneceu inferior ao controle (Pereira et 

al. 2009b).  

Devido as recorrentes observações das altas atividades de fenilalanina amônia-liase 

em resposta a aplicação de Acibenzolar-S-metílico, sugere-se que a via dos fenilpropanóides 

tem grande importância e, que além da fenilalanina amônia-liase, a quitinase e a -1,3 

glucanase estão envolvidas no processo de redução dos sintomas da ferrugem-asiática (Cruz 

et al. 2013). Cabe destacar que a elevação da atividade da fenilalanina amônia-liase em 

resposta a aplicação do Acibenzolar-S-metílico também já foi observada em outros 

patossistemas (Saravanan et al. 2004; Rodrigues et al. 2006). Todavia, como observado nos 

resultados de alguns estudos supracitados e no presente experimento, o Acibenzolar-S-

metílico não foi capaz de alterar a atividade da peroxidase. 

  

                                                 
3
 Comunicação pessoal de Sabrina Holz (ESALQ/USP). 
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Figura 14: Atividade de guaiacol peroxidase quantificada em folhas de soja coletadas de 

plantas mantidas em condições de casa de vegetação submetidas a pulverização com 

diferentes tratamentos e inoculação 72 horas após a pulverização dos tratamentos com 

urediniósporos de Phakopsora pachyrhizi. Os tratamentos foram: controle negativo (AGU), 

controle negativo + Phakopsora pachyrhizi (AGU+FAS), taxtomina parcialmente purificada 

(TPP), taxtomina parcialmente purificada + Phakopsora pachyrhizi (TPP+FAS), Acibenzolar-

S-metílico (BIO), acibenzolar-S-metílico + Phakopsora pachyrhizi (BIO+FAS), fungicidas 

(FGC) e fungicidas + Phakopsora pachyrhizi (FGC+FAS). As barras representam o erro 

padrão. Na figura B, encontram-se plotados os dados separados do tempo 120 h. Médias 

seguidas pela mesma letra na coluna não diferiram entre si no teste de Scott-Knott a p 0,05. 
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4.5.3. Quantificação de fenóis livres e ligados 

Com relação a determinação dos fenóis livres (Figura 15), verificou-se que nenhum 

dos tratamentos ocasionou alterações significativas tanto após a aplicação dos indutores (72 h) 

quanto após a inoculação (120 h). Já para fenóis ligados (Figura 16) houve diferença entre os 

tratamentos apenas após a inoculação (120 h). Todos os tratamentos utilizados diferiram dos 

tratamentos utilizados como controle (controle e controle+Phakopsora pachyrhizi). Portanto, 

os tratamentos apresentaram a capacidade de alterar significativamente o acúmulo de fenóis 

ligados, apresentando resultados estatisticamente iguais quando inoculados ou não 

inoculados. Tal fato demostra que esta resposta ocorreu independentemente do contato com o 

patógeno, ao contrário do que ocorreu com a peroxidase. 

Metabólitos secundários como os ácidos fenólicos, flavonoides e triterpenóides são 

produzidos em grandes quantidades para proteger plantas de infecções (Yusnawan et al. 

2018). Diversos fitopatógenos podem ser inibidos por estes compostos e dentre estes está a P. 

pachyrhizi (Lygin et al. 2009).  

O acúmulo de produtos na via dos fenilpropanóis é descrito como um fato importante 

na defesa de plantas (Bate et al. 1994) e a elevação na quantidade de fenóis totais está 

relacionado a formação de uma barreira física e química que atua no processo de invasão do 

fitopatógeno (Ballester et al. 2013). O acúmulo de compostos fenólicos e lignina, por 

exemplo, pode ser ocasionado pela aplicação de eliciadores que são capazes de afetar as 

plantas de maneira que estas desencadeiam resposta de defesa complexas (Sudhamoy 2010). 

A aplicação de quitosana em tomate resultou na elevação dos compostos fenólicos e 

proporcionou a proteção contra Passalora fulva (Liu et al. 2007).  

Dentre os compostos fenólicos com importância para a soja está a fitoalexina 

gliceolina, pois a mesma apresenta a capacidade de inibir a germinação e o desenvolvimento 

de P. pachyrhizi, além de melhorar a resistência das plantas a ferrugem-asiática e também a 

outros patógenos (Lygin et al. 2009). Além da gliceolina, a lignina é um polímero aromático 

presente na parede da célula vegetal que atua como uma barreira de entrada a fungos no 

tecido e a difusão de enzimas secretadas por estes microrganismos, visando a degradação da 

parede para facilitar o processo de infecção (Vance et al. 1980; Egea et al. 2001; Calvo et al. 

2008). A síntese de fitoalexinas antimicrobianas e o fortalecimento da parede celular através 

da formação de diversos compostos ligados a esta estrutura compõem a resistência dita como 

inata ou basal das plantas e auxilia na prevenção da infecção de maior parte dos fungos 

(Lygin et al. 2009). 
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Todavia, apesar do aumento verificado para fenóis ligados, acredita-se que a 

quantidade acumulada em função da aplicação dos tratamentos não foi o suficiente para 

reduzir a severidade da doença. Além disso, P. pachyrhizi é conhecido por ser um patógeno 

bastante agressivo e capaz de infectar e formar os primeiros haustórios entre 24-48 após o 

contato com o hospedeiro (Goellner et al. 2010). Portanto, existe a possibilidade de que se o 

monitoramento tivesse persistido por mais tempo, acúmulos maiores pudessem ter sido 

detectados tanto para fenóis livres quanto para ligados. No entanto, caso este aumento tenha 

ocorrido em um tempo para além do tempo monitorado, o mesmo não foi suficiente para 

afetar a severidade da ferrugem-asiática. 
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Figura 15: Acúmulo de fenóis livres quantificado em folhas de soja coletadas de plantas 

mantidas em condições de casa de vegetação submetidas a pulverização com diferentes 

tratamentos e inoculação 72 horas após a pulverização dos tratamentos com urediniósporos de 

Phakopsora pachyrhizi. Os tratamentos foram: controle negativo (AGU), controle negativo + 

Phakopsora pachyrhizi (AGU+FAS), taxtomina parcialmente purificada (TPP), taxtomina 

parcialmente purificada + Phakopsora pachyrhizi (TPP+FAS), Acibenzolar-S-metílico (BIO), 

acibenzolar-S-metílico + Phakopsora pachyrhizi (BIO+FAS), fungicidas (FGC) e fungicidas 

+ Phakopsora pachyrhizi (FGC+FAS). As barras representam o erro padrão. Na figura B, 

encontram-se plotados os dados separados do tempo 120 h. Médias seguidas pela mesma letra 

na coluna não diferiram entre si no teste de Scott-Knott a p 0,05. 
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Figura 16: Acúmulo de fenóis ligados quantificado em folhas de soja coletadas de plantas 

mantidas em condições de casa de vegetação submetidas a pulverização com diferentes 

tratamentos e inoculação 72 horas após a pulverização dos tratamentos com urediniósporos de 

Phakopsora pachyrhizi. Os tratamentos foram: controle negativo (AGU), controle negativo + 

Phakopsora pachyrhizi (AGU+FAS), taxtomina parcialmente purificada (TPP), taxtomina 

parcialmente purificada + Phakopsora pachyrhizi (TPP+FAS), Acibenzolar-S-metílico (BIO), 

acibenzolar-S-metílico + Phakopsora pachyrhizi (BIO+FAS), fungicidas (FGC) e fungicidas 

+ Phakopsora pachyrhizi (FGC+FAS). As barras representam o erro padrão. Na figura B, 

encontram-se plotados os dados separados do tempo 120 h. Médias seguidas pela mesma letra 

na coluna não diferiram entre si no teste de Scott-Knott a p 0,05. 
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4.6. Efeito da aplicação de diferentes potenciais indutores de resistência contra P. 

pachyrhizi em soja, em condições de campo 

 

4.6.1. Severidade e produtividade 

Em se tratando deste experimento realizado em condições de campo, o único 

tratamento que diferiu em relação aos demais para a severidade foram os fungicidas (Tabela 

5). Tal tratamento foi capaz de manter a severidade inferior aos demais tratamentos durante 

todo o ciclo de cultivo. Como consequência, quando observada a produtividade, tal fato 

refletiu e o tratamento com fungicidas foi o que apresentou o maior valor, sendo o único que 

diferiu em relação aos demais para esta variável. A aplicação de fungicidas como forma de 

manejo da ferrugem-asiática é a mais utilizada atualmente e seus efeitos na redução da 

severidade da doença e, consequentemente, na manutenção da produtividade já são bem 

descritos na literatura (Doreto et al. 2012; Dal Pogetto et al. 2012). O principal dano 

ocasionado pela ferrugem-asiática é a desfolha precoce, a qual impede a formação completa 

das sementes e afeta a produtividade (Yorinori et al. 2004; Soares et al. 2004). A 

produtividade também pode ser afetada através da redução da formação de vagens normais, 

número menor de grãos por vagem e menor peso de grãos (Ribeiro e Costa 2000).  
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Tabela 5: Severidade da ferrugem-asiática, produtividade e redução da produtividade em 

plantas de soja em condições de campo como resposta a aplicação dos diferentes tratamentos. 

Tratamento 
Severidade (%) 

Produtividade  Redução 

Avaliação  

 1 2 3 sc ha
-1

** (%)*** 

Controle negativo 50,99 a* 69,96 a* 84,26 a* 42,82 a* 25,11 

Meio com suspensão de 

células de Streptomyces 

autoclavado 

53,94 a 73,05 a 87,17 a 40,96 a 28,37 

Meio com suspensão de 

células de Streptomyces 

não autoclavado 

51,51 a 72,96 a 86,90 a 42,07 a 26,42 

Filtrado do meio de 

cultivo de Streptomyces 

scabies 

49,10 a 77,04 a 85,64 a 40,98 a 28,33 

Acibenzolar-S-metílico 48,09 a 78,69 a 86,52 a 44,95 a 21,39 

Fungicidas 19,54 b 48,05 b 50,02 b 57,18 b 0 

C.V. (%) 6,81 7,46 5,90 7,21 - 

*Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferiram estatisticamente entre si no teste de Scott-Knott a p 

0,05 de significância 

**Avaliação realizada 105 dias após a semeadura 

***Redução da produtividade calculada em relação ao tratamento com fungicidas. 

 

Quando calculada a redução da produtividade em função do melhor tratamento 

(fungicidas), foi possível observar que alguns tratamentos foram ineficazes e apresentaram 

valores inferiores a produtividade do tratamento controle, possivelmente como consequência 

da maior severidade apresentada (Tabela 5). Entretanto, não houve diferença estatística. 

Ao final do experimento, visivelmente o tratamento com fungicidas foi capaz de 

manter uma maior quantidade de folhas e, consequentemente, proporcionou melhores 

condições para que a plantas completassem o enchimento de grãos de maneira adequada 

(Figura 17). Os demais tratamentos apresentaram desfolha elevada. Cabe destacar que níveis 

de desfolha acima de 50 % reduzem o número de vagens e sementes por planta para cultivares 

com hábito de crescimento indeterminado e reduzem o peso de 100 sementes para cultivares 

de hábito de crescimento determinado (Monteiro et al. 2017). 

A utilização da taxtomina parcialmente purificada neste experimento de campo foi 

inviabilizada pelo volume necessário para a aplicação. O volume produzido no momento da 

realização deste experimento não era capaz de suprir a demanda para aplicação a cada 15 dias. 

Neste sentido, ajustes na metodologia de produção da taxtomina parcialmente purificada vem 
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sendo realizados e testados visando a maximização da produção. Alguns ajustes nos 

requerimentos físicos e químicos de S. scabies, como por exemplo, temperatura, oxigenação, 

fonte de carbono e nitrogênio vem sendo testados e a concentração da taxtomina parcialmente 

purificada produzida monitorada em função destas modificações. Além disso, a adição de 

outros componentes ao meio de cultivo também vem sendo estudada, como por exemplo, 

suberina e celobiose. A celobiose pode estimular a produção de taxtomina, sendo fundamental 

na expressão dos genes relacionados a biossíntese (Joshi et al. 2007; Johnson et al. 2007; 

Loria et al. 2008).  Portanto, atualmente tais alterações estão sendo testadas buscando-se uma 

alternativa para que se consiga produzir a taxtomina parcialmente purificada em 

concentrações e volumes maiores para que possa ser utilizada em ensaios que necessitam de 

volume maior. 

 

Figura 17: Desfolha de plantas de soja observada em condições de campo 88 dias após a 

semeadura em resposta a aplicação do controle negativo (A), meio com suspensão de células 

de Streptomyces scabies autoclavada (B), meio com suspensão de células de Streptomyces 

scabies não autoclavada (C), filtrado do meio ce cultivo de Streptomyces scabies (D); 

acibenzolar-S-metílico (0,166 g L
-1

) (D) e fungicidas (F)  e a ocorrência de P. pachyrhizi.  

 

4.6.2. Teste de retenção em peneiras 

No que diz respeito a classificação física das sementes colhidas no experimento de 

campo através da retenção em peneiras, foi possível constatar que o tratamento fungicida foi 

capaz de proporcionar sementes maiores (Figura 18). Neste ponto, o tratamento com 

fungicidas foi o único a ter aproximadamente 50 % das sementes classificadas retidas na 

peneira número 18 e 25 % retidas na peneira número 16. 

Os demais tratamentos aplicados neste experimento apresentaram os maiores picos 

de retenção distribuídos nas peneiras número 15, 16 e 18. Além disso, como é possível 

A B C 

D E F 
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observar nos dados, todos os tratamentos, exceto fungicidas, tiveram a sua faixa de retenção 

maior quando utilizadas peneiras de menor diâmetro, como as peneiras número 14, 13 e 12. 

Isso demonstra que estes tratamentos apresentaram a formação de sementes 

predominantemente menores se comparados ao tratamento com fungicidas. Ademais, se 

comparados ao controle, os mesmos seguiram a mesma tendência e não apresentaram 

diferenças. 

O tratamento com fungicidas proporcionou a manutenção da área foliar em melhores 

condições durante todo o experimento em função da redução da severidade da ferrugem-

asiática, como já observados por outros autores (Goulart et al. 2011; Doreto et al. 2012) e tal 

fato reflete na formação e enchimento de grãos de maneira significativa. Com isso, a 

proporção de grãos retidos nas peneiras de maiores diâmetros foi superior para o tratamento 

com fungicidas em relação ao controle e aos demais tratamentos. Portanto, isso reforça a 

importância da manutenção da área foliar com a utilização de fungicidas durante a ocorrência 

da ferrugem-asiática, uma vez que estes possibilitam a formação de grãos maiores e mais 

pesados. Em contrapartida, os demais tratamentos apresentaram a formação de grãos 

predominantemente menores em relação ao tratamento com fungicidas, permanecendo iguais 

ao controle, como consequência da alta severidade apresentada ao longo do experimento. Já é 

sabido que a ocorrência de altas severidades acarreta na desfolha precoce das plantas 

comprometendo a formação e o enchimento de grãos (Yorinori et al. 2004). 
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Figura 18: Classificação física de sementes de soja através do teste de retenção em peneiras. 

Sementes colhidas em experimento realizado em condições de campo, onde as plantas foram 

submetidas a aplicação de seis tratamentos (controle, meio com suspensão de células de 

Streptomyces scabies autoclavado, meio com suspensão de células de Streptomyces scabies 

não autoclavado, filtrado do meio de cultivo de Streptomyces scabies, Acibenzolar-S-metílico 

e fungicidas) durante o ciclo de cultivo. As sementes foram classificadas de acordo com 10 

peneiras de diferentes diâmetros e os dados foram apresentados em porcentagem de retenção 

por peneira de cada tratamento. As barras representam o erro padrão.  

 

4.6.3. Germinação 

O teste de germinação padrão recomendado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento foi realizado e não foram observadas diferenças significativas entre os 

tratamentos aplicados (Tabela 6). Apesar da classificação em peneiras ter indicado a formação 

de grãos maiores para o tratamento com fungicidas, o que poderia se um indicativo de 

sementes melhores, tal fato não foi confirmado no presente experimento. Além disso, 

numericamente, os tratamentos com filtrado do meio de cultivo de Streptomyces scabies e 

Acibenzolar-S-metílico foram inferiores ao tratamento controle. 

O tratamento com fungicidas apresentou as sementes de maior tamanho no teste de 

retenção em peneiras, todavia, isso não refletiu na germinação. Há relatos de que o tamanho 

das sementes reflete na qualidade fisiológica e, além disso, sementes maiores tendem a 

apresentar maiores porcentagens de germinação e vigor mais elevado (Pádua et al. 2010).  
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Tabela 6: Germinação de sementes de soja (expressa em porcentagem de plântulas normais) 

colhidas de plantas submetidas a aplicação de potenciais indutores de resistência em 

condições de campo. Colheita realizada 105 dias após a semeadura. 

Tratamento Germinação (%)* 

Controle negativo 96 a 

Meio com suspensão de células de 

Streptomyces scabies autoclavado 

96 a 

Meio com suspensão de células de 

Streptomyces scabies não autoclavado 

97 a 

Filtrado do meio de cultivo de Streptomyces 

scabies 

95 a 

Acibenzolar-S-metílico 94 a 

Fungicida 99 a 
* Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferiram entre si no teste de Scott-Knott a p 0,05. 

 

A germinação adequada de sementes e o estabelecimento de plântulas no campo são 

processos críticos no ciclo de sobrevivência e crescimento das culturas (Ellis e Roberts 1981; 

Basra et al. 2003). Para a cultura da soja, estes processos determinam a uniformidade e a 

densidade de plantas no campo (Moshtaghi-Khavaran et al. 2014), que afetam diretamente a 

produtividade obtida ao final do ciclo (Singh et al. 2009). 

Portanto, a utilização de sementes com taxas de germinação elevadas é de suma 

importância para a obtenção de uma boa população de plantas e, consequentemente, altas 

produtividades. Ademais, a realização de testes de germinação em sementes permite que 

sejam feitas as correções necessárias para que se obtenha a população final ideal de plantas. 

 

4.6.4. Envelhecimento acelerado 

Para a verificação do vigor das sementes colhidas, foi realizado o teste de 

envelhecimento acelerado. O teste de envelhecimento acelerado em condições ambientais 

adequadas pode servir como parâmetro para a realização de estimativas precisas de 

emergência de plântulas de soja em campo (Torres et al. 2004). Para os dados obtidos neste 

experimento, não foram observadas diferenças significativas entre os tratamentos (Tabela 7). 

Apesar de que apenas o tratamento com fungicidas foi capaz de reduzir a severidade da 

ferrugem-asiática e apresentar a maior produtividade, bem como sementes majoritariamente 

maiores, a ineficiência dos demais tratamentos não afetou o vigor das sementes produzidas. 
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Tabela 7: Germinação de sementes de soja (expressa em porcentagem de plântulas normais) 

colhidas de experimento em condições de campo e submetidas ao teste de envelhecimento 

acelerado para a verificação do vigor. Colheita realizada 105 dias após a semeadura. 

Tratamento Germinação (%)* 

Controle negativo 95 a 

Meio com suspensão de células de 

Streptomyces scabies autoclavado 

95 a 

Meio com suspensão de células de 

Streptomyces scabies não autoclavado 

93 a 

Filtrado do meio de cultivo de Streptomyces 

scabies 

94 a 

Acibenzolar-S-metílico 95 a 

Fungicida 93 a 
* Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferiram entre si no teste de Scott-Knott a p 0,05. 

 

A mensuração do vigor pelo teste do envelhecimento acelerado baseia-se na hipótese 

de que a morte de sementes no armazenamento seria consequência da coagulação de proteínas 

(desnaturação) e que após certos níveis de temperatura ocorre aceleração da deterioração de 

sementes (Delouche 1965). A exposição de sementes a condições de temperatura e umidade 

elevadas acelera o processo de deterioração e neste processo sementes com vigor elevado 

apresentam maior capacidade de produzir plântulas normais (Marcos Filho et al. 2000). O 

tamanho das sementes tem relação direta com o vigor apresentado, todavia, ao contrário do 

que Marcos Filho et al. (2000) observou em seu estudo, neste experimento não foram 

constatadas diferenças entre o tratamento com o tamanho de sementes predominantemente 

maiores (fungicidas) e os demais tratamentos que apresentaram sementes majoritariamente 

menores.  

A ocorrência de porcentagens reduzidas de plântulas normais para sementes menores 

baseia-se no fato de que esta classe de sementes atinge a saturação de água em um tempo 

significativamente inferior ao tempo demandado por sementes maiores e, portanto, sofrem o 

efeito da temperatura na coagulação de proteínas por um período maior (Marcos Filho et al. 

2000). Apesar de que o tamanho de sementes apresenta efeitos sobre o teste de 

envelhecimento acelerado e que a utilização de amostras com tamanho uniforme pode 

oferecer informações mais robustas (Marcos Filho et al. 2000), os possíveis efeitos dos 

diferentes tamanhos de sementes de cada tratamento utilizados neste experimento não foram 

constatados. 
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4.7. Obtenção do fator de retenção (Rf) de taxtomina purificada através de 

cromatografia de camada delgada (TLC) 

Em relação a realização deste ensaio de cromatografia de camada delgada (TLC), o 

fator de retenção da taxtomina purificada foi obtido através da divisão da distância percorrida 

pela taxtomina purificada e a distância percorrida pelo solvente, onde o solvente percorreu 

17,5 cm e a taxtomina purificada percorreu 4,3 cm (Figura 19). Portanto, como resultado da 

divisão, o fator de retenção (Rf) obtido para a taxtomina purificada foi de 0,25. A obtenção 

deste valor possibilita a realização de comparação da taxtomina parcialmente purificada 

produzida através da separação em acetato de etila e que não sofre o processo de purificação 

total com a taxtomina purificada, a qual é tida como padrão de referência por se tratar da 

taxtomina A purificada. Sendo assim, é possível fazer uma checagem, por vezes, para 

verificação da semelhança do composto produzido no laboratório (taxtomina parcialmente 

purificada) com o composto padrão (taxtomina purificada). 

O valor de Rf de 0,25 encontrado neste experimento se assemelha aos valores 

relatados na literatura para esta fitotoxina. Em estudos realizados em condições similares, 

Goyer et al. (1998) e Duval et al. (2005) obtiveram valor de Rf de 0,27, sendo muito similar ao 

Rf obtido neste experimento. Outros autores destacam a fácil identificação de taxtomina A e B 

em placas de cromatografia de camada delgada através da comparação dos valores de Rf 

obtidos com padrões (Conn et al. 1998). Além disso, a coloração amarela brilhante e a 

estabilidade da taxtomina por meses contribui para a identificação através da cromatografia de 

camada delgada (Conn et al. 1998). Os referidos autores ainda realizaram um teste de 

fitotoxicidade com a toxina em tubérculos de batata, os quais reproduziram os sintomas e 

confirmaram que a identificação realizada por cromatografia de camada delgada foi correta 

(Conn et al. 1998). 

Desta forma, fica evidenciada a confiabilidade deste método para a identificação de 

taxtomina através da comparação dos valores de Rf obtidos com os valores de Rf padrão. O 

valor do fator de retenção da taxtomina purificada obtido neste experimento será utilizado em 

experimentos futuros como critério de comparação com a taxtomina parcialmente purificada. 
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Figura 19: Placa de cromatografia de camada delgada apresentando coeficiente de retenção 

(Rf) para a taxtomina purificada (TPU) visualizada em luz fluorescente (A) e no comprimento 

de onda no ultravioleta longo de 365 nm (B). A primeira linha (Início) representa onde a TPU 

e o controle (MET) foram depositados na placa e última linha (Fim) representa a distância 

percorrida pelo solvente na placa até a paralisação da corrida. A linha intermediária 

demonstra a distância percorrida pela TPU no solvente clorofórmio/metanol (9:1). 

 

4.8. Monitoramento da resposta de plantas de soja à aplicação de taxtomina 

parcialmente purificada e taxtomina purificada através da expressão de genes ligados a 

resistência 

Como observado (Figura 20), ocorreram respostas bastante distintas para os genes 

monitorados neste experimento. Os genes PR1, NPR1 e MESA foram regulados 

negativamente pela aplicação de TPP e TPU. O gene ERF1 permaneceu praticamente igual ao 

controle quando da aplicação de TPU, mas foi regulado negativamente quando da aplicação 

de TPP. Já o gene Myc2 foi expresso na mesma proporção que o controle, não respondendo a 

aplicação de taxtomina parcialmente purificada e taxtomina purificada. Todavia, para o gene 

Fim 

Início 

TPU 

A B 

MET TPU MET TPU 
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ACC verificou-se a regulação positiva em resposta a aplicação de taxtomina parcialmente 

purificada e taxtomina purificada. Para este gene, a resposta foi superexpressa em 1 vez mais 

para taxtomina purificada e 2 vezes mais para taxtomina parcialmente purificada. 

 

 

Figura 20: Alteração na expressão de genes ligados as vias de defesa e monitorados em folhas 

de plântulas de soja coletadas 24 horas após a aplicação foliar do tratamento controle (AGU), 

taxtomina parcialmente purificada (100 µg equiv. mL
-1

) (TPP) e taxtomina purificada (100 µg 

mL
-1

) (TPU) em condições de casa de vegetação. Genes com valores superiores ao controle 

(1,0) foram considerados como regulados positivamente e genes com valores inferiores 

foram considerados como regulados negativamente. Genes com valores próximos a 1,0 não 

foram alterados. 

 

O ACC está relacionado a via do etileno, sendo o precursor deste (Yang 1987) e o 

etileno está envolvido em várias alterações fisiológicos em plantas, incluindo respostas a 

estresses (Yang e Hoffman 1984; Wang et al. 2002). Tais alterações podem envolver a 

modificação da parede celular, acúmulo de açucares, modificação de compostos fenólicos e 

ácidos orgânicos, acúmulo de antocianinas e carotenoides (Pereira et al. 2005).  

Sabe-se que em A. thaliana, fitotoxinas como a ALL-toxina, FB1 e fusicoccina 

podem induzir morte celular programada, a produção de peróxido de hidrogênio e alterar a 

expressão de genes relacionados as espécies reativas de oxigênio, ácido salicílico (AS), ácido 

PR1 NPR1 MESA Myc2 ACC ERF1

AGU 1,17 1,01 1 1,1 1,03 1,08

TPP 0,46 0,37 0,28 0,9 3,01 0,54

TPU 0,3 0,55 0,42 1 2,09 1,03
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jasmônico (AJ) e etileno (ET) (Wang 1996; Roberts e Bowles 1999; Asai et al. 2000; Malerba 

et al. 2003; Gechev et al. 2004). Assim como estas toxinas, a taxtomina também possui a 

capacidade de causar morte celular programa em A. thaliana, possivelmente em função da 

inibição da biossíntese de celulose (Duval et al. 2005). Além disso, em estudo realizado, a 

taxtomina não alterou positivamente a expressão do gene PR1 (Duval et al. 2005), assim 

como observado neste experimento. Entretanto, esta fitotoxina foi capaz de regular 

positivamente o gene PAL após 12 horas e manter até o fim do experimento, sugerindo a 

importância deste caminho no processo de defesa (Duval et al. 2005).   

Cabe ainda ser considerada outra hipótese acerca da taxtomina.  É relatado que o 

reconhecimento da planta inicialmente pode ocorrer pela via do jasmonato-etileno e não 

ocorrer a expressão da via do ácido salicílico, como no caso de plantas infectadas por P. 

pachyrhizi (Campe et al. 2014). Quando plantas de soja entram em contato com este 

patógeno, expressam inicialmente genes relacionados a via do jasmonato-etileno, incomum 

para patógenos biotróficos, uma vez que para este grupo, de maneira geral, há ativação da via 

do ácido salicílico (Campe et al. 2014). A indução de genes relacionados a via do 

jasmonato/etileno ocorreu 12 h após a infecção de P. pachyrhizi, possivelmente em resposta a 

penetração das células da epiderme pelo apressório do fungo (Barros 2016). Após 24 da 

infecção, quando há um grande desenvolvimento de hifas, genes marcadores da via do ácido 

salicílico são induzidos, persistindo por 48 h da infecção e chegando até 192 h. Após esse 

período, a expressão da via do ácido salicílico retorna ao estado basal e ocorre uma ativação 

da via do jasmonato (Barros 2016). Além disso, PR1 foi induzido apenas em momentos 

intermediários (Barros 2016). Com isso, sugere-se que a taxtomina parcialmente purificada 

possa estar ocasionado alterações em plantas de soja similares as que o fungo P. pachyrhizi 

causa, uma vez que 24 horas após a sua aplicação foi verificada a alteração de genes 

relacionados a via do etileno. Além disso, existe a possibilidade de após este período de 

tempo, a via do ácido salicílico ser expressa e permanecer por um determinado período até 

retornar ao seu estado basal, assim como acontece quando da infecção pelo patógeno. 

Ademais, é possível que assim como ocorre na infecção por P. pachyrhizi, o gene PR1 pode 

ser regulado positivamente para aplicação de taxtomina parcialmente purificada em soja, 

todavia, com o monitoramento de apenas um tempo não foi possível realizar esta observação. 

Assim sendo, outros experimentos com monitoramento destes genes chave no metabolismo 

por um período de tempo maior e que possam trazer informações mais claras são necessários 

para a elucidação da ativação das vias de defesa em soja por taxtomina parcialmente 

purificada. Por hora, as informações obtidas neste experimento não permitem a formação 
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conclusões mais específicas acerca das vias alterados por taxtomina parcialmente purificada e 

taxtomina purificada em soja. 
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5. CONCLUSÕES 

A taxtomina parcialmente purificada inibiu total (200 µg equiv. mL
-1

) ou 

parcialmente (100 µg mL
-1

) a germinação de urediniósporos de P. pachyrhizi, sendo que seu 

efeito variou em função da concentração e tempo de exposição. 

Em folhas destacadas, taxtomina parcialmente purificada (100 µg mL
-1

) e o 

Acibenzolar-S-metílico (0,166 g L
-1

 p.c.) foram eficientes em reduzir a severidade da 

ferrugem-asiática da soja. 

Apenas o tratamento com o fungicida picoxistrobina+benzovindiflupir (3,33 mL L
-1

 

p.c.) reduziu a severidade da ferrugem-asiática em condições de casa de vegetação.  

A aplicação de taxtomina parcialmente purificada combinada com a inoculação de 

Phakopsora pachyrhizi aumentou a atividade de guaiacol peroxidase e o acúmulo de fenóis 

ligados. 

Em condições de campo, apenas o tratamento com programas com fungicidas foi 

eficiente na redução da severidade da ferrugem-asiática, apresentando a maior produtividade e 

a formação de sementes predominantemente maiores em relação aos demais tratamentos. 

Todavia, nenhum dos tratamentos aplicados interferiu na germinação e vigor das sementes 

colhidas. 

A cromatografia de camada delgada possibilitou a obtenção do fator de retenção (Rf 

= 0,25) para a taxtomina purificada. 

O monitoramento gênico possibilitou a verificação da regulação positiva do gene 

ACC, relacionado a síntese do etileno, em resposta a aplicação de taxtomina parcialmente 

purificada e taxtomina purificada. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A. Curva padrão para a dosagem de proteínas através do método de 

Bradford (1976) 

 
 

 

APÊNDICE B. Curva padrão para a dosagem de fenóis livres e ligados preparada com 

ácido clorogênico (Bray & Thorpe 1954) 
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