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RESUMO 

 

O feijão caupi [Vigna unguiculata  (L.) Walp.] é um alimento de grande importância 

comercial, sendo a principal fonte alimentícia em algumas regiões, como no 

Nordeste brasileiro. Infelizmente, o feijão-de-corda está sujeito ao ataque de vários 

patógenos e pestes, acarretando perdas consideráveis em sua produtividade. Para 

diminuir essas perdas, existem diversos métodos químicos que são largamente 

utilizados, porém o uso indiscriminado de fungicidas tem causado danos ao meio 

ambiente e aos seres vivos. Na busca de alternativas ecologicamente saudáveis, 

uma opção promissora seria a indução de mecanismos de defesa da própria planta 

através de moléculas elicitoras. Diante do exposto, o presente trabalho teve como 

objetivo elicitar respostas de defesa em feijão-de-corda através do uso de 

galactomanana sulfatada isolada de Adenanthera pavonina e induzir a resistência ao 

fungo Colletotrichum gloeosporioides. Doze dias após germinação, plantas de feijão-

de-corda (Vigna unguiculata) foram tratadas com galactomana de A. pavonina (nas 

concentrações de 100 mg/L e 200 mg/L), na ausência ou presença do fungo C. 

gloeosporioides (inoculado após 6 h do tratamento com carboidrato) por 6, 12, 24 e 

48 h, tendo sido realizadas as análises bioquímicas nos extratos protéicos obtidos 

das folhas primárias. Para as enzimas POX e APX ocorreu um significativo aumento 

a partir de 12 h do tratamento com a galactomanana. Em relação a atividade das 

enzimas antifungicas βGLU e CHI, as plantas tratadas com a galactomanana, no 

geral, apresentaram um aumento acima de 50% em relação ao controle. Análises 

macroscópicas revelaram que as folhas tratadas com 200 mg/L da galactomanana  e 

infectadas com o C. gloeosporioides apresentaram lesões necróticas visivelmente 

reduzidas em relação ao controle. Ademais, a galactomana não foi capaz de inibir a 

germinação de esporos e crescimento vegetativo do fungo C. gloeosporioides in 

vitro.  A partir dos resultados obtidos neste trabalho, conclui-se que, a 

galactomanana isolada de A. pavonina é capaz de aumentar a tolerância da cultura 

de feijão-de-corda (V. unguiculata) contra o fungo C. gloeosporioides. 

Palavras-chave: Galactomanana, elicitor, feijão-de-corda, Colletotrichum 

gloeosporioides. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Cowpea [Vigna unguiculata (L.) Walp.] is a food of great commercial importance, 

being the main food source in some regions such as northeastern Brazil. 

Unfortunately, cowpea is subject to attack by various pathogens and pests, causing 

considerable losses in productivity. To reduce these losses, there are several 

chemical methods that are widely used, but the indiscriminate use of fungicides has 

caused damage to the environment and living beings. In search of alternative 

environmentally friendly, a promising option would be the induction of defense 

mechanisms of the plant itself through elicitor molecules. Given the above, this study 

aimed to elicit defense responses in cowpea through the use of galactomannan 

isolated from Adenanthera pavonina and induce resistance to Colletotrichum 

gloeosporioides. Twelve days after germination, cowpea plants (Vigna unguiculata) 

were treated with A. pavonina galactomannan (at concentrations of 100 mg/L and 

200 mg/L) in the absence or presence of the fungus C. gloeosporioides (inoculated 6 

hours after treatment with carbohydrate) for 6, 12, 24 and 48 h were carried out on 

biochemical analysis of protein extracts obtained from primary leaves. For enzymes 

POX and APX a significant increase occurred after 12 h of treatment with the 

galactomannan. With respect to antifungal activity of the enzymes and βGLU CHI, 

the plants treated with the galactomannan in general, showed an increase above 

50% compared to control. Macroscopic analysis revealed that the leaves treated with 

200 mg/L of galactomannan and infected with C. gloeosporioides showed necrotic 

lesions visibly reduced compared to control. Furthermore, the galactomannan was 

unable to inhibit the germination of spores and vegetative growth of the fungus C. 

gloeosporioides in vitro. The results of the present study indicate that galactomannan 

isolated from A. pavonina can increase crop tolerance of cowpea (V. unguiculata) 

against the fungus C. gloeosporioides. 

 

Keywords: Galactomannan, elicitor, cowpea, Colletotrichum gloeosporioides. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Feijão-de-corda  

 

O feijão caupi, é uma planta dicotiledônea, pertencente à ordem Fabales, 

família Fabaceae, subfamília Faboideae, tribo Phaseoleae, subtribo Phaseolinea, 

gênero Vigna, secção Catiang e espécie Vigna unguiculata (L.) (Walp.) (FREIRE 

FILHO et al., 2005) (Figura 1).   

Também chamado de feijão-macassar ou feijão-de-corda [Vigna unguiculata  

(L.) Walp.] é um alimento que apresenta valores nutricionais elevados e grande 

importância comercial, tendo sido introduzido no Brasil, provavelmente, no estado da 

Bahia, pelos povos africanos trazidos como escravos na época do Brasil colônia. A 

partir daí, acredita-se que essa leguminosa disseminou-se por todas as regiões do 

país, acompanhando a colonização. (SOBRAL, 2008). Mais recentemente, o cultivo 

desse feijão tem-se estendido às regiões do Meio-Norte. No que se refere ao 

mercado externo, em torno de 1,8 mil toneladas de feijão-de-corda são exportados 

para Turquia, Egito, Israel, Portugal, Índia e Canadá, gerando um lucro de 2 milhões 

de reais no ano de 2007 (SINIMBU, 2007). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Feijão-de-corda [Vigna unguiculata  (L.) Walp.], cultivar BR-3. (Fonte: RIBEIRO, 2012). 
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Nas diversas regiões semiáridas do mundo, o caupi constitui uma das 

principais culturas (GOMES FILHO; TAHIN, 2002), chegando a ocupar cerca de 13,9 

milhões de hectares distribuídos mundialmente nas regiões tropicais e subtropicais 

da África, da Ásia e das Américas, com produção de 4,9 milhões de toneladas grãos 

(FREIRE FILHO et al., 2005). Embora parte do cultivo seja destinada à exportação, 

por volta de 85% da sua produção é realizada por intermédio da participação da 

agricultura familiar (Censo Agropecuário 2006). Dentre os principais motivos para 

utilização dessa cultura destacam-se: seu alto valor nutritivo e baixo custo de 

produção (FROTA et al. 2008).  Atualmente, no Brasil é a mais importante 

leguminosa das regiões Norte e Nordeste, sendo os estados do Amazonas, 

Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte os representantes de 95% a 100% 

do total das áreas plantadas com feijão. O Brasil apresenta-se como o maior 

produtor mundial, bem como o maior consumidor, sendo o Ceará o maior produtor 

nacional, com estimativa em cerca de 20% da produção brasileira (FREIRE FILHO et 

al., 2005).  

A semente de feijão-de-corda contém alto teor protéico (~25%) e ampla 

variedade de aminoácidos, exceto os que apresentam enxofre em suas estruturas, 

como na maioria das leguminosas (GIAMI, 2005; IQBAL et al., 2006; FROTA et al., 

2008; VASCONCELOS et al., 2010). Além disso, é dotada em grande quantidade de 

minerais e fibras alimentares, além de apresentar teores de ferro importantes na 

prevenção à doenças crônicas como anemia hipocrômica, diminuição das funções 

cognitivas e psicomotoras, cefaleia, cansaço e diminuição da função leucocitária 

(KENDALL et al., 2010). 

O feijão caupi, assim como outras culturas de interesse agronômico, enfrenta 

limitações no que concerne ao seu cultivo. Esses entraves afetam desde sua 

implantação até comercialização (MORAES, 2007). Destacam-se: o processo 

rudimentar do cultivo, além da não aplicação de medidas eficazes no controle de 

pragas e doenças, ocasionadas principalmente por vírus, fungos, nematóides e 

bactérias.  
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1.2 As doenças do feijoeiro 

 

As doenças causadas por agentes patogênicos interferem, 

consideravelmente, na qualidade e na quantidade de feijão produzida, diminuindo o 

rendimento da safra e a qualidade da colheita (GURURANI, 2012). Segundo Vieira 

(1998) as doenças tradicionalmente importantes para a cultura do feijoeiro no Brasil 

são: doenças causadas por vírus (mosaico-amarelo, mosaico-anão, mosaico-

comum, mosaico dourado); doenças causadas por bactérias (crestamento 

bacteriano); doenças causadas por nematóides (galha das raízes) e doenças 

causadas por fungos (antracnose, mela do feijoeiro, ferrugem, mancha angula, 

podridões radiculares).  

Entre esses patógenos destacam-se os fungos, com ampla diversidade de 

espécies patogênicas, podendo colonizar várias partes do feijoeiro e se estabelecer 

em diversos habitats (ATHAYDE SOBRINHO; VIANA; SANTOS, 2005).  

 

 

1.2.1 Colletotrichum gloeosporioides 

 

Dentre as doenças causadas por fungos que acometem o feijão-de-corda, 

uma das que mais se destaca é a antracnose causada pelo patógeno do gênero 

Colletotrichum. É considerada uma doença economicamente importante, incidindo 

sobre ramos novos, folhas, inflorescências e frutos. A alta variabilidade apresentada 

pelo gênero Colletotrichum e a ocorrência frequente de antracnose em feijão-de-

corda, reforçam a necessidade de estudos mais aprofundados dessa doença 

(CARVALHO, 2009; PINTO, 2010).  

O ciclo de vida de muitas espécies de Colletotrichum (C. orbiculare, C. 

lagenarium, C. malvarum, C. trifolli, C. lindemuthianum, C. graminicola, C. 

sublineolun, C. destrutivum, C. truncatum e C. linicola (BAILEY et al., 1992; 

LATUNDE-DADA et al., 2001) é do tipo hemibiotrófica, com o estabelecimento de 

uma fase biotrófica seguida de necrotrófica. O fungo produz, inicialmente, sobre a 

cutícula do hospedeiro, um apressório melanizado e, após penetração, hifas 

primárias, caracterizando o estágio biotrófico. Posteriormente, hifas secundárias são 
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formadas e se espalham matando as células do hospedeiro, estabelecendo-se a 

fase necrotrófica do fungo. Essa fase, dependendo das condições ambientais, se 

inicia 48 ou 72 horas após inoculação (MÜNCH et al., 2008). 

Poucas espécies de Colletotrichum (principalmente C. gloeosporioides e C. 

acutatum) são endófitos mutualísticos ou endófitos quiescentes que recorrem à 

necrotrofia após um período de latência (PRUSKY; PLUMBLEY, 1992; LATUNDE-

DADA et al., 1999). Espécies endofíticas frequentemente penetram nas folhas do 

hospedeiro diretamente ou através de abertura natural dos estômatos (meio indireto) 

e, então, ramificam-se no mesófilo intercelularmente. Espécies quiescentes têm uma 

fase prolongada de crescimento pré-penetrativo detido em sincronia com o estado 

fisiológico dos órgãos infectados (LATUNDE-DADA et al., 2001). 

Dentre as espécies de Colletotrichum o C. gloeosporioides vem sendo 

bastante estudado pela sua crescente importância em regiões de clima quente e 

úmido. Este pode aparecer em todos os estágios de desenvolvimento e em toda a 

parte aérea da planta, provocando lesões em folhas, caule, ramos, vagens e 

sementes. Ao atingir a nervura das folhas promove a desestruturação da lamela 

média e, consequentemente, o colapso do sistema de feixes vasculares, reduz a 

translocação de fotoassimilados, provoca a concentração de carboidratos e diminui a 

taxa de assimilação de CO2 (KIMATI et al., 1997). Segundo Dalla Pria et al. (2003), 

além de diminuir o rendimento da cultura, deprecia a qualidade do produto por 

ocasionar manchas nos grãos, o que os tornam impróprios para consumo. 

Os sintomas da antracnose são manchas avermelhadas inicialmente 

observadas ao longo das nervuras, na face interior das folhas, na haste e pecíolos 

jovens. Nas vagens as lesões são deprimidas, grandes e avermelhadas, sobre as 

quais se formam os acérvulos do patógeno, com aspecto de uma massa 

esbranquiçada, de onde saem numerosas setas. Lesões avermelhadas e 

necrosadas também podem ser observadas nos hipocótilos, pecíolos, nervuras e na 

superfície foliar, resultando em folhas encarquilhadas, amareladas e plantas 

subdesenvolvidas (PAULA JÚNIOR et al., 1995, CARVALHO, 2009).   

De modo geral, as manchas foliares ocorrem com mais frequência e 

intensidade em condições de clima quente e úmido. A alta umidade, tanto de forma 

de umidade relativa como na forma de uma película de água sobre a superfície 
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vegetal, e temperaturas relativamente altas (20 – 30 °C) são condições 

indispensáveis ao desenvolvimento dessa doença (BEDENDO, 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Figura 2. Sintomas de antracnose em feijão-de-corda causada por Colletotrichum gloeosporioides em 

experimento com inoculação artificial. (A) e (B) Mancha foliar localizada principalmente nas nervuras; 

(C) e (D) Presença de necroses profundas e formação de micélios (massa branca) na superfície da 

folha. (Fonte: BARRETO, 2005). 

 

1.3 Controles das doenças do feijoeiro  

 

Devido à sua grande importância e demanda, a produção de feijão-de-corda 

requer meios para melhorar sua produtividade, como o uso de técnicas modernas de 

agricultura, e, mais importante, o uso de defensivos, químicos ou naturais, que 

garantam uma melhor produtividade. No Brasil, historicamente, o modelo de 

produção agrícola baseia-se na utilização de agrotóxicos para compensar 

problemas, relacionados a doenças, do processo produtivo. Sendo assim, na 

tentativa de eliminar as pragas que prejudicam a produtividade, os agrotóxicos foram 

introduzidos e vem sendo utilizados em larga escala. Porém, a utilização 

indiscriminada e sem os devidos cuidados desses recursos, acarretam muitos 
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problemas, tanto ambientais quanto para a saúde de animais e do próprio homem 

(MOREIRA & ALMEIDA, 2008).  

De acordo com Miller (2007), os pesticidas sintéticos constituem um problema 

desde sua introdução. Estudos da Academia Nacional de Ciências dos EUA 

concluíram que a exposição à resíduos de pesticidas, em doses permitidas por lei 

em alimentos, provoca cerca de 20 mil casos de câncer por ano nesse País. Além 

disso, a exposição continuada a agrotóxicos pode desencadear uma série de 

problemas respiratórios, tais como bronquite asmática e outras anomalias 

pulmonares; efeitos gastrointestinais, e, para alguns compostos, como 

organoclorados, distúrbios musculares, debilidade motora e fraqueza (ANTLE; 

CAPALBO, 1994). 

 Com relação ao ambiente, os agrotóxicos agem acumulando-se na biota e/ou 

contaminando a água e o solo, podendo causar desequilíbrio ecológico na interação 

natural entre duas ou mais espécies. De acordo com Peres & Moreira (2003), a 

dispersão desses agrotóxicos pode levar a contaminação de peixes e crustáceos, 

moluscos e outros animais, representando uma fonte potencial de contaminação 

humana, cujos riscos podem ser ampliados a todos os consumidores dessa cadeia. 

De fato, um dos principais impactos da agricultura no ambiente, nos últimos 

tempos, tem sido a degradação da qualidade de águas subterrâneas e superficiais. 

Estas, por sua vez, têm um potencial extremamente poluente, podendo alastrar o 

problema por toda uma cidade, se essa, por exemplo, for abastecida por um 

manancial hídrico que tenha sido contaminado (SOARES & PORTO, 2007). 

Pensando nisso, diversos trabalhos vêm sendo desenvolvidos na busca de 

alternativas mais atrativas e ecologicamente mais saudáveis de evitar doenças em 

plantas. Uma alternativa promissora é a indução de mecanismos de defesa da 

própria planta. Segundo GURURANI (2012), esse tipo de estudo tem sido um dos 

principais objetivos de muitos trabalhos de gerenciamento de doenças nos 

programas de melhoramento de culturas. 
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1.4 Defesas em plantas 

 

Constantemente, em seu ambiente natural, as plantas são desafiadas por 

uma grande variedade de inimigos potenciais, incluindo vírus, bactérias, fungos, 

nematóides, insetos e animais herbívoros. Patógeno vegetal pode ser definido como 

um organismo que, para completar uma parte ou todo o seu ciclo de vida, cresce 

dentro da planta e, ao fazer isto, traz efeitos deletérios para a mesma (HAMMOND-

KOSACK & JONES, 2000). Porém, os vegetais são capazes de reconhecer e 

responder a estímulos produzidos por um patógeno invasor e, ao longo de milhões 

de anos, tem desenvolvido defesas contra esses ataques, através do uso de defesas 

pré-existentes ou constitutivas e sistemas induzidos pela agressão do patógeno 

(SOARES; MACHADO, 2007). 

As defesas vegetais podem ser também classificadas como estruturais, 

quando referidas às características anatômicas e químicas, baseadas em compostos 

biologicamente ativos de massa molecular variada (ANDERSON et al, 2010). 

Defesas estruturais são aquelas existentes e independentes da chegada do 

patógeno no sítio da infecção, são exemplos desta linha de defesa: ceras, pêlos, 

espinhos, tricomas, cutina, calose, lignina e compostos antimicrobianos pré-

formados, como fenóis, taninos e alcalóides, que previnem a colonização do tecido. 

Em contraposição, as plantas possuem outros mecanismos de defesa que 

permanecem inativos ou latentes, sendo acionados somente após a chegada do 

patógeno. Esses envolvem eventos como explosão oxidativa, morte celular rápida e 

localizada (resposta hipersensitiva), acúmulo de metabólitos secundários, reforço da 

parede celular e síntese de proteínas relacionadas à patogênese PR-proteínas 

(KEEN, 1999; FERREIRA et al., 2007; REINA-PINTO; YEPHREMOV, 2009). 

 Em certos casos, plantas podem reconhecer certos padrões moleculares 

(PAMPS) que estão presentes em várias classes de patógenos como, por exemplo, 

flagelina (presente em bactérias), quitina (presente em fungos) e outros 

componentes da parede celular bacteriana (NICAISE et al., 2009). A imunidade 

induzida por PAMP (PIT) é iniciada dentro da planta através de receptores de 

reconhecimento de patógenos (PRRs) (CHISHOLM et al., 2006), essa interação 

PAMPs-PRRs é capaz de detectar a presença do patógeno mesmo que em 
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concentrações muito baixas (BOLLER; HE, 2009). Os receptores PRRs são 

proteínas extracelulares bastante conservadas que interagem com uma ampla 

variedade de PAMPs. 

Um grande número de respostas de defesas induzidas ocorre durante PTI; 

incluindo mudanças moleculares, morfológicas e fisiológicas. Algumas dessas 

mudanças ocorrem rapidamente como, fluxo de íons na membrana plasmática, 

explosão oxidativa, ativação de MAP cinase (proteínas-cinases ativadas por 

mitógenos) e fosforilação de proteínas. Outras mudanças ocorrem mais tardiamente 

como, deposição de calose, que serve como uma barreira física nos locais de 

infecção e o fechamento estomático (SCHWESSINGER; ZIPFEL 2008; TSUDA et al. 

2008). 

Alguns patógenos sintetizam partículas denominadas efetores que 

conseguem suprimir a defesa primária das plantas mediada por PRRs, como no 

caso da bactéria gram-negativa Pseudomonas syringae, que sintetiza de 20 a 30 

efetores diferentes para evitar o reconhecimento de PRRs de Arabidopsis thaliana 

(CHANG et al, 2005). Nestes casos, a pressão evolutiva fez com que as plantas 

apresentassem um sistema de reconhecimento desses efetores, sendo 

geneticamente denominado de resistência gene-a-gene. 

A hipótese da resistência gene-a-gene proposta por Harold Flor na década de 

1940 relata que as reações de defesa moleculares dependem da expressão e 

combinação de uma série específica de genes dominantes (R) em plantas e uma 

série correspondente de genes dominantes avirulentos (Avr) no patógeno. A primeira 

resposta da mediação dos genes de resistência é a resposta hipersensitiva (HR) que 

se localiza na região da planta onde o patógeno tentou penetrar, resultando na 

morte programada da célula (PCD) (HEIL; BOSTOCK, 2002; GURURANI et al., 

2012) (Figura 3). 
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Figura 3. Esquema de interação planta-patógeno e desenvolvimento de resistência à doença. (Fonte: 

GURURANI, 2012). 

 

Durante o curso da evolução, ambos, plantas e patógenos, vêm 

desenvolvendo uma relação intrínseca, resultado de uma contínua troca de 

informações moleculares. Por um lado, patógenos desenvolvem uma série de 

estratégias para se alimentar e infectar plantas e, por sua vez, as plantas 

desenvolvem diversos eventos de defesa, incluindo mecanismos constitutivos e 

induzidos (ZHAO et al., 2005).  

Processos oxidativos que levam a produção excessiva de espécies reativas 

de oxigênio (ROS), tais como peróxido de hidrogênio (H2O2), ânions superóxido (O2
-) 

e radicais hidroxilas (-OH), desempenham uma importante função nos estágios 

iniciais da indução de resistência, participando na sinalização e na síntese de 

compostos de defesa. Quando atacadas por patógenos, plantas ativam uma série de 

mecanismos que inclui o rápido acúmulo dessas espécies, podendo funcionar na 

defesa vegetal por ação tóxica direta, induzindo a formação de lignina, 

desencadeando a produção de fitoalexinas e a reação hipersensitiva, o que restringe 

o desenvolvimento do patógeno (APEL; HIRT, 2004; HAMMERSCHIMIDT, 2005; 

ARASIMOWISC; FLORYSZAK-WIECZOREK, 2007). Por outro lado, quando em 

excesso, os radicais livres são elementos tóxicos para a própria célula vegetal 

atuando, principalmente, sobre a membrana plasmática, enzimas, ácidos nucléicos e 

pigmentos. Para isso, as plantas têm desenvolvido eficientes sistemas antioxidantes 

para eliminar e regular a gênese das ROS. Esses sistemas podem ser tanto não 

enzimáticos – ascorbato, caratenóides e compostos fenólicos – como os 



27 

 

 

 

enzimáticos. Participando destes últimos, estão as enzimas dismutase do 

superóxido (SOD), catalase (CAT) e peroxidase do ascorbato (APX). 

 

1.4.1 Dismutases do superóxido (SOD) (E.C 1.15.1.1; SOD) 

 

As dismutases do superóxido são uma família de metaloenzimas presentes 

em plantas, animais e bactérias. Elas são responsáveis por catalisar a conversão de 

radical superóxido (O2
-) em oxigênio molecular e peróxido de hidrogênio, sendo 

consideradas a primeira linha de defesa celular contra ROS (FIGUEIREDO et al., 

2010). Essas enzimas são ubíquas em organismos aeróbicos, estando presentes 

como diferentes isoformas e em diversos compartimentos celulares, principalmente, 

nos cloroplastos, mitocôndrias, citosol e peroxissomos (SCANDALIOS, 2005; SHAH; 

NAHAKPAM, 2012).  

É bem relatado que os patógenos induzem mudanças no sistema antioxidante 

de células vegetais, além deles situações de estresses abióticos, como seca, 

salinidade e alta luminosidade aumentam a expressão dessas enzimas (VANACKER 

et al., 1998; PRASHANTH et al., 2008; SILVA et al., 2010). 

 

1.4.2 Peroxidases do ascorbato (E.C 1.11.1.11; APX) 

 

As peroxidases do ascorbato são consideradas as enzimas mais importantes 

na eliminação de H2O2 nos cloroplastos e no citosol (INZÉ; MONTAGU, 1995; 

SHAH; NAHAKPAM, 2012), elas exercem sua atividade utilizando, especificamente, 

o ascorbato como agente redutor, o qual é regenerado através do ciclo glutationa-

ascorbato (GILL; TUTEJA, 2010). Em plantas, elas estão presentes, pelo menos, em 

três isoformas, localizadas nos tilacóides, estroma e citosol (CAVERZAN, 2008). O 

aumento da atividade de APX em resposta a estresses ambientais como salinidade, 

frio, intoxicação por metais, seca, calor, ozônio, alta intensidade luminosa e ataque 

por patógenos, entre outros, tem sido relatada em diferentes espécies de plantas 

(ASADA, 2006; LEE et al., 2007; FERREIRA-SILVA et al., 2011). Esses dados 

indicam que estas enzimas desempenham papel importante na detoxificação de 

ROS produzidas em condições de estresses. 
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1.4.3 Fenilalanina amônia liase (E.C 4.3.1.5; PAL) 

 

A fenilalanina amônia liase é a enzima chave na regulação da via metabólica 

dos fenilpropanóides, convertendo a L-fenilalanina em ácido trans-cinâmico e 

iniciando a biossíntese de compostos fenólicos. A PAL está situada em um ponto de 

ramificação entre os metabolismos primário e secundário vegetal e sua reação está 

inserida na rota do ácido chiquímico, que converte precursores da glicólise e da rota 

da pentose fosfato em aminoácidos aromáticos e em diversos compostos de defesa 

– fenilpropanóides simples, lignina, isoflavonas, taninos condensados, ácido 

salicílico, dentre outros (EL-SHORA, 2002; WEN et al., 2005; TAIZ; ZEIGER, 2004). 

A PAL é uma enzima tetramérica composta por quatro subunidades diferentes 

(RITTER; SCHULZ, 2004) e está presente em fungos (SU et al., 2008), 

actinomicetos (BEZANSON et al., 1970), plantas (SCHRODERT et al., 1992), algas 

(CHEN et al., 2003), cianobactérias (MOFFITT et al., 2007) e bactérias (XIANG; 

MOORE, 2005), porém está ausente em animais (RITTER; SCHULZ, 2004, 

SCHAWAN-ESTRADA; STANGARLIN; PASCHOLATI, 2008). Nas plantas, esta 

localizada no citoplasma das células, mas, também, pode estar associada a 

estruturas membranosas (DIXON; PAIVA, 1995). A PAL pode ser alterada por 

ferimento (LÓPEZ-GÁLVEZ; SALTVEIT; CANTWELL, 1996), radiação UV (EL 

GHAOUTH; WILSON; CALLAHAN, 2003), O3 (PAOLACCI et al., 2001), metal 

pesado (DAI et al., 2006), baixa concentração de nitrogênio, fosfato e ferro (DIXON; 

PAIVA, 1995), bem como devido ao ataque de patógenos, relacionando a indução 

dessa enzima com maior proteção vegetal (YAO; TIAN, 2005; WEN et al., 2005; 

BAYSAL et al., 2005). 

 

1.4.4 Proteínas relacionadas à patogênese - PR-proteínas 

 

As proteínas relacionadas à patogênese são um grupo de proteínas 

induzíveis que pertencem a um grupo conhecido como PR-proteínas (LINTHORST, 

1991; VAN LOON; VAN STRIEN, 1999). As PR-proteínas participam, ativamente, 

do fenômeno da resistência induzida, tanto quando a indução é por fatores bióticos 

como por abióticos. Elas acumulam-se em locais de infecção e em sítios remotos 
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destes (STICHER et al., 1997), em resposta à percepção de elicitores produzidos 

pelo patógeno no momento do estabelecimento do contato com a planta ou pela 

própria planta. Sua síntese e acúmulo possuem caráter de resposta ativa e 

sistêmica, em caso de respostas induzida (VAN LOON et al., 2006). A grande 

maioria dessas proteínas tem baixa massa molecular, resistem a proteases e são 

solúveis em meio ácido (BARROS et al., 2010). Tais características são de 

fundamental importância na funcionalidade destas proteínas, já que estando 

presente no fluído intercelular, estão sujeitas a condições de baixo pH e ação de 

enzimas proteolíticas, durante a patogênese, como resultado do colapso de células 

hospedeiras e extravasamento do conteúdo dos vacúolos (SILVA et al., 2008). 

Atualmente, essas proteínas são agrupadas em 17 famílias, sendo que 

algumas têm atividades conhecidas e outras não (VAN LOON et al., 2006). No geral, 

são enzimas que possuem atividade hidrolítica quebrando polímeros estruturais 

presentes na parede celular dos patógenos. Quitinases e β-1,3-glucanases são as 

mais estudadas e hidrolisam, respectivamente, quitina e β-1,3-glucanos, polímeros 

que são componentes principais da parede celular de muitos fungos. A modificação 

genética de plantas para a expressão constitutiva dessas proteínas faz com que a 

resistência contra infecções seja aumentada (SILVA et al., 2008). Além disso, essas 

enzimas possuem suas atividades aumentadas quando as plantas são tratadas com 

indutores de resistência ou elicitores de defesa, levando a crer que as PR-proteínas 

desempenham um papel importante no controle de infecções (LABANCA, 2002). 

Além disso, as PR-proteínas, atuando em componentes dos fitopatógenos, ainda 

liberam moléculas que podem atuar como elicitores de outras respostas de defesa 

(AGNELLI, 2011).  

As Peroxidases (E.C 1.11.1.7; POX) também são PR-proteinas, porém estas 

estão associadas com eventos fisiológicos como crescimento, formação celular, 

biossíntese de etileno e resposta a vários estresses (MATAMOROS et al., 2003). 

Elas participam de processos ligados à parede celular, tais como oxidação de fenóis 

e lignificação de células vegetais hospedeiras durante as reações de defesa contra 

agentes patogênicos como vírus (MILAVEC et al., 2001; DIENG et al., 2011), 

bactéria (JANG et al., 2004), fungos (LUHOVÁ et al., 2006), nematóides (OLIVEIRA; 

LIEBERMAN, BARILLAS-MURY, 2012; SEVERINO et al., 2010), insetos (DOWD et 
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al., 2010) e plantas angiospermas parasitas como Orobanche crenata (PÉREZ-DE-

LUQUE et al., 2006).  

Nesse contexto, uma compreensão detalhada dos eventos bioquímicos e 

moleculares envolvidos nas interações plantas–patógenos é uma etapa fundamental 

para pesquisas futuras que visem manipular as defesas das plantas, tanto com o 

intuito de elicitar vias metabólicas específicas que levem a uma defesa vegetal 

efetiva, quanto para inserir genes de defesa em culturas de importância econômica. 

Para diversos patossistemas, esses fenômenos são ainda poucos compreendidos e 

sua elucidação representa uma importante tarefa da patologia vegetal.  

 

1.4.5 Processos de indução de resistência 

 

As plantas possuem mecanismos de defesa que, aparentemente, 

permanecem inativos ou latentes, só sendo acionados ou ativados, após serem 

expostas e, ou, entrarem em contato com agentes de indução. Nesse caso, a 

resistência é dita induzida (BARROS, 2010). 

Os estudos de interação planta-patógeno têm demonstrado que o simples 

contato da plantas com o seu agressor ativa uma cascata de eventos, como a HR e 

a SAR, explosão oxidativa dentre outros, que pode levar à resistência. Além do 

contato com patógenos, as plantas podem ter seus mecanismos de defesa ativados 

por outros tipos de compostos, estes chamados indutores de resistência ou 

simplesmente elicitores. 

A maior parte dos elicitores é de origem biótica, derivados de um 

microrganismo ou de uma planta. No entanto, estresses abióticos como, por 

exemplo, ferimentos, podem liberar moléculas que vão agir como sinalizadores ou 

mesmo elicitores, sendo, portanto, considerados como elicitores abióticos. Elicitores 

bióticos podem ser isolados tanto a partir do tecido vegetal, como de fungos, 

bactérias ou vírus (ROMEIRO, 2008). 

O potencial uso de indutores de resistência para o controle de doenças vem 

chamando a atenção não só da comunidade acadêmica, mas, também, do mercado 

comercial. Atualmente, existem cinco indutores de resistência no mercado mundial: 

o Oryzemate®, o Bion®, o Messenger®, o OxyconTM e o Elexa® (LABANCA, 2002). 
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Além desses elicitores comerciais, diversos agentes vêm sendo estudados como 

possíveis elicitores de respostas de defesa ou indutores de resistência. Esses 

agentes podem incluir um produto químico, como, entre outros, o ácido salicílico 

(SIEGRIST et al., 1994; SPLETZER; ENYEDI, 1999), etefon (JACOBS et al., 1999), 

e o metil salicilato (SHULAEV et al., 1997), um estresse de natureza biótica 

(CHAMNONGPOL et al., 1998) ou abiótica (MORAN; CIPOLLINI, 1999), um 

patógeno avirulento (OGALLO; McCLURE, 1996), parte de um patógeno, como uma 

glicoproteína (COSTET et al., 1999) ou um carboidrato estrutural (ANDREU et al., 

1998; HAHN; ALBERSHEIN, 1978). 

Entre eles, oligossacarídeos vêm sendo mais profundamente e 

abundantemente estudados devido sua ação na regulação de crescimento, 

desenvolvimento da planta e elicitação dos sistemas de defesa contra estresses 

bióticos, ou abióticos, como é o caso das β-(1,3)-(1,6)-glucanas, ácidos α-(1,4)-

oligogalacturonídeos e β-(1,4)-celodextrinas (AZIZ; HEYRAUD; LAMBERT, 2004; 

AZIZ et al., 2007; CÔTÉ et al., 1998; FERRARI et al., 2007). Em tabaco 

(KLARZYNSKI et al., 2000), Arabidopsis thaliana (MÉNARD et al., 2004), arroz 

(INUI; YAMAGUCHI; HIRANO, 1997), alfalfa (KOBAYASHI; TAI; KANZAKI; 

KAWAZU, 1993) e uvas (AZIZ et al., 2003), β-(1,3)-glucanas induziram uma 

variedade de reações de defesa, conferindo resistência à vírus, bactérias e fungos. 

A atividade biológica dos polissacarídeos de reserva mostra ser dependentes 

do seu grau de polimerização (DP), seus substituintes e a planta considerada (CÔTÉ 

et al.,1998; DARVILL et al., 1992; INUI et al., 1997; MÉNARD et al., 2004). 

Oligômeros (OGA) com um DP acima de 9 têm sido mostrados como sendo ativos 

em várias plantas, incluindo Arabidopsis (MOSCATIELLO; MARIANI; SANDERS;  

MAATHUIS, 2006) e videira (AZIZ et al., 2004). No entanto, alguns trabalhos 

mostram que oligômeros de cadeia muito longa foram ineficazes na indução de 

respostas de defesa em plantas (SIMPSON; ASHFORD; HARVEY; BOWLES, 1998). 
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1.5 Galactomananas 

 

As galactomananas são polissacarídeos ramificados e neutros encontrados,  

principalmente, nos endospermas das sementes da família Leguminosae 

(ANDRADE  et al.,1999). Elas podem também ser encontradas em fontes 

microbianas, leveduras e fungos (LEITNER, 1991). Segundo ASPINALL (1982) 

galactomananas são mananas contendo mais de 5% de D-galactose. O grau de 

substituição normalmente varia de acordo com a fonte do polissacarídeo. 

Normalmente, galactomananas de sementes possuem uma cadeia principal com 

unidades de β-D-manopiranoses ligadas glicosidicamente (1→4), tendo cadeias 

laterais de α-D-galactopiranose ligadas (1→6) (Figura 4). 

Estas moléculas estão sendo muito estudadas no Brasil devido ao fato da 

extração de galactomananas ser realizada, principalmente, a partir de sementes, 

uma fonte renovável, abundante e sem necessidade de desmatamento, sendo capaz 

de se obter um alto rendimento (ONO, 2004). Além disso, estudos mostram diversas 

de suas propriedades e aplicações, como redutores de incidência de diarreia, efeito 

de redução de colesterol e lipídeos (YOON; CHU; JUNEJA, 2008), propriedades 

antivirais contra HSV tipo I e II, HIV tipo I e II e CMV, propriedades coagulantes entre 

outras (MERCÊ et al., 2001; ZHENG; CHENG; YING, 2006). 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Estrutura genérica das galactomananas (Fonte: Miller, 2009). 

A galactomana utilizada neste trabalho possui uma massa molecular de 

100000 e foi extraída de sementes de Adenanthera pavonina (L.), uma planta 
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vulgarmente conhecida como Carolina, pertencente à família Leguminosae 

(Fabaceae), subfamília Mimosoideae, sendo nativa da Ásia e África tropical, tendo 

sido transplantada para toda América tropical. No nordeste do Brasil, se apresenta 

como árvore inerme e glabra de até 15 metros de altura, sendo empregada na 

arborização de parques e jardins (BAILEY, 1954; BRAGA, 1976). 

Muitos estudos confirmam que polissacarídeos isolados de plantas 

apresentam efeitos de elicitores de defesa vegetal. Porém, informações obtidas a 

partir de um determinado patossistema não, necessariamente, são aplicáveis para 

os demais. Por isso, estudos que busquem conhecer compostos naturais, de 

natureza glicídica, capazes de induzir a resistência das plantas e promover sua 

proteção contra patógenos, visando aumentar a qualidade dos alimentos e a 

produtividade vegetal, são importantes e extremamente necessários, já que não são 

poluentes e danosos aos seres vivos, em geral, ao contrário dos agrotóxicos, hoje 

excessivamente empregados na agricultura mundial, sobremaneira no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 

 

2 HIPÓTESE 

 

Galactomanana isolada de Adenanthera pavonina é capaz de ativar respostas 

de defesa em feijões-de-corda [Vigna unguiculata (L.) Walp. BR-3 TRACUATEUA] 

conferindo resistência ao fungo Colletotrichum gloeosporioides. 

 

2.1 Objetivos 

 

2.1.1 Objetivo geral 

 

Elicitar respostas de defesa em feijão-de-corda através do uso de 

galactomanana isolada de Adenanthera pavonina, induzindo a resistência ao fungo 

Colletotrichum gloeosporioides. 

 

2.1.2 Objetivos específicos 

 

Analisar as atividades das enzimas dismutase do superóxido, peroxidase do 

ascorbato e catalase, relacionadas com o estresse oxidativo, nas folhas do clone 

BR-3, tratado e não-tratado com galactomanana isolada de Adenanthera pavonina. 

Avaliar as atividades de peroxidase do guaiacol e fenilalanina amônia liase, 

envolvidas com metabolismo secundário vegetal e formação da lignina, nas folhas 

do clone BR-3, tratado e não-tratado com galactomanana isolada de Adenanthera 

pavonina. 

Analisar a atividade das PR-proteinas, quitinase e -1,3-glucanase, nas folhas 

do clone BR-3, tratado e não-tratado com galactomanana isolada de Adenanthera 

pavonina. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3. 1 Materiais Biológicos 

 

3.1.1 Sementes 

 

 As sementes de feijão-de-corda (V. Unguiculata), genótipo BR-3 

TRACUATEUA (abreviadamente denominado BR-3) (Figura 5), utilizadas para 

realização desse trabalho, foram fornecidas pela Empresa Brasileira de Pesquisa 

agropecuária, Unidade do Estado do Piauí, Embrapa Meio Norte. O que norteou a 

escolha para a seleção dessa semente específica foi o fato da mesma ser suscetível 

ao fungo Colletotrichum gloeosporioides, o principal causador de antracnose em 

feijão-de-corda, de acordo com informações da Emprapa Meio Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Sementes de feijão-de-corda [Vigna unguiculata (L.) Walp.] BR-3. 
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3.1.2 Fungo 

 

 O fungo Colletotrichum gloeosporioides foi gentilmente cedido pelo Dr. 

Francisco das Chagas Oliveira Freire, pesquisador do Laboratório de Fitopatologia 

da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa Agroindústria Tropical, 

Fortaleza-CE. 

 

3.1.3 Galactomanana  

 

 O polissacarídeo utilizado no trabalho, cedido pela Professora Doutora Nágila 

Maria Pontes Silva Ricardo, do laboratório de Química de polímeros, Departamento 

de Química Orgânica e Inorgânica da Universidade Federal do Ceará – UFC, foi 

obtido da seguinte forma: 

 

 Obtenção das sementes: as sementes de Adenanthera pavonina (L.) foram 

coletadas no campo experimental do Departamento de Bioquímica e Biologia 

Molecular da Universidade Federal do Ceará, Campus do Pici; 

 

 Extração das galactomananas: inicialmente cerca de 70 g de sementes 

foram submetidas à fervura em 1L de água destilada por 1 hora para 

inativação enzimática e despigmentação. Em seguida as sementes foram 

imersas em água por 24 horas e, após esse período de intumescimento, o 

endosperma foi separado manualmente do tegumento e do embrião e, 

posteriormente, liofilizado. Para a obtenção da galactomanana, 10 g de 

endospermas, isolados e liofilizados, foram submetidos a três extrações 

aquosas exaustivas e consecutivas. Em cada extração fez-se uso de 1L de 

água destilada a 80ºC por um período de 6 horas, até a formação de uma 

solução viscosa. Após esse procedimento, o extrato aquoso foi filtrado a 

vácuo em telas de náilon. O material filtrado, um líquido viscoso, foi estocado 

a 4ºC e o sólido retido na tela, submetido a duas novas extrações, sob as 

mesmas condições anteriores, até que todo o endosperma fosse 

completamente desfeito, restando apenas fibras insolúveis. Ao final das três 
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extrações exaustivas com o mesmo material de partida, os líquidos estocados 

foram reunidos, totalizando 3 L, filtrado a vácuo (em celite) e liofilizado; 

 

 Modificação química por sulfatação: o procedimento experimental adotado 

foi adaptado da metodologia proposta por O‟NEILL (1955), no qual 300 mg de 

galactomanana foram dispersas em uma mistura de pidirina : N,N-

dimetilformamida (48 mL : 9 mL) e condicionadas à temperatura de 4°C por 

24 horas. Após esse período, foram adicionados 12 mL de ácido 

clorossulfônico em duas etapas com intervalo de uma hora entre cada adição. 

A mistura reacional foi novamente resfriada a 4°C por 24 horas, e em seguida 

neutralizada com uma solução saturada de NaHCO3. O produto obtido foi 

dialisado por 72 h e posteriormente submetido à liofilização. 

 

3.2 Reagentes 

 

 Ácido trans-cinâmico, guaiacol, albumina sérica bovina (BSA), ρ-

dimetilaminobenzaldeído (DMAB), L-fenilalanina, laminarina (oriunda da laminarina 

digitata), ρ-nitro blue tetrazolium (NBT), riboflavina, β-glucuronidase (obtida de Helix 

pomatia) e β–mercaptoetanol foram obtidos da Sigma Chemical Co., St. Louis USA. 

L-metionina foi obtida da Acros Organics, New Jersey, USA. 

 O Meio de cultura batata cenoura ágar (BCA) foi obtido em laboratório.e o 

meio ágar batata dextrose (BDA), da Becton, Dickinson and Company, Sparks, 

Maryland, USA. Os demais reagentes utilizados foram de grau analítico e obtidos de 

empresas comerciais. 

 

3.3 Metodologia  

 

3.3.1 Delineamento experimental 

 

  O delineamento utilizado nesse experimento foi inteiramente casualizado, em 

triplicata para todos os tratamentos e plantas controle, sendo cada parcela 

representada por três plantas. 
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3.3.2 Tratamento das sementes 

 

 Todas as sementes, antes do plantio, tiveram sua superfície desinfetada com 

hipoclorito de sódio a 0,05% (cloro ativo), por 3 min, lavadas abundantemente com 

água destilada e, em seguida, imersas em água destilada por 10 min, para 

embebição. As sementes foram germinadas em vasos plásticos medindo cerca de 

17 cm de altura, com capacidade para 500 mL. Como substrato, areia de leito de rio, 

exaustivamente lavada com água de torneira e previamente esterilizada em 

autoclave vertical, por um período de 30 min, a 120 °C (1,5 KGF) foi utilizada. O 

plantio foi feito em câmara de crescimento climatizada 25 °C (escuro) e 30 °C 

(claro), 65 ± 5% RH, com fotoperíodo de 12 h. As plantas foram regadas com água 

destilada e, a partir do terceiro dia de plantio, com solução nutritiva de Hoagland e 

Arnon (1950), modificada de acordo com Silveira et al. (2001).  

 

3.3.3 Cultivo do fungo 

 

 O fungo Colletotrichum gloeosporioides foi mantido, inicialmente, em meio 

ágar batata dextrose (BDA) sendo transferido, posteriormente, para o meio BCA, a 

28 °C. Essas condições são ideais para o crescimento micelial e esporulação deste 

fungo (TERAO, et al., 2003). A suspensão de esporos foi obtida de culturas frescas, 

12 dias após repicagem do fungo. 

 Para preparação do meio de cultura, 39 g de BDA foram ressuspensos em 

água grau Milli-Q, q.s.p. 1 l, em banho-maria, com água em ebulição. A seguir, o 

meio foi autoclavado (121 °C, 15 min, 1,5 atm) e distribuído (cerca de 20 mL) em 

placas de Petri de 10 cm de diâmetro. O outro meio utilizado (BCA) foi preparado a 

partir de 20 g de batatinhas + 20 g de cenouras frescas + 20 g de ágar, essa mistura 

foi imersa em 500 mL de água por 60 min e em seguida aquecida a 100 °C por 5 

min, a solução foi filtrada em membrana de trama fina e misturada a uma outra 

solução de 500 mL de água contendo ágar. 
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Figura 6. Fungo Colletotrichum gloeosporioides em meio de cultura ágar batata dextrose (BDA). 

 

3.3.4 Preparação do inóculo 

 

Após doze dias da repicagem (cultura fresca), quando o fungo havia tomado 

todo o diâmetro da placa de Petri, estas foram abertas em câmara de fluxo laminar e 

10 mL de água grau Milli-Q, estéril, adicionados. Com o auxílio de uma alça de 

Drigalski, manuseada suavemente sobre a superfície da cultura, esporos foram 

coletados e deixados suspensos em água. A suspensão contida em cada placa foi 

filtrada em malha de trama fina para retirada de hifas e os esporos contados em 

câmara de Neubauer. A concentração de esporos foi ajustada para 4,10 x 105 

esporos mL-1, por diluição em água grau Mili-Q estéril. 

 

3.3.5 Inoculação e Coleta das Plantas 

 

Após o 12° dias de plantio, plantas sadias, que não apresentavam injúrias 

aparentes, foram selecionadas. Essas plantas foram borrifadas com a solução 

contendo um carboidrato isolado de Adenanthera pavonina, nas concentrações de 

100, 200 e 300 mg/L. O grupo controle foi borrifado com água. O presente trabalho 

foi dividido em três grupos: O 1° grupo experimental de plantas foi tratado apenas 

com carboidrato (nas concentrações já citadas). O 2° grupo experimental foi 

tratado com o carboidrato + o fungo (C. gloeosporioides), inoculado 6 h após contato 
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com a solução de carboidrato (elicitor). O 3° grupo experimental foi tratado com 

carboidrato + fungo (C. gloeosporioides) para acompanhamento do desenvolvimento 

dos sintomas da doença, por meio de exames macroscópicos.  Todas as soluções 

nas quais o carboidrato foi diluído continham 0,1% de Triton-X 100. As 

concentrações do carboidrato escolhidas para realização desse 3° experimento 

foram baseadas em alguns trabalhos com indução de resistência por outros 

elicitores (TROTEL-AZIZ et al, 2006; KLARZYNSKI et al, 2000) e, também, de 

acordo com testes preliminares realizados com o carboidrato alvo do estudo. Nesses 

testes ficou evidenciado que concentrações superiores à máxima testada nesse 

trabalho (300 mg/mL) são de difícil solubilização do produto. Após os experimentos 

preliminares, foi visto que o feijão-de-corda melhor respondia, em relação aos 

parâmetros bioquímicos analisados, às duas concentrações mais baixas do 

carboidrato. Com isso, para ensaios posteriores de repetição, o uso da concentração 

de 300 mg/L foi excluído e os experimentos conduzidos com as duas concentrações 

que melhor induziram as respostas da planta (100 e 200 mg/mL). 

As folhas primárias de plantas controles e inoculadas, do 1° e 2° grupos 

experimentais, foram coletadas (com auxílio de uma lâmina de bisturi) (Figura 7A) 

após 6, 12, 24 e 48 h de tratamento com o carboidrato, armazenadas em pequenos 

sacos plásticos (Figura 7B) e, em seguida, estocadas em freezer a – 80 °C para 

posterior avaliação das atividades enzimáticas. Para o grupo de plantas tratadas 

com o carboidrato + fungo, foi adotado o seguinte procedimento: 6 h após contato 

com carboidrato, as plantas foram inoculadas com uma suspensão de esporos do C. 

gloeosporioides, na concentração de 4,10 x 105 esporos mL-1. O método utilizado 

para inoculação consistiu na deposição de diversas microgotas na superfície adaxial 

das folhas primárias, totalizando 100 µL da suspensão, sendo padronizada a mesma 

quantidade de microgotas aplicadas em cada lado da folha separado pela nervura 

central, perfazendo 50 µL. Nos controles, microgotas de água estéril foram aplicadas 

nas mesmas condições.  
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Figura 7. (A) Coleta das folhas primárias, com auxílio de lâmina de bisturi. O corte do pecíolo foi feito 

no sentido de “cima-baixo”. (B) Folhas primárias em pequenos sacos plásticos para serem estocadas 

a -80 °C. 

 

3.3.6 Preparação dos extratos proteicos 

 

A extração das proteinas solúveis foi realizada macerando as folhas 

coletadas, com auxilio de um gral de porcelana e pistilo, usando o tampão de 

extração (acetato de sódio 50 mM, pH 5,2, contendo NaCl 0,5 M e EDTA 3 mM), em 

banho de gelo (FERNANDES 1998), na proporção de 4:1 (m/v), por 8 min.  Após 

maceração, a suspensão foi centrifugada a 10.000 x g, 4 °C por 30 min, o 

sobrenadante obtido dialisado contra tampão de extração em membrana com poros 

de 14,3 KDa (6 trocas foram realizadas, com intervalos de ~4 h entra cada uma), e 

novamente centrifugada nas condições supracitadas, sendo o sobrenadante mantido 

para determinação de proteínas e atividades enzimáticas. 

 

3.3.6.1 Dosagem de proteínas 

 

 A determinação das concentrações de proteinas presentes nos extratos 

obtidos foi feita segundo metodologia descrita por Bradford (1976). Alíquotas de 100 

µL de amostra foram adicionadas de 2,5 mL do reagente de Bradford, agitadas, e 

após 10 min, aferidos os valores de absorbância em 595 nm, em espectrofotômetro 

(Genesys 10S UV-VIS; Thermo Scientific). O teor de proteínas solúveis foi calculado 
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usando uma curva padrão construída a partir de doses crescentes de albumina 

sérica bovina (50 - 500 µg/mL). 

 

3.3.6.2 Determinação da atividade de Superóxido dismutase (SOD, EC 1.15.1.1). 

 

 A atividade da SOD foi avaliada segundo metodologia descrita por Van 

Rossum et al. (1997), que envolve a excitação fotoquímica da riboflavina, seguida de 

sua redução pela L-metionina para uma semiquinona, que doa um elétron para o 

oxigênio molecular, formando, assim, o radical superóxido (O2
•-). O superóxido, uma 

vez formado, converte o nitro azul de tetrazólio (NBT) para formazana azul. A 

presença da SOD no meio reacional inibe essa reação final, sendo usada para 

determinação da presença e atividade da enzima (PIACHAM et., al 2003). Alíquotas 

de 40 µL de extrato foliar dialisado foram adicionadas em uma placa de micropoços 

contendo uma mistura composta por 0,02 mL de tampão fosfato de sódio 0,5 M, pH 

7,8, 0,01 mL de Triton X-100 0,50%, 0,02 mL de L-metionina 130 mM, 0,01 mL de 

EDTA 2 mM, 0,02 mL de NBT 0,75 mM, 0,02 mL de riboflavina 1,0 mM e água grau 

Milli-Q, q.s.p. 200 µL. A adição do NBT e da riboflavina foi feita na ausência de luz, 

para evitar que a reação desse início. A mistura reacional foi exposta à luz (lâmpada 

fluorescente circular de 32 W), dando início à reação, por 5 min. A produção de 

formazana azul foi medida pela leitura de absorbância a 630 nm fornecida por leitora 

de ELISA (“Automated Microplate Reader”, modelo ELX800-Bio-Tek Instruments®, 

Inc.). No branco da reação, todos os reagentes, com exceção do extrato foliar, foram 

colocados, permitindo redução máxima do NBT. A atividade da enzima foi 

determinada de acordo com sua capacidade de inibir a formação da formazana azul. 

Uma unidade de atividade (UA) foi definida como a quantidade da amostra 

necessária para inibir 50% da fotorredução (em relação ao controle positivo) do NBT 

à formazana azul (BEAUCHAMP E FRIDOVICH, 1971) e expressa como unidade de 

atividade por g de massa fresca da folha (UA/g MF).  
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3.3.6.3 Determinação da atividade de Catalase (CAT, EC. 1.11.1.6).  

  

 A atividade da catalase foi baseada nos métodos descritos por Peixoto et al. 

(1999) e Sudhakar et al. (2001). 0,05 mL do extrato foliar dialisado foi adicionado a 

0,95 mL de H2O2 12,5 mM em tampão fosfato de potássio, 75 mM, pH 7,0. A mistura 

reacional foi incubada a 30 °C. A atividade de CAT foi estimada pela medida de 

decréscimo na absorbância a 240 nm no intervalo de 30 segundos (HAVIR E 

MCHALE, 1987), utilizando-se o coeficiente de extinção molar de 36 M-1 cm-1 

(ANDERSON et al., 1995) e expressa com micromol de H2O2 por miligrama de 

proteína (µmol H2O2/mgP).  

 

3.3.6.4 Determinação da atividade de Ascorbato peroxidase (APX, EC. 1.11.1.11). 

  

 A atividade de APX presente nos extratos foliares de feijão-de-corda, genótipo 

BR-3, foi determinada de acordo com metodologia descrita por Nakano e Asada 

(1981), modificada por Koshiba (1993), conforme descrito por Peixoto et al. (1999), 

adaptada para as condições experimentais. A mistura reacional consistiu de 600 µL 

do tampão fosfato de potássio 0,05 M, pH 6,0, contendo 0,5 mM de ascorbato, 100 

µL de H2O2 2 mM e 0,05 mL do extrato total. O decréscimo na leitura de absorbância 

medida a 290 nm, no intervalo de 20-180 s, foi mensurado como índice de oxidação 

do ascorbato. A atividade APX foi determinada utilizando uma curva padrão 

construída a partir de concentrações conhecidas de ascorbato (0,1 - 1,0 µmoL 

ascorbato/mL). A atividade da APX foi expressa em ηmol de ascorbate oxidado por 

mL por min por grama de massa fresca da folha (ηmol Asc g-1 FW). 

 

3.3.6.5 Determinação da atividade da guaiacol peroxidase (POX, EC 1.11.1.7). 

 

 Para determinação da atividade enzimática da POX, foi utilizada a 

metodologia escrita por Urbanek et al. (1991). Como substrato para a reação, 

guaicol foi utilizado como doador de prótons e o peróxido de hidrogênio, receptor. A 

mistura reacional consistiu de alíquotas de 0,020 mL do extrato total, 0,980 mL de 

tampão acetato de sódio 0,05 M, pH 5,2, 0,5 mL de guaiacol 0,02 M e 0,5 mL de 
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peróxido de hidrogênio 0,06 M, perfazendo um volume total de 2,0 mL. A mistura foi 

deixada em banho-maria a 30 °C, durante 10 min e a leitura da absorbância do 

composto colorido 3,3‟-dimetoxi-4-4‟-bifenolquinona (DOERGE et al., 1997) formado 

na reação, medida a 480 nm (espectrofotômetro Genesys 10S UV-VIS; Thermo 

Scientific), a cada 20 s. A variação de 1,0 unidade de absorbância por min foi 

assumida como sendo 1,0 unidade de atividade peroxidásica (1 UA), sendo 

expressa em unidades de atividade por g de massa fresca da folha (UA/g MF). 

 

3.3.6.6 Determinação da atividade da Fenilalanina Amônia Liase (PAL, EC 4.3.1.5) 

 

 A atividade da PAL foi determinada de acordo com a metodologia descrita por 

El-Shora (2002) e Mori et al. (2001). A atividade foi mensurada pela medida da 

quantidade de ácido trans-cinâmico produzido, a partir da desaminação da L-

fenilalanina. A mistura reacional consistiu de 0,2 mL do extrato foliar, 0,2 mL de L-

fenilalanina 0,04 M, 0,02 mL de β-mercaptoetanol 0,05 M, e 0,48 mL de tampão Tris-

HCl 0,1 M, pH 8,8. Essa mistura foi incubada por 1 h, a 30 °C. A reação foi parada 

pela adição de 0,1 mL de HCl 6 M, sendo a mistura centrifugada a 10.000 x g por 10 

min, a 25_°C. O branco do ensaio consistiu na adição da L-fenilalanina após parada 

da reação com HCL. Após leituras de absorbância a 290 nm, a atividade da PAL foi 

determinada utilizando uma curva padrão construída a partir de concentrações 

conhecidas de ácido trans-cinâmico (0,01 – 0,1 µg ácido trâns-cinâmico/mL). A 

atividade da PAL foi expressa como a quantidade (pmol) de ácido trans-cinâmico 

produzido por grama de massa fresca da folha por segundo (pmol/g MF/s).  

 

3.3.6.7 Determinação da atividade de β- 1,3-glucanase (GLU, EC 3.2.1.39). 

 

  A atividade da GLU foi determinada segundo o método descrito por Boller 

(1992), com base na capacidade da amostra que contenha a enzima de liberar 

glucose, a partir da degradação da laminarina, polissacarídeo usado como substrato. 

Uma vez liberados, os monômeros de glucose reduzem sais de cobre, em solução 

alcalina, que irão produzir um composto de coloração azul, passível de ser 

quantificado por colorimetria. A solução de laminarina (2,0 mg/L) foi dissolvida em 
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água grau Milli-Q, aquecida a 60 °C por 10 min e, em seguida, dialisada, 

exaustivamente, contra água grau Milli-Q para remoção da glucose livre. 

No ensaio, 0,1 mL de extrato foliar foi incubado com 0,9 mL da solução de 

laminarina, a 50 °C por 30 min. A seguir, 1,0 mL da solução “D” [1,0 mL da solução 

“B” (15,0 g de sulfato de cobre pentahidratado, 0,02 mL de ácido sulfúrico e água 

grau Milli-Q q.s.p. 100 mL) mais 25 mL da solução “A” (25,0 g de carbonato de sódio 

anidro, 25,0 g de tartarato de sódio e potássio, 20,0 g de bicarbonato de sódio, 200,0 

g de sulfato de sódio anidro e água grau Milli-Q q.s.p. 1000 mL)], preparada no 

momento do ensaio, foram adicionadas e a mistura aquecida a 98 °C, em banho-

maria, por 20 min. Após resfriamento em água corrente, por 5 min, 1,0 mL da 

solução “C” [3,0 g de arseniato de sódio e água grau Milli-Q, q.s.p. 25,0 mL] foi 

acrescido e, logo em seguida, os tubos agitados vigorosamente, em vórtex, até a 

completa remoção dos gases formados na reação. Leituras de absorbância a 520 

nm foram feitas e a quantidade de monômeros de glucose liberados determinada 

utilizando uma curva padrão construída a partir de concentrações conhecidas de 

glucose, variando de 7,5 a 240 µg/mL, em tampão acetato de sódio 0,05 M, pH 5,2. 

A atividade β- 1,3-glucanásica foi expressa em nanokatal por miligrama de proteína 

(nkat/mgP), onde 1,0 nKat equivale a 1,0 nmol de glucose liberado por segundo, nas 

condições do ensaio. [A atividade β- 1,3-glucanásica foi expressa em nanokatal por 

grama de massa foliar (ηkat/g MF), sendo 1,0 ηKat equivalentes a 1,0 nmol de 

glucose liberada a partir da laminarina, por segundo, nas condições do ensaio. 

 

 

 

3.3.6.8 Determinação da atividade de Quiitinase (CHI, EC 3.2.1.14). 

 

 A atividade quitinásica total foi determinada segundo a metodologia descrita 

por Boller et al. (1992), na qual a liberação de N-acetil-D-glucosamina (NAG) pela 

ação hidrolítica da enzima sobre a quitina coloidal é mensurada. A quitina coloidal foi 

preparada como descrito por Barreto (2005). Para a determinação da atividade 

quitinolítica total, 0,25 mL do extrato dialisado foi incubado com 0,25 ml de quitina 

coloidal, durante 1 hora, a 37 °C. Após o período de reação enzimática, esta foi 
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interrompida pela incubação das amostras em água fervente, por 5 minutos. Na 

reação controle (branco), a quitina coloidal foi adicionada após fervura da amostra 

em teste. Em seguida, a mistura reacional foi centrifugada a 12.000 x g por 15 min, a 

4 ˚C, e 0,3 mL do sobrenadante foi coletado, sendo a ele adicionado 0,01 mL da 

enzima glucuronidase (Sigma) e, então, incubado durante 1 hora, a 37 °C. A reação 

foi interrompida em banho-maria em ebulição (98 °C), por 10 minutos. Para 

determinação quantitativa de NAG, 0,19 mL de tampão acetato de sódio 50 mM, pH 

5,2, e 0,1 mL de tetraborato de sódio 0,6 M foram adicionados à mistura reacional e 

esta fervida em banho-maria, por 5 minutos. Após resfriamento, 1,0 mL da solução 

de p-dimetilaminobenzaldeído (DMAB) foram adicionados, e a mistura incubada em 

banho-maria a 37 °C, durante 20 minutos. As absorbâncias foram lidas em 

comprimento de onda de 585 nm e as concentrações calculadas a partir de uma 

curva padrão construída com concentrações conhecidas de NAG (REISSIG et al., 

1955). A atividade foi expressa em nanokatal (nkat), sendo 1 nkat equivalente a 1 

nmol de monômeros de N-acetil-Dglucosamina liberado por mL por segundo, nas 

condições do ensaio (OLIVEIRA et al., 2010). 

 

3.3.7 Determinação das atividades da SOD e POX por zimografia 

 

3.3.7.1 SOD 

 

 Inicialmente, as proteínas foram separadas em géis de poliacrilamida 10% 

sob condição nativa (PAGE nativa). Alíquotas (10 µL) de extrato proteico foliar foram 

misturadas com tampão de aplicação (Tris 25 mM/glicina 190 mM, pH 8,3), na 

proporção 1/1 (v/v), e submetidas à eletroforese (200 V, 20 mA e 10 W por gel). 

Após a separação das proteínas, os geis foram revelados para atividade da SOD 

(BEAUCHAMP e FRIDOVICH, 1971). Inicialmente, esses geis foram incubados em 

50 mL de NBT 2 mM, por 15 min, rapidamente lavados com água destilada e, 

novamente, encubados por 15 min, na ausência de luz, em 50 mL de tampão fosfato 

de potássio 100 mM (pH 7,0), contendo TEMED 28 mM e riboflavina (0,1 mg/mL).,. 

Em seguida, os geis foram lavados com água destilada e expostos à luz, em caixa 

contendo lâmpada fluorescente de 30 Watts (30 µmol de fótons/m2/s1), para indução 
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da reação fotoquímica. Após revelação das bandas a reação foi interrompida pelo 

desligamento da luz e sucessivas lavagens dos geis com água.  

3.3.7.2 POX 

 

 Após a separação das proteínas em gel de poliacrilamida a 10%, os geis 

foram revelados para atividade da peroxidase conforme Caruso et al. (1999). 

Primeiro, os geis foram mergulhados em creca de 20 mL de tampão acetato de 

sódio 0,05 M, pH 5,2, contendo 0,01% (m/v) de 3-amino-9-etilcarbazole, 0,03% (v/v) 

de peróxido de hidrogênio e 0,2% (v/v) de guaiacol para revelação de bandas com 

atividade peroxidásica. Após aparecimento das bandas, a reação foi interrompida 

por sucessivas lavagens com água destilada. 

 

3.3.8 Avaliação da atividade antifúngica in vitro da galactomanana 

 

3.3.8.1 Ensaio de inibição de germinação e do crescimento micelial do fungo C. 

gloeosporioides 

 

 A suspensão de esporos foi obtida de acordo com metodologia descrita no 

item 4.4. Para avaliação de possível atividade da galactomanana usada sobre a 

inibição da germinação e crescimento vegetativo (micelial) do C. gloeosporioides, foi 

utilizada a metodologia descrita por Freire et. al. (2002), com modificações. Em 

placas de ELISA de 96 poços, alíquotas de 10 µL da suspensão de esporos (2,0 x 

105 células/mL) foram incubadas com 100 µL de meio YPD (do inglês yeast potato 

dextrose). Para o ensaio de inibição de germinação, logo após a adição dos esporos 

no meio, 100 µL das soluções contendo o carboidrato (nas concentrações de 100 e 

200 mg/L + Triton X-100 em água ultrapura), previamente filtradas em filtro Millex GV 

(0,22 µm), foram incubadas com o fungo testado. No ensaio de inibição do 

crescimento micelial, as placas com o meio e os esporos, foram incubadas durante 

12 h, a 37 °C na ausência de luz, para que os esporos germinassem. Comprovada a 

germinação, as soluções do carboidrato, nas concentrações de 100 e 200 mg/L + 

Triton X-100, foram adicionadas. As leituras de absorbância foram feitas em leitor de 

ELISA (Elx800, BIO-TEK) a 630 nm, em intervalos de 12 h, até 96 h após o início da 
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incubação. Como controles negativo e positivo, respectivamente, foram utilizados 

água estéril + Triton X-100 e peróxido de hidrogênio (100 mM). 

 

3.3.9 Delineamento estatístico 

 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado para os dois 

experimentos (1º e 2º), analisado em esquema fatorial do tipo 3 x 4 (tratamentos x 

tempos), com três repetições, sendo cada repetição correspondente a três plantas. 

As médias obtidas de plantas infectadas com o CPSMV foram comparadas com 

plantas não inoculadas (controles) ao longo do tempo após infecção. A análise dos 

dados foi feita através do teste de variância simples (one-way ANOVA) e teste t de 

Student, com nível de significância de 5% (software GraphPad Prim®, versão 5.0).  
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4 RESULTADOS 

 

 

4.1 Respostas bioquímicas de defesa do feijão-de-corda, genótipo BR3, tratado 

com a galactomanana isolada de sementes de A. pavonina e previamente 

tratado com o carboidrato, seguido de inoculação com o fitopatógeno C. 

gloeosporioides  

 

O objetivo desses experimentos foi verificar a existência, ou não, de 

diferentes respostas bioquímicas entre as plantas de feijão-de-corda (V. 

unguiculata), genótipo BR3, tratadas e não-tratada com o carboidrato teste e 

previamente tratadas com o carboidrato, seguido de inoculação com o fungo. As 

cinéticas enzimáticas de proteinas que estão direta ou indiretamente envolvidas na 

defesa de plantas a patógenos foram avaliadas. 

Com relação ao teor de proteínas, o tratamento com apenas a galactomanana 

não alterou, significativamente, esse parâmetro se comparado ao controle (Figura 

8A), para nenhuma das concentrações usadas. Em todos os casos, houve declínio, 

com tendência à estabilização do teor proteico, a partir de 12 h após tratamento com 

o carboidrato.  

Quando as plantas foram, inicialmente, tratadas com o carboidrato, seguido 

de inoculação com o fungo, foi observado (Figura 8B) que apenas a inoculação com 

o fungo já foi suficiente para induzir tendência de aumento de conteúdo proteico das 

folhas do feijão-de-corda. Entretanto, o prévio tratamento com o carboidrato, nas 

duas concentrações usadas, seguido do desafio com o fungo, provocou aumentos 

ainda maiores e significativamente (p ≤ 0,05) diferentes daqueles encontrados para o 

grupo de plantas apenas inoculado com o fungo. Essa superioridade foi de cerca de 

63.5%, 41% e 18,8% para os tempos medidos de 12, 24 e 48 h, respectivamente, 

após tratamento com o carboidrato. 
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Em relação à cinética de atividade da SOD após tratamento com o 

carboidrato, tanto nos controles como nas plantas testes a atividade aumentou a 

partir de 12 h, com pico de maior atividade em 24 h, mas sem diferenças 

significativas entre os tratamentos e plantas controles (Figura 9A). Esses resultados 

foram reforçados pelo perfil eletroforético obtido pelo zimograma realizado para essa 

enzima (Figura 9B), onde foi detectado discreto aumento de intensidade das bandas 

enzimáticas a partir de 12 h, mas igualdade de intensidade entre os tratamentos 

(100 mg/L e 200 mg/L) e o controle.  

Como não houve indução significativa dessa atividade para esse experimento, 

ele não foi realizado na segunda abordagem experimental, ou seja, quando após 6 h 

do tratamento com o carboidrato as plantas foram inoculadas com o fungo. 

Quanto à APX (Figura 10A), as plantas tratadas com 100 mg/L e 200 mg/L da 

galactomanana apresentaram aumento significativo (p ≤ 0,05) de atividade, mas 

apenas para o tempo de 24 h de contato com o carboidrato, em comparação com 

plantas controles. Nesse tempo, o aumento foi de cerca de 4 vezes para os dois 

tratamentos em relação ao valor do controle.  

Para as plantas tratadas com o carboidrato, nas concentrações de 100 e 200 

mg/L, seguido pela inoculação com o fungo, a atividade da APX (Figura 10B) foi 

significativamente (p ≤ 0,05) maior, particularmente para os tempos de 24 e 48 após 

aplicação da galactomanana, quando esses valores foram superiores, também, a, 

pelo menos, 4 vezes àqueles encontrados para o grupo de plantas que teve apenas 

contato com o fungo. 

 Em relação à cinética da POX (Figura 11A), entre 6 e 12 h após tratamento 

com a galactomanana, a tendência foi de diminuição da atividade, particularmente 

para a menor concentração usada do carboidrato, que às 6 h apresentava o maior 

valor de atividade. Entre 24 e 48 h após tratamento com o carboidrato, houve 

aumento de atividade da POX das plantas controles e dos tratamentos, mas, na 

maior concentração do carboidrato, os valores para esses dois tempos foram 

maiores 56% e 23%, respectivamente, em relação ao grupo controle. Já para as 

plantas tratadas com a menor concentração do carboidrato não houve valores 

diferentes daqueles do controle nesses tempos experimentais considerados (Figura 

11A). Valores com tendência crescentes de atividade de POX (Figura 11B) foram 
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observados para o experimento que consistiu no tratamento com o carboidrato (100 

mg/L e 200 mg/L), seguido da inoculação com  o fungo, como, também, nas plantas 

apenas desafiadas com o patógeno. Entretanto, somente nos tempos de 6 e 12 h 

após tratamento com 100 mg/L do carboidrato + fungo e nos tempos de 12 e 48 h 

após tratamento com 200 mg/L do carboidrato + fungo, os valores de atividade de 

POX foram significativamente (p ≤ 0,05) superiores àqueles correspondentes para o 

grupo de plantas inoculadas com o fungo, mas não tratado com a galactomanana.  

A exemplo da abordagem experimental na qual as plantas foram tratadas 

apenas com a galactomanana, mas não com o fitopatógeno, não foi detectada 

atividade de  CAT nas plantas tratadas com o carboidrato seguido de inoculação 

com o fitopatógeno, ou inoculadas somente com o fitopatógeno, nas condições 

experimentais empregadas. 

Outro resultado importante foi o aumento das atividades para as enzimas com 

reconhecida ação antifúngicas: β-1,3-glucanase (GLU) (figura 12A) e quitinase (QUI) 

(figura 13A) em relação às plantas controles.  

A cinética para β-1,3-glucanase mostrou que o tratamento das plantas com a 

galactomanana na concentração mais alta (200 mg/L) induziu, significativamente (p 

≤ 0,05), essa atividade em comparação com os valores correspondentes para o 

controle. Comparados ponto a ponto, esses valores foram de 50% a 100% mais 

altos do que aqueles correspondentes para as plantas controles. Em relação ao 

tratamento com a galactomanana na concentração de 100 mg/L, exceto para o 

tempo de 48 h, quando os valores de atividade das plantas tratadas com o 

carboidrato e controles se igualaram, nos demais tempos experimentais eles foram 

superiores para as plantas testes, embora apresentassem cinética com tendência 

decrescente.  

A figura 12B mostra a cinética de atividade para β 1,3-glucanase (βGLU), 

quando o tratamento consistiu da pulverização das plantas com 200 mg/L da 

galctomanana, seguido de inoculação com o fungo. Os perfis cinéticos foram 

qualitativamente semelhantes, mas quantitativamente diferentes, comparando os 

tratamentos entre si. Houve aumentos significativos (p ≤ 0,05) para os tempos de 12, 

24 e 48 após a aplicação do carboidrato, em comparação com as plantas apenas 

desafiadas com o fungo, sem prévio tratamento com o carboidrato. Esses valores 
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foram superiores 53%, 60% e 7% em relação àqueles correspondentes para o grupo 

de plantas apenas tratadas com o carboidrato, mas não com o fungo, nos tempos 

indicados, respectivamente. Já para o tratamento que consistiu da pulverização das 

plantas com 100 mg/L da galactomanana, seguido de inoculação com o fungo, 

houve aumentos significativos (p ≤ 0,05) para os tempos de 12 e 48 após a 

aplicação do carboidrato, em comparação com as plantas apenas desafiadas com o 

fungo. Esses valores foram superiores em cerca de 20% nos tempos indicados.    

Para a quitinase, o tratamento das plantas com a maior concentração da 

galactomanana resultou num maior poder de indução, visto que nos tempos de 24 e 

48 h após o tratamento com o carboidrato houve aumento significativo (p ≤ 0,05) de 

atividade, sendo cerca de 50%, daquelas do controle. Para a concentração menor 

do carboidrato, a resposta somente foi superior àquela do controle no tempo de 48 h 

após tratamento, chegando, também, a cerca de 40% mais alta. 

Os resultados das cinéticas de atividade da QUI para os tratamentos das 

plantas com a galactomanana, nas duas concentrações usadas, seguido da 

inoculação com o fungo, ou apenas inoculação com o fungo sem tratamento prévio 

com o carboidrato estão mostrados na Figura 13B. Houve aumento de atividade nas 

12 primeiras horas independentemente do tipo de tratamento usado. Entretanto, 

após os tratamentos os valores para as plantas previamente tratadas com a 

galactomanana, nas concentrações de 100 e 200 mg/mL, seguida de inoculação 

com o fitopatógeno, foram significativamente (p ≤ 0,05) superiores, nos tempos 

iniciais analisados (6 e 12 h após contato com o carboidrato), em relação àqueles 

calculados para as plantas desafiadas apenas com o fungo. Esses aumentos foram 

de, pelo menos, 80% e 45% para os dois tempos referidos, respectivamente. Após 

24 h de aplicação do carboidrato, houve declínio dessa atividade e os valores se 

igualaram independentemente do tratamento aplicado às plantas. Passadas 48 h, 

apenas o valor calculado para o tratamento com 200 mg/mL da galactomanana 

voltou a aumentar, sendo significativamente (p ≤ 0,05) superior aos demais 

tratamentos.  
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Figura 8. (A) Teor de proteínas de folhas primárias de feijão-de-corda (V. unguiculata), genótipo BR3, 

após 6, 12, 24 e 48 horas de tratamento das plantas com a galactomana isolada de sementes de A. 

pavonina, nas concentrações de 0 (controle), 100 e 200 mg/L; (B) Teor de proteínas de folhas 

primárias de feijão-de-corda, genótipo BR3, de plantas controles, tratadas apenas com o fungo, e 

plantas tratadas com a galactomanana, nas concentrações de 100 e 200 mg/L, seguido, após 6 

horas, pelo tratamento com o fungo C. gloeosporioides. As barras indicam o desvio padrão das 

médias calculadas das repetições dos experimentos (n=3). Presença de letras representam 

diferenças significativas (p<0,05) entre as médias dos tratamentos e o controle. 
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Figura 9. Cinética da atividade de dismutase do superóxido (SOD) nos extratos de folhas primárias 

de feijão-de-corda, genótipo BR3. (A) Plantas tratadas com a galactomanana isolada de sementes de 

A. pavonina, nas concentrações de 0 (controle) 100 e 200 mg/L. As barras indicam o desvio padrão 

das médias calculadas das repetições dos experimentos (n=3). (B) Eletroforese nativa, em gel de 

poliacrilamida (10%), revelada para atividade de SOD, de extratos de folhas primárias de feijão-de-

corda (Vigna unguiculata) tratadas com o carboidrato isolado de Adenanthera pavonina e controle (C) 

em diferentes tempos de tratamento. As diferentes bandas proteicas indicam diferentes isoformas de 

SOD. 
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Figura 10. Cinética da peroxidase do ascorbato (APX) nos extratos de folhas primárias de feijão-de-

corda, genótipo BR3. (A) Plantas tratadas com a galactomanana isolado de sementes de A. pavonina 

nas concentrações de 0 (controle) 100 e 200 mg/L. (B) Plantas controles, tratadas apenas com o 

fungo, e plantas tratadas com a galactomanana, nas concentrações de 100 e 200 mg/L, seguido, 

após 6 horas, pelo tratamento com o fungo C. gloeosporioides. As barras indicam o desvio padrão 

das médias calculadas das repetições dos experimentos (n=3). Presença de letras representam 

diferenças significativas (p<0,05) entre as médias dos tratamentos e o controle e, entre um tratamento 

e outro. 
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Figura 11. Atividade de peroxidase do guaiacol (POX) nos extratos de folhas primárias. de feijão-de-

corda, genótipo BR3. (A) Plantas tratadas com a galactomanana isolado de sementes de A.  

pavonina, nas concentrações de 0 (controle) 100 e 200 mg/L. (B) Plantas controles, tratadas apenas 

com o fungo, e plantas tratadas com a galactomanana, nas concentrações de 100 e 200 mg/L, 

seguido, após 6 horas, pelo tratamento com o fungo C. gloeosporioides. As barras indicam o desvio 

padrão das médias calculadas das repetições dos experimentos (n=3). Presença de letras 

representam diferenças significativas (p<0,05) entre as médias dos tratamentos e o controle e, entre 

um tratamento e outro. 
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Figura 12. Eletroforese em condições nativas, revelada para atividade POX dos extratos totais de 

folhas primárias de feijão-de-corda, genótipo BR3, tratadas com a galactomanana isolado de 

sementes de A.  pavonina, nas concentrações de 100 e 200 mg/L, e plantas controle (C), sem contato 

com o carboidrato, nos tempos de 6 e 48 h. Tratamentos: C= Controle, 100 mg/L e 200 mg/L. 
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Figura 13. Atividade da enzima β-1,3-glucanase (GLU) nos extratos de folhas primárias de feijão-de-

corda, genótipo BR3. (A) Plantas tratadas com a galactomanana isolado de sementes de A.  

pavonina, nas concentrações de 0 (controle) 100 e 200 mg/L. (B) Plantas controles, tratadas apenas 

com o fungo, e plantas tratadas com a galactomanana, nas concentrações de 100 e 200 mg/L, 

seguido, após 6 horas, pelo tratamento com o fungo C. gloeosporioides. As barras indicam o desvio 

padrão das médias calculadas das repetições dos experimentos (n=3). Presença de letras 

representam diferenças significativas (p<0,05) entre as médias dos tratamentos e o controle e, entre 

um tratamento e outro. 
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Figura 14. Atividade da enzima quitinase (QUI) nos extratos de folhas primárias de feijão-de-corda, 

genótipo BR3. (A) Plantas tratadas com a galactomanana isolado de sementes de A. pavonina, nas 

concentrações de 0 (controle) 100 e 200 mg/L. (B) Plantas controles, tratadas apenas com o fungo, e 

plantas tratadas com a galactomanana, nas concentrações de 100 e 200 mg/L, seguido, após 6 

horas, pelo tratamento com o fungo C. gloeosporioides. As barras indicam o desvio padrão das 

médias calculadas das repetições dos experimentos (n=3).  
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4.2 Avaliação dos efeitos da galactomanana de sementes de Adenanthera 

pavonina sobre o fungo C. gloeosporioides in vitro. 

 

A Galactomanan usada como elicitor nesse estudo não foi capaz de inibir o 

crescimento e a germinação de esporos de C. gloeosporioides in vitro, em nenhuma 

das concentrações utilizadas (100 mg/L e 200 mg/L) (Figura 14), indicando que esse 

carboidrato não possui ação antifúngica para C. gloeosporioides. 
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Figura 15. Curva de crescimento vegetativo do C. gloeosporioides na ausência (controle) e presença 

da galactomanana isolado de sementes de A. pavonina, nas concentrações de 100 e 200 mg/L. (A) 

Ensaio de inibição de germinação (esporos incubados concomitantemente com a galactomanana). 

(B) Ensaio de inibição de crescimento (galactomanana adicionada ao meio de crescimento 12 h após 

germinação dos esporos). 
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4.3 Análises macroscópicas da infecção 

 

  O objetivo desse experimento foi avaliar, macroscopicamente, por meio da 

severidade da doença antracnose, se o tratamento com a galactomanana, além de 

elicitar respostas de defesa, era capaz de tornar, de fato, o genótipo BR3, que é 

suscetível e estabelece relação de compatibilidade com o C. gloeosporioides 

(Barreto et al., 2007), mais tolerante à  essa infecção. Para acompanhar o 

desenvolvimento dos sintomas apresentados nas plantas de feijão-de-corda 

inoculadas com C. gloeosporioides, as folhas primárias foram avaliadas quanto ao 

número e intensidade das lesões apresentadas ao término do experimento. Folhas 

primárias tratadas com água ultrapura (grau Milli-Q) foram utilizadas como controle. 

O exame macroscópico das folhas primárias de BR3 (Figura 16) inoculadas 

apenas com o fungo (controle) revelou regiões necróticas intensas e numerosas, 10 

dias após inoculação. As folhas primárias de BR3 tratada com 100 mg/L do 

carboidrato também apresentou grande número de lesões necróticas, se 

assemelhando ao perfil observado nas controles (inoculadas). Porém, as folhas de 

feijão-de-corda BR3 tratadas com 200 mg/L do carboidrato e inoculadas com 

esporos de C. gloesporioides mostraram lesões de baixa intensidade e em 

pequenos números. Em conclusão, o carboidrato isolado de A. pavonina, na 

concentração de 200 mg/L, além de induzir proteínas de defesa, foi capaz de 

conferir maior tolerância do feijão-de-corda, genótipo BR3, ao ataque de C. 

gloeosporioides. 
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Figura 16. Folhas primárias de feijão-de-corda (Vigna unguiculata), genótipo BR3, tratadas com a galactomanana isolado de 

sementes de A. pavonina, nas concentrações de 100 e 200 mg/L, inoculadas ou não com o fitopatógeno C. gloeosporioides.
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5 DISCUSSÃO 

 

 Plantas e patógenos, durante o curso de sua co-evolução, vêm 

desenvolvendo uma relação intrínseca, resultado de contínua troca de informações 

moleculares. Patógenos têm desenvolvido uma série de estratégias para parasitar 

plantas e, por sua vez, plantas têm desenvolvido diversos mecanismos de defesa 

(DELLER; HAMMOND-KOSACK; RUDD, 2011).  

Os primeiros avanços no estudo de defesa vegetal envolvendo a síntese de 

novo, de proteínas de defesa, denominadas, hoje, de proteínas relacionadas à 

patogênese ou PR-proteínas foram feitos por dois grupos independentes (VAN 

LOON; VAN KAMMEN, 1970; GIANINAZZI et al., 1970), que, estudando folhas de 

fumo  infectadas, relataram  a indução de várias proteínas devido ao estresse 

ocasionado pelo vírus do mosaico do fumo (TMV, gênero Tobamovirus). 

Originalmente, as PR-proteínas foram classificadas em 5 grupos (PR1 a PR5), na 

ordem decrescente de suas mobilidades eletroforéticas e,  cada grupo, consistia de 

proteínas com propriedades semelhantes (BOL E LINTHORST, 1990). Atualmente, 

elas são agrupadas em 17 famílias (LEE et al., 2010). 

Estudos recentes têm sido realizados para desenvolver métodos não-

2008fungicidas para controlar pragas em diversas culturas. Dentre estes, a indução 

de defesa por aplicação de elicitores tem-se tornado uma promissora opção de 

efetivo manejo de doenças vegetais (MARTINEZ-ESTESO et al., 2009; TAMM et al., 

2011; CAILLOT et al., 2012; WANG et al., 2013).  

Neste estudo, foi feita avaliação da cinética das enzimas envolvidas com 

mecanismos de defesa de plantas contra o patógeno C. gloeosporioides, para 

evidenciar a presença de repostas diferenciadas, e se elas estariam relacionadas 

com resistência induzida, entre o grupo de plantas de feijão-de-corda, genótipo BR3, 

tratadas com a galactomanana isolada de sementes de A. pavonina e controles, 

assim como também, comparar esses resultados com outro grupo de plantas de 

feijão-de-corda tratadas com esse carboidrato, seguido, após 6 h, de inoculação com 

esporos isolados de C. gloeosporioides, um fungo hemibiotrófico, que causa 
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antracnose nesse genótipo de feijão-de-corda (BARRETO et al., 2007), bem como 

em outras culturas.  

A galactomanana de A. pavonina não exerceu nenhuma ação fungicida, in 

vitro, sobre a germinação ou crescimento do C. gloeosporioides (Figura 15). Alguns 

indutores de defesa existem sem apresentarem ação fungicida per si (ALLAN; 

HADWIGER, 1979; EL GHAOUTH, 1991; FRIEDRICH et al., 1996; TERRY; JOYCE, 

2004; BAUTISTA-BAÑOS et al., 2004; GONDIM, 2006). Além disso, Thuerig et al. 

(2006) ao analisarem extratos de Penicillium chrysogenum como ativador das 

respostas de defesa em Arabidopsis thaliana, mostraram que experimentos, in vitro, 

com esse elicitor não inibia o crescimento dos patógenos Botrytis cinerea e 

Alternaria brassicicola. 

Antes de se realizar os estudos de atividade enzimática, foi necessário fazer 

pesquisas preliminares, no intuito de determinar quais tempos, após infecção, as 

folhas deveriam ser coletadas e suas proteínas extraídas, e qual seria o melhor 

tampão para que todas as enzimas, ou a maioria delas, pudessem ter seus 

parâmetros melhor estudados. 

Para a determinação dos tempos de coleta, foi feita análise de trabalhos 

anteriores realizados em nosso laboratório no genótipo BR3 do feijão-de-corda, onde 

foi observado que os primeiros sinais visíveis de infecção caracterizados por 

pequenos pontos escuros próximos as nervuras, surgiram em apenas dois dias após 

inoculação (BARRETO, 2007), sugerindo que o estabelecimento da infecção é um 

evento rápido nesse genótipo. Devido à rápida resposta de infecção, foi proposto 

que os tempos de coletas seriam nos estágios iniciais após inoculação, sendo os 

tempos de coletas estabelecidas em 6, 12, 24 e 48 horas. 

A segunda decisão consistiu na escolha do tampão de extração ideal para a 

determinação das atividades das enzimas. O tampão acetato de sódio 50 mM, pH 

5,2, contendo 150 mM de NaCl e 3 mM de EDTA, foi confirmado como sendo a 

melhor solução extratora de enzimas de folhas. Esse tampão tem sido usado por 

nosso grupo de pesquisa para a extração e determinação de várias enzimas 

envolvidas no processo de defesa, em diferentes tecidos (FERNANDES, 2004; 
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CAVALCANTI et al., 2007; GONDIM et al., 2008; BARRETO, 2007). Gondim (2010), 

em estudos de cinética enzimática em caules de cajueiros, verificou que o acréscimo 

ao tampão acetato de PVPP (1%), agente removedor de compostos fenólicos, 

aumentava, consideravelmente, o poder extrator. Com base nesses dados, para a 

extração das proteínas, o tampão acetato de sódio 50 mM, pH 5,2, contendo 150 

mM de NaCl, 3 mM de EDTA e 1% de PVPP foi escolhido. 

A despeito do teor de proteínas totais, as plantas tratadas apenas com 

carboidrato não mostraram diferenças significativas (Figura 8A). Soares et al. (2004) 

ao analisar folhas de feijoeiro pulverizadas com BTH não observaram diferenças 

significativas nas quantidades de proteínas solúveis. Porém, as plantas de feijão-de-

corda, genótipo BR3, que foram induzidas, simultaneamente, com o carboidrato e o 

fungo C. gloeosporioides, apresentaram quantidade superior àquelas plantas não-

tratadas (controles inoculadas) (Figura 8B). Magalhães (2011) observou que após 

aplicação do patógeno (Vírus do mosaico severo do caupi – CPSMV), cultivar 

susceptível de feijão-de-corda, apresentou aumento de proteínas totais solúveis, 

significativamente superior em relação ao tratamento controle. 

Um dos principais eventos que envolvem a infecção de plantas é a geração 

de espécies reativas de oxigênio (ROS), envolvendo a geração de íons superóxido 

(O2
-), peróxido de hidrogênio (H2O2) e hidroxila (-OH) (TORRES, 2010). O acúmulo 

de radicais livres pode provocar danos oxidativos, desregulação de várias vias 

metabólicas e de processos fisiológicos, dentre os quais: abertura estomática; 

crescimento e desenvolvimento da planta e sistema de defesa, chegando, em alguns 

casos, a inativá-los (OVERMEYER et al., 2003; MITTLE et al., 2004; GILL; TUTEJA, 

2010). Dessa forma, a presença de enzimas antioxidantes tem papel fundamental no 

estabelecimento da homeostase celular. Dentre elas, destacam-se as enzimas 

superóxido dismutase (SOD) e ascorbato peroxidase (APX). 

O tratamento do feijão-de-corda com a galactomanana estudada não afetou, 

significativamente, a atividade da SOD (Figura 9A), em comparação com plantas 

não tratadas (controles). Ambas apresentaram cinéticas semelhantes ao longo do 

tempo.  Para confirmar esse padrão, eletroforesis em condições nativas (Figura 9B), 
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reveladas para atividade da SOD, foram realizadas e os mesmos resultados foram 

observados.  

As enzimas SOD apresentam aumento de atividade quando as plantas são 

submetidas a um ambiente estressante, seja ele abiótico (SHAH; NAHAKPAM, 

2012; QIU-FANG et al., 2005; ) ou biótico (BROETO et al., 2002; BARNA et al., 

2012). SODs são enzimas chaves da explosão oxidativa tendo a importante função 

de diminuir as concentrações do íon superóxido através da dismutação desse radical 

em peróxido de hidrogênio (H2O2), podendo esse produto, por ele mesmo, ser tóxico 

ao patógeno (BRESSAN, 2011; BARNA, et al., 2012). Neste trabalho, de modo 

geral, houve expressão da enzima, porém sem diferenças significativas entre os 

tratamentos. 

Gondim (2006) e Martins-Miranda (2007) em análise por zimograma não 

observaram diferenças na expressão de isoformas de SOD em frutos tratados com 

2,0 mM de BTH, um conhecido elicitor comercial. 

Em todos os experimentos aqui analisados, não foi possível detectar atividade 

de CAT. Provavelmente, isso se deve à co-extração de inibidores desta enzima, pois 

diversos tampões foram testados a fim de ensaiar essa enzima das folhas, mas sem 

sucesso. Alguns trabalhos têm demonstrado a inibição da CAT por moléculas 

orgânicas naturais, como ácido succínico e ácido salicílico (PANINA et al., 2004; 

GAYATRIDEVI; JAYALAKSHMI; SREERAMULU, 2012). Compostos inibidores 

podem ser induzidos nas plantas, em uma situação de infecção ou estresse e 

inativarem a CAT (PATTERSON et al., 1984; SHIM et al., 2003). Situação 

semelhante pode ter ocorrido no sistema feijão-de-corda/carboidrato e feijão-de-

corda/carboidrato/C.gloeosporioides. 

A APX é considerada uma das mais importantes enzimas na eliminação de 

H2O2 nos cloroplastos e no citosol (INZÉ; MONTAGU, 1995; SHAH; NAHAKPAM, 

2012). Elas exercem sua atividade utilizando, especificamente, o ascorbato como 

agente redutor, o qual é regenerado através do ciclo glutationa-ascorbato (GILL; 

TUTEJA, 2010). No presente trabalho, essa enzima apresentou aumento 

considerável na sua atividade. Nas plantas tratadas apenas com a galactomanana, 
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nas duas concentrações usadas (100 e 200 mg/L), esse aumento foi mais evidente 

24 h depois do tratamento com o elicitor (Figura 10A). Nas plantas tratadas, 

simultaneamente, com o carboidrato e o C. gloeosporioides, a atividade da APX foi 

consideravelmente maior, também apresentando um pico com 24 h (Figura 10B). O 

aumento da atividade da APX em resposta a diferentes estresses tem sido relatado 

(FERREIRA-SILVA, et al. 2011). Além disso, Lee et al. (2007) suprerexpressando, 

simultaneamente, SOD e APX em plantas Festuca glauca  transgênicas, observaram 

que essas plantas apresentaram alta tolerância a diversos estresses abióticos. 

A POX é uma PR-proteína muito estudada em interações plantas/patógeno, 

devido sua participação na formação de compostos estruturais de reforço de parede 

celular, como na reação de polimerização dependente de H2O2 de alcoóis 

hidroxicinamílicos para biossíntese da lignina e em reações cruzadas, também 

dependentres de H2O2, de glicoproteinas ricas em hidroxiprolina e prolina 

(ALMAGRO et al., 2009; LÜTHJE et al., 2011; MÉCHIN et al., 2007; DEMONT-

CAULET et al., 2010),  em oposição à entrada de patógenos. O aumento na 

atividade desta enzima em tecidos vegetais pode surgir em decorrência do contato 

com patógenos, agressões mecânicas, tratamentos químicos dentre outros (VAN 

LOON, et al., 2006). 

Fernandes (1998) observando o aumento na atividade desta enzima em 

feijão-de-corda tratada com ácido salicílico, como elicitor, sugeriu a participação da 

POX no mecanismo de resistência da planta. Martins-Miranda (2007) confirmou 

esses resultados ao induzir folhas de feijão-de-corda com BTH. Estudos recentes 

demonstraram que, a resistência de cultivares de tomate a isolados de Rhizoctonia 

solani, está envolvida com mecanismos de defesa antioxidante, principalmente 

envolvendo as enzimas APX e POX (NIKRAFTAR et al., 2013). Corroborando esse 

fato, os dados aqui apresentados mostram aumento na atividade POX em tecidos 

foliares em decorrência do tratamento com a galactomanana de A. pavonina (Figura 

11A), particularmente na concentração de 200 mg/L. Esse resultado foi reforçado 

pelo zimograma da POX (Figura 12), que mostra aumento de intensidade das 

bandas correspondentes à atividade comparando os tempos de 6 e 48 h após 
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tratamentos. Além disso, quando foi feito o pré-tratamento da planta com a 

galactomanana, seguido da inoculação com o fungo, a atividade da peroxidase foi 

ainda maior, mostrando significativa diferença em relação ao controle nas duas 

concentrações (100 e 200 mg / L) e em todos os tempos testados (Figura 11B). Na 

literatura o envolvimento da POX em elicitação de defesa vem sendo reportado, por 

exemplo, Latha et al., (2009) observaram que extratos de plantas (Allium cepa L. x 

Allium sativum L)  induziam aumento na atividade de POX conferindo resistência em 

tomateiros contra Alternaria solani.  

Malolepsza (2006) e Cavalcanti (2007) sugeriram que o aumento na atividade 

POX foi elemento importante para indução de resistência em tomateiros ao fungo 

Botrytis cinerea e à bactéria Xanthomonas vesicatoria.  

Soylu et al., (2003) consideraram esta enzima como marcadora de resistência 

quando observavam que o tratamento da parte aérea de plantas de tomateiro com 

BTH aumentava progressivamente a atividade POX e conferia resistência a 

Clavibacter michiganensis.  

As enzimas GLU e QUI são PR-proteínas antifúngicas induzidas quando 

vários tipos de estresse são impostos às plantas, sendo relatadas como marcadores 

de defesa geral (PROFOTOVÁ et al., 2007; NIE; SINGH, 2001; GOROVITS et al., 

2007; ELVIRA et al., 2008; GONZÁLEZ-TEUBER et al., 2010; VIEIRA et al., 2010; 

FANG et al. 2012). 

A atividade da enzima GLU aumentou em tecidos de folhas que entraram em 

contato com a maior concentração da galactomanana de sementes de A. pavonina 

carboidrato (Figura 13A). Em plantas tratadas com a galactomanana, seguido, 6 h 

após, da inoculação com C. gloeosporioides o aumento foi ainda mais evidente, 

ocorrendo para as duas concentrações usadas do elicitor (Figura 13B). Proteínas 

pertencentes à família PR-2 do grupo das PR-proteínas, β-1,3-glucanases são 

enzimas normalmente monoméricas, com massa molecular de 25 a 30 kDa, que 

catalisam a quebra de ligações endo-β-1,3-glicolíticas de β-1,3-glucanos, que são os 

carboidratos mais abundantes da parede celular de fungos (FEOFILOVA, 2010). 

Geralmente, o conteúdo dessas enzimas é baixo em plantas sadias. Porém, quando 
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ocorre infecção por patógenos ou indução por elicitores, a atividade aumenta 

rapidamente. Um aumento da atividade de β-1,3-glucanase implica que houve 

indução de SAR, já que indução de PR-proteínas é marcador de resposta de defesa 

ativa (BARGABUS, et al., 2004).  

Tuzun et al. (1989) observaram haver correlação positiva entre indução de 

resistência a Phytophthora parasitica em fumo e ativação de β-1,3-glucanase, 

sugerindo que as plantas induzidas ficam sensibilizadas e respondem mais 

rapidamente do que as plantas controle e, que β-1,3-glucanase é um componente da 

resposta de defesa da plantas por restringir o desenvolvimento do patógeno no 

tecido foliar. Plantas de pêra (Pyrus bretschneideri Redh.), em estudo sobre indução 

de resistência com acibenzolar-S-methyl (ASM) contra Penicillium expansum e 

Alternaria alternata, apresentaram aumento na atividade de GLU em frutos, 2 dias 

depois da aplicação de 75 mg/L de ASM nas plantas (CAO; JIANG, 2006). Além 

disso, Wróbel-Kwiatkowska et al. (2004) ao expressar β-1,3-glucanase em plantas 

de linho (Linum usitatissimum L.) aumentou a resistências dessas plantas aos 

fungos Fusarium oxysporum e Fusarium culmorum. 

Em relação à CHI, foi observado um elevado aumento da atividade dessa 

enzima em folhas de feijão-de-corda tratadas com a galactomanana isolado de A 

pavonina em ambas concentrações (100 mg/L e 200 mg/L) (Figura 14A). Essa 

resposta foi significativamente maior 24 h após o tratamento com o elicitor. No grupo 

de plantas tratadas com o carboidrato e inoculadas com o C. gloeosporioides, 

houve, também, aumento significativo em relação às plantas controles, nas primeiras 

horas de tratamento (Figura 14B). Esse fato pode está relacionado com presença 

concomitante do fungo, que, por meio de PAMPs (ou MAMPs) (HÉMATY et al., 

2009) deve ter exercido, também, efeito eliciador sobre as folhas que responderem 

mais cedo à agressão, o que explica os níveis mais elevados nas primeiras horas. 

PR-proteínas tem sido bem definidas como proteínas que são induzidas durante o 

desenvolvimento da doença (VAN LOON et al., 1994), a partir de elicitores (TANG et 

al., 2010; CAVALCANTI et al., 2007; NANDEESHKUMAR, et al., 2008; MARTINEZ-
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ESTESO et al., 2009) ou logo após a infecção (ANTONIW; WHITE, 1993; BOL et al., 

1990; OHASHI; OSHIMA, 1992; TANG et al., 2010).  

Barreto (2005) observou que no processo de infecção de feijão-de-corda com 

C. gloeosporioides a indução da atividade de QUI foi observada, para o genótipo 

BR3, havendo diferenças significativas (p≤ 0,05) nas plantas inoculadas, logo nas 

primeiras horas após inoculação (até 24 hai). 

A contribuição da QUI atuando em conjunto com a β-1,3-glucanase têm sido 

bastante relatadas (DAUGROIS et al., 1990; RAUSCHER et al., 1999). Nagy et al. 

(2004) observaram que infecção com Rhizoctonia em Picea abies resultou em 

aumento local e sistêmico da atividade de QUI. Foi reportado que a infecção por 

Fusarium culmorum em plântulas de trigo (Triticum aestivum) causou indução de 

duas isoformas básicas de β-1,3-glucanase e três isoformas básicas de quitinase 

(CARUSO et al., 1999). .  

Através destas informações e análises dos resultados obtidos, podemos 

inferir que a restrição do crescimento do fungo C. gloeosporioides no feijão-de-corda 

tratado com 100 mg/L e 200 mg/L da galactomanana (Figura 17), mostrando maior 

tolerância à antracnose, pode estar, principalmente, associada ao aumento da 

atividade de GLU e QUI (Figuras 13 e 14). 

A resposta geral da defesa de β-1,3-glucanases e quitinases é evidente na 

literatura, como exemplificado anteriormente. As plantas desenvolvem uma 

variedade de eventos complexos que envolvem síntese e acúmulo de novas 

proteínas que possuem ação direta e/ou indireta durante a patogênese. Os níveis 

induzidos em plantas infectadas, neste estudo, também sugerem papel importante 

dessas enzimas como parte da estratégia de defesa do feijão-de-corda contra C. 

gloeosporioides.  

As lesões necróticas apresentadas nas folhas primárias de feijão-decorda, 

genótipo BR3, tratada ou não com a galactomanana se assemelham às lesões 

típicas de antracnose (cor bronze para marrom, circular, aprofundada e umedecida) 

vistas em variedades de feijão-de-corda susceptíveis (EMECHEBE; FLORINI, 1997; 

BARRETO, 2005) o que mostra que todas as plantas inoculadas desenvolveram a 
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doença. Entretanto, as plantas inoculadas somente com o fungo C. gloeosporioides 

(Figura 16) sem prévio tratamento com o elicitor, apresentaram lesões necróticas 

maiores em tamanho e em quantidade e se alastraram por várias células.  

Egusa et al. (2009) ao induzirem respostas de defesa em tomate com uma 

forma do fungo não patogênico Alternaria alternata observaram que a pré-inoculação 

com esse elicitor reduzia, consideravelmente, as lesões da doença causada pela 

forma patogênica do mesmo fungo. Tortora et al. (2011) observaram também que 

extratos filtrados contendo patógenos avirulentos de Azospirillum brasilense eram 

capazes de conferir resistência a morangos (Fragaria ananassa Duch.), reduzindo o 

desenvolvimento da antracnose nas folhas. 

Godard et al. (2009) mostraram que extratos de raízes de Rheum palmatum e 

extratos da casca de Frangula alnus induziram respostas de defesa em videiras, 

aumentando a síntese de enzimas como a POX e algumas fitoalexinas, impedindo o 

desenvolvimento do fungo Plasmopara viticola nas folhas. 

Corroborando com os fatos acima, no presente trabalho, as plantas que 

receberam tratamento prévio com o carboidrato (100 mg/L e 200 mg/L) tiveram suas 

lesões reduzidas em tamanho e quantidade (Figura 16), e esse fato pode ser 

observado, principalmente, nas plantas tratadas com a maior concentração do 

elicitor, mostrando que esse tratamento promove resistência do feijão-de-corda à 

antracnose.  
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6 CONCLUSÕES 

 

No presente trabalho, galactomanana isolada de Adenanthera pavonina tem 

potencial para ser usado como protetor da cultura de feijão-de-corda (V. unguiculata, 

genótipo BR3), já que foi capaz de alterar os padrões de várias enzimas de defesa, 

aumentando a tolerância da planta contra o fungo C. gloeosporioides. 
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