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RESUMO 

SILVA. C. S. Resistência parcial à brusone em arroz potencializada por micorriza 

(Waitea circinata). 2017. 71 f. Dissertação (Mestrado em Genética e Melhoramento de 

Plantas) – Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2017. 1 

Uma alternativa para controlar a brusone (Magnaporthe oryzae) é a inclusão de 

fungos de controle biológico capazes de ativar mecanismos de defesa latentes na planta. Os 

objetivos foram identificar dentre as cultivares BRS Primavera, BRS Sertaneja, BRS tropical 

e BRS Catiana as que apresentam resistência parcial a M. oryzae; Obter isolados patogênicos 

as cultivares de cada sistema de cultivo; Avaliar o efeito da micorriza em cultivares de arroz, 

de Terras altas e Irrigado e que apresentem resistência parcial, na supressão da brusone foliar, 

através de duas formas de aplicação: microbiolização das sementes; microbiolização das 

sementes e rega das plantas aos 18 DAP. O bioagente utilizado foi a micorriza Waitea 

circinata, isolado da orquídea Epidendrum nocturnum. Os ensaios foram conduzidos em 

casa de vegetação e avaliou-se severidade de brusone foliar, tipo de lesão e atividade das 

enzimas β-1,3-glucanase (GLU), quitinase (CHI), lipoxigenase (LOX) e fenilalanina amônia

‑liase (PAL). As cultivares BRS Sertaneja e BRS Catiana apresentaram resistência parcial e 

a micorriza quando microbiolizada e regada, reduziu a brusone foliar em 94 e 91%, 

respectivamente. A atividade de GLU aumentou antes do desafio e LOX após o desafio com 

M. oryzae. A análise de PCA indicou correlação negativa entre severidade de brusone foliar 

e as enzimas que apresentaram maior atividade nos tratamentos com a micorriza nas 

cultivares BRS Sertaneja e BRS Catiana. A micorriza Waitea circinata revelou-se um 

bioagente capaz de induzir os mecanismos de defesa bioquímicos da planta de arroz, com 

maior eficiência em cultivares que apresentem maior grau de resistência parcial, podendo 

ser inserido no manejo ecologicamente sustentável da doença, diminuindo possivelmente o 

número de pulverizações de fungicidas. 

 

Palavras-chave: Oryza sativa, Magnaporthe oryzae, agente biológico, resistência parcial, 

indução de resistência. 

_______ 

1Orientador: Prof. Dra. Leila Garcês de Araújo, EA-UFG. 

Co-orientador: Prof. PhD. Marta Cristina Corsi de Filippi, EMBRAPA. 
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ABSTRACT 

SILVA. C. S. Partial resistance to blast in rice potentized by mycorrhizae (Waitea 

Circinata). 2017. 71 f. Dissertation (Master’s in Genetics and Plant Breeding) – Escola de 

Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2017. 1 

An alternative to control rice blast (Magnaporthe oryzae) is the inclusion of fungi of biological 

control able to activate defence mechanisms in the dormant plant. The objectives of this study were to identify 

among the cultivars BRS Primavera, BRS Sertaneja, BRS Tropical and BRS Catiana those that have partial 

resistance to M. oryzae; Get isolated pathogens the cultivars of each crop system; to evaluate the effect of 

mycorrhizal inoculation in rice cultivars, of highlands and irrigated and presenting partial resistance, in the 

suppression of leaf blast through two forms of application: microbiolization of seeds; microbiolization of seeds 

and watering plants at 18 DAP. The bioagente used was the mycorrhiza Waitea Circinata, isolated from the 

orchid Epidendrum nocturnum. The tests were conducted in a greenhouse and assessed severity of leaf blast, 

type of injury and activity of β-1,3-glucanase (GLU), chitinase (chi), lipoxygenase (LOX) and phenylalanine 

ammonia-lyase (PAL). The cultivars BRS Sertaneja and BRS Catiana showed partial resistance and when 

microbiolizadas and watered, reduced leaf blast in 94 and 91%, respectively. The activity of GLU increased 

before the challenge and LOX after the challenge with M. oryzae. The analysis of PDA indicated a negative 

correlation between severity of leaf blast and enzymes that showed higher activity in the treatments with the 

mycorrhizae in cultivars BRS Sertaneja and BRS Catiana The mycorrhiza Waitea Circinata has proved to be a 

bioagente capable of inducing the defense mechanisms of biochemical parameters of rice plant, with greater 

efficiency in cultivars that have a greater degree of partial resistance, and can be inserted in the management 

ecologically sustainable development of the disease, reducing the number of sprays of fungicides. 

Keywords: Oryza sativa, Magnaporthe oryzae, biological agent, partial resistance, 

induction of resistance. 

_______ 

1Advisor: Prof. Dra. Leila Garcês de Araújo, EA-UFG. 

Co-Advisor: Prof. PhD. Marta Cristina Corsi de Filippi, EMBRAPA. 
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1 INTRODUÇÃO 

O arroz (Oryza sativa L.) é um dos cereais mais produzidos e consumidos no 

mundo, e alimenta mais da metade da população mundial. A produção estimada na safra 

2016/2017 é de 12 milhões de toneladas (Conab, 2017). O Brasil destaca-se entre os maiores 

produtores mundiais de arroz, ocupando a sétima posição e é o único país não asiático entre 

estes (FAO, 2017). O Brasil é o país da América do Sul com maior potencial de aumento da 

produção do arroz, seja pela ampliação da área cultivada, ou pelo incremento da 

produtividade (Scolari, 2005). 

 A principal doença da cultura do arroz no mundo é a brusone, causada por 

Magnaporthe oryzae B. Couch (anamorfo - Pyricularia oryzae Cav.) que ocorre em todas as 

regiões produtoras de arroz do mundo e pode adquirir caráter epidêmico quando as condições 

ambientais são favoráveis à infecção e a disseminação, tanto em condições de cultivo 

irrigado como de terras altas (Malavolta et al., 2008; Zhu et al., 2008; Ying et al., 2012). 

Prabhu et al. (2009) relatam que a perda da produtividade pode chegar a até 100% da cultura 

em cultivares suscetíveis.  

A intensificação do cultivo muitas vezes altamente mecanizado em áreas 

extensas, com uso excessivo de fertilizantes, também proporcionam o desenvolvimento da 

brusone e levam os agricultores a adotarem um programa de aplicação de agrotóxicos 

abusivo. O mercado brasileiro de fungicidas, em 2000 movimentou 672 milhões de dólares, 

em 2015 foi de 2,8 bilhões, onde foram aplicados mais de 133 mil toneladas de produto 

comercial e que mais 2% foram aplicados em lavouras de arroz (SINDIVEG, 2016). Mesmo 

havendo uma retração no mercado de defensivos agrícolas a classe dos fungicidas foi a única 

a demonstrar crescimento de 2% (SINDIVEG, 2016). 

Microrganismos que atuam no biocontrole de doenças de plantas representam 

um caminho no manejo da brusone, sendo tão efetivos quanto os fungicidas existentes no 

mercado. Além de serem mais seguros à saúde humana e ao meio ambiente, podem ser mais 

uma medida de controle inserida no manejo integrado, contibuindo para restringir e/ou 

reduzir o uso de fungicidas (Zucchi & Melo, 2009).
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Os métodos de controle da brusone devem buscar soluções para evitar ou 

minimizar os danos causados pela doença. O manejo integrado é o mais indicado e tem como 

base a combinação da resistência genética das cultivares, práticas culturais, controle químico 

(Prabhu & Filippi 2006) e, mais recentemente, o controle biológico. 

Cultivares geneticamente resistentes vem sendo desenvolvidas ao longo das 

últimas décadas, porém, a alta variabilidade do patógeno M. oryzae torna a resistência 

genética, que muitas vezes é monogênica, pouco durável (Wang et al., 2013). Em média, 

após dois anos de uso comercial das cultivares, a resistência é suplantada podendo chegar 

até três anos (Santos et al., 2012). A durabilidade da resistência é o ponto crucial para a 

eficiência do melhoramento genético e é amplamente influenciada por fatores genéticos, 

evolutivos e ambientais (Johnson, 1981). A resistência parcial confere proteção durável, 

onde o objetivo não é suprimir a população de patógenos, mas evitar que atinja níveis 

prejudiciais à cultura hospedeira. Esta resistência é condicionada por vários pares de alelos 

que limitam o crescimento do patógeno (Van Der Plank, 1963). A resistência parcial pode 

ser durável porque não impõem grande pressão de seleção para os patógenos. Isso também 

explica porque a resistência parcial não pode ser facilmente suplantada pelos patógenos (Van 

Der Plank, 1963).  

Outra alternativa para controle da brusone é a inserção no manejo integrado de 

fungos de controle biológico, que tanto podem exercer antagonismo direto como indução de 

resistência. Carvalho et al., (2015), verificou que a micorríza, Waitea circinata, proveniente 

de uma orquídea do Cerrado, apresentou antagonismo direto a M. oryzae in vitro e ex vitro 

em casa de vegetação.   

Em arroz, a resistência sistêmica induzida foi constatada pela aplicação de 

isolados como Epicoccum sp. (Sena et al., 2013), Cladosporium sp. (Chaibub et al., 2016) e 

Trichoderma sp. (Souza et al., 2015) comprovando a potencialização do sistema de defesa 

das plantas.  

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi estudar o efeito do bioagente 

micorrízico Waitea circinata, obtido de Epidendrum nocturnum, em cultivas de arroz de 

Terras altas e Irrigado com e sem resistência parcial à M. oryzae, quantificando a severidade 

da brusone e a atividade de algumas das enzimas que participam da defesa bioquímica das 

plantas.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1  ARROZ  

O arroz (Oryza sativa L.) pertence ao Domínio Eukarya, Reino Plantae, Filo 

Magnoliophyta, Classe Liliopsida, Ordem Poales, Família Poaceae, Subfamilia Pooideae, 

Tribo Oryzae e ao Gênero Oryza. O gênero Oryza possui 24 espécies, das quais, segundo 

Khush (1997), somente duas são cultivadas: O. glaberrima Steud., cultivada no oeste da 

África e da Ásia e O. sativa L., cultivado em todo mundo, sendo está última mais conhecida 

e estudada.  

Segundo levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento o arroz é um 

dos cereais mais produzidos e consumidos no mundo (Conab, 2017), e caracteriza-se como 

principal alimento para mais da metade da população mundial, com importância 

principalmente em países em desenvolvimento, tais como o Brasil, desempenhando papel 

estratégico em níveis econômico e social.  

O arroz é um dos alimentos com melhor balanceamento nutricional, fornecendo 

20% da energia e 15% da proteína per capita necessária ao homem, além de ser uma cultura 

extremamente versátil, que se adapta a diferentes condições de solo e clima, é considerado 

a espécie que apresenta maior potencial para o combate a fome no mundo (Embrapa, 2005; 

Walter et al., 2008). O Brasil é o maior consumidor e produtor de arroz no Ocidente, com 

safra e demanda superiores de 12 milhões de toneladas anuais e produtividade média de 

5.777 kg/ha (Conab, 2017). 

Os dois grandes sistemas de plantio para a cultura do arroz no Brasil são 

denominados, irrigado, em que normalmente se cultiva o arroz com irrigação por inundação 

controlada, e terras altas, que considera o cultivo em sequeiro, podendo haver irrigação 

suplementar por aspersão (Embrapa, 2016). 

O cultivo do arroz irrigado por inundação se concentra na região Sul do Brasil, 

estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, responsável por 87% da produção brasileira 

(Conab, 2016). O arroz de terras altas concentra-se, principalmente, nos estados Mato 
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Grosso e Goiás; Estados do Tocantins, Roraima e Pará e Estado do Maranhão 

(Embrapa, 2016).  

Em todos os sistemas de plantio, a produtividade é afetada pela ocorrência de 

doenças, destacando-se as doenças causadas por fungos, como a mancha parda 

(Cochliobolus miyabeanus); a podridão da bainha (Sarocladium oryzae); a escaldadura 

(Monographella albescens); a queima da bainha (Thanatephorus cucumeris) e 

principalmente a brusone, causada pelo fungo M. oryzae (Gonçalves, 2008). 

O genoma do arroz possui 12 cromossomos e aproximadamente 370 Mpb 

(Kawahara et al. 2013). Também foram descritos 183 locus de resistência a M. oryzae 

(Monaco et al., 2013). O JA é um hormônio que ativa a proteção de plantas contra patógenos 

necrotróficos, como Rhizoctonia solani, e hemibiotróficos, como M. oryzae. Assim como 

SA, o aumento do nível de JA pode levar indução de resistência, chamada resistência 

sistêmica induzida (ISR), ativando genes responsivos a JA, tais como genes PR, com o 

consequente acúmulo de PRPs. 

 

2.2  BRUSONE 

A brusone é a principal doença do arroz no mundo, causada pelo fungo 

Magnaporthe oryzae Couch, anamorfo - Pyricularia oryzae Cav., cuja forma perfeita 

pertence ao Domínio Eukarya, Reino Fungi, Filo Ascomycota, Classe Pezizomycotina, 

Subclasse Sordariomycetes, Ordem Sordariomicetidae, Família Magnaphortaceae, Gênero 

Magnaporthe (Mycobank, 2015). 

A doença ocorre em todo território brasileiro e também em todas as áreas 

produtoras de arroz do mundo, desde o estádio de plântula até a fase de maturação da cultura. 

(Ebbole, 2007; Prabhu et al., 2009; Wilson & Talbot, 2009; Fernandez & Wilson, 2012; 

Fisher et al., 2012). A brusone no Brasil foi relatada pela primeira vez em 1912, no Estado 

de São Paulo (Prabhu & Filippi, 2006).  

As primeiras etapas do ciclo de vida de M. oryzae (Figura 1) iniciam quando os 

conídios aderem as folhas das plantas, iniciando assim o processo de infecção da doença 

(Filippi et al., 2006). A infecção começa a partir da ligação de um conidióforo composto por 

três conídios unicelulares com a cutícula da folha de arroz (Wilson & Talbot, 2009). Estes 
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conídios têm forma piriforme, obclavada, com base circular e ápice fino. São levemente 

escuros ou hialinos e na maioria das vezes possuem um único septo ou até dois septos 

(Prabhu & Fillipi, 2006). Os conídios aderem firmemente à superfície foliar por meio de um 

adesivo, formado de carboidratos e glicoproteínas (Howard & Valent, 1996; Leite et al., 

1997), que permitem sua aderência na superfície hidrofóbica da planta. 

A etapa seguinte do processo infeccioso é o alongamento do tubo germinativo 

(Xu, 1996; Fillipi et al., 2006) que dará origem à formação do apressório, e este irá penetrar 

a superfície foliar (Lengeler et al., 2000; Fillipi et al., 2006), através de um grampo ou peg 

de penetração (Clergeot et al., 2001; Fillipi et al., 2006), dando origem ao processo de 

colonização do tecido do hospedeiro. Ao final, o desenvolvimento do patógeno na planta é 

dado com a formação de lesões necróticas, que inicialmente possuem coloração verde-

acinzentada e aspecto encharcado com bordas verdes escuras e que se expandem 

rapidamente (Bonman, 1992). 

A brusone é uma doença policíclica (Ou, 1985) e hemibiotrófica (Jia et al., 2000) 

que pode atacar as plantas de arroz em todas as fases de desenvolvimento, podendo infectar 

folhas, colmos, bainhas e panículas (Wilson & Talbot, 2009). 

 

 

Figura 1. Ciclo de infeção Magnaporthe oryzae na folha de arroz (Ramos et al., 2009). 
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Segundo Prabhu et al. (2002), todas as fases do ciclo da doença, desde a 

germinação dos esporos até o desenvolvimento das lesões, são influenciadas pelos fatores 

climáticos. A temperatura ideal para o rápido desenvolvimento da brusone varia entre 20-25 

°C, e o desenvolvimento da infecção é acelerado quando a umidade relativa do ar é superior 

a 93%. Um alto índice de produção de conídios ocorre de três a oito dias após o aparecimento 

da lesão, e a esporulação em uma lesão pode continuar por mais de 20 dias. As chuvas 

intensas lavam os esporos das plantas, reduzindo assim a quantidade e a disseminação de 

conídios. 

Cultivares com maior nível de resistência e com alto potencial produtivo foram 

desenvolvidas nas últimas décadas, mas devido a biologia complexa de M. oryzae e a 

natureza monogênica da resistência deixam a cultura vulnerável. Aliada a esta interação 

complexa, o cultivo intenso do arroz o qual é altamente mecanizado em grandes áreas, junto 

com o uso excessivo de fertilizantes, favorecem o desenvolvimento desta doença, levando o 

uso excessivo de agrotóxicos pelos agricultores, o que podem causar danos ao meio 

ambiente, como a contaminação da água, solo, morte de microrganismos não alvos, prejuízos 

à saúde humana, aparecimento de novos patótipos, onerando muitas vezes o custo de 

produção (Ramos et al., 2009; Santos et al., 2012). Todos os anos, de 10% a 30% da produção 

mundial de arroz é perdida devido a esta doença, o que seria suficiente para alimentar 60 

milhões de pessoas, tornando esta enfermidade uma ameaça à segurança alimentar (Ziegler 

et al., 1994; Wilson & Talbot, 2009; Pennisi, 2010). 

2.3  FUNGOS MICORRÍZICOS  

O termo “micorriza”, foi proposto por A. Frank, em 1885, palavra composta 

pelos radicais gregos, mykes, fungos e, rhizae, raíz, considerando a associação simbiótica 

não patogênica entre fungos e raízes de plantas (Siqueira, 1996; Maia, 2010). Os fungos 

micorrízicos são encontrados em cerca de 90% das famílias botânicas que, provavelmente, 

coevoluiram desde os primórdios da ocupação terrestre pelos vegetais (Saggin Junior & 

Silva, 2005). 

 O não estabelecimento destas associações é considerado um evento evolutivo e 

ocorre em poucas famílias botânicas, dentre as quais se destacam Brassicaceae, 

Caryophyllaceae e Chenopodiaceae, e alguns representantes das famílias Commelinaceae, 

Cuprecaceae, Polygonaceae, Urticaceae, entre outras (Saggin Junior & Silva, 2005). 



 
 

20 
 

As espécies da família Orchidaceae estabelecem associações mutualísticas com 

fungos micorrízicos formando a associação micorrízica de orquídeas com o objetivo 

principal de aumentar a absorção de nutrientes (Petersen et al., 2004). Além disso, os fungos 

micorrízicos oferecem às orquídeas aumento na absorção da água, de nutrientes essenciais, 

como fósforo, zinco, manganês e cobre, e também as protegem contra o ataque por fungos 

patogênicos e nematoides (Raven et al., 2001). 

Segundo Miranda (2008), as micorrizas podem ser classificadas, de forma 

simplificada, em ectomicorrizas, que se desenvolvem pouco e entre as células do córtex e 

amplamente na superfície; e em endomicorrizas, que se estabelecem essencialmente no 

córtex da raiz. No entanto, as diferenças entre os tipos de fungos micorrízicos e as plantas 

hospedeiras permitem classificar, adequadamente, os tipos de micorrizas. Maia (2010) 

classifica as micorrizas em ectomicorrizas, ectendomicorrizas, micorriza arbutoide, 

micorriza monotropoide, micorriza ericoide, micorriza arbuscular e micorriza orquidoide.  

Maia (2010) sugere os fungos ectomicorrízicos podem ser ascomicetos, 

basidiomicetos ou do gênero Endogone sp. (Zygomycota). Para as endomicorrizas são 

citados diversos gêneros de Ascomycota, Basidiomycota e Glomeromycota. As 

ectendomicorrizas são, geralmente, basidiomicetos e ocorrem em Pinus sp. e Larix sp. As 

micorrizas arbutoide e monotropoide são formadas por fungos basidiomicetos e ocorrem nas 

famílias Arbutoideae e Monotropoideae, respectivamente. As micorrizas ericoides são 

pertencentes ao grupo dos ascomicetos e associam-se às famílias Ericaceae, Epacridaceae, 

Cassiopoideae, dentre outras. Os fungos que compõem as micorrizas arbusculares são do 

filo Glomeromycota e associam-se às Briófitas, Pteridófitas, Gimnospermas e 

Angiospermas. 

Segundo Ogoshi (1987) o gênero Rhizoctonia sp. foi descrito em 1815 por De 

Candolle, e a espécie R. solani é a mais conhecida por ser um fitopatógeno de importância 

agrícola e florestal. Rhizoctonia sp. engloba espécies micorrízicas, fitopatogênicas e 

saprófitas (Agarwall, 2010). Sabe-se que o gênero Rhizoctonia sp. pode ocorrer em 

associação endofítica com espécies florestais, como por exemplo Pinus spp. (Sen et al., 

2002), e também em associações micorrízicas com Epidendrum nocturnum (Sousa, 2012). 

São poucos os trabalhos encontrados na literatura sobre uso de fungos 

rizoctonioides micorrízicos de orquídeas utilizados no biocontrole de fitopatógenos. 

Mosquera-Espinosa et al. (2013) avaliaram a patogenicidade de isolados micorrízicos de 
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orquídeas de Ceratobasidium spp. em arroz e verificaram que alguns isolados produziram 

sintomas de queima da bainha, mas com incidência significativamente menor que em plantas 

inoculadas com (R. solani). Entre os isolados de orquídeas Ceratobasidium spp. e Tulasnella 

spp., não houve diferença quanto a incidência de queima da bainha. Os autores também 

estudaram o biocontrole de R. solani em plantas de arroz com isolados de Ceratobasidium 

spp. de orquídeas, e verificaram que quando os isolados de Ceratobasidium spp. foram 

pulverizados em plântulas de arroz três dias antes da inoculação de R. solani houve redução 

significativa da severidade da doença.  

2.4  MANEJO INTEGRADO DA BRUSONE 

O manejo integrado da brusone objetiva reduzir a população do patógeno a 

níveis toleráveis, sem causar danos econômicos à cultura, mediante a adoção de um conjunto 

de medidas preventivas, de maneira não isolada, como a resistência genética da cultivar, 

práticas culturais, controle químico (Prabhu & Filippi, 2006) e controle biológico. Práticas 

culturais como a nutrição das plantas, preparo do solo, substituição de cultivares e irrigação 

adequada, diminuem o inóculo e, consequentemente, o estabelecimento da doença (Dias 

Neto, 2008).  

O manejo tem como objetivo estabelecer um balanço entre a doença e a cultura 

no campo e evitar ações desfavoráveis, como o uso indiscriminado de agrotóxicos, com 

possíveis efeitos sobre microrganismos não alvos, diminuindo a atividade antagonista no 

filoplano (Gonçalves et al., 2012). Assim, um amplo conhecimento dos produtos utilizados 

é imprescindível para que um resultado eficaz e ecologicamente correto seja alcançado 

(Prabhu & Filippi., 2006).  

Os danos ocasionados pelos métodos do manejo integrado devem ser mínimos 

ao ambiente e à saúde humana Prabhu et al. (2002). A combinação de microrganismos 

indutores e fungicidas pode ser um dos meios de se otimizar o seu uso, aumentando a sua 

eficiência e permitindo a inserção do controle biológico em um sistema de manejo integrado 

de doenças (Duffy, 2000; Sanjay et al., 2008). 

2.4.1 Resistência Genética 

De forma geral, define-se resistência como sendo uma resposta do hospedeiro 

ao patógeno, durante o processo de colonização intracelular, ocorrendo mecanismos de 

defesa pré-penetração (preexistentes) e pós-penetração (induzidos). Russell (1978) define 
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resistência como sendo qualquer característica herdada do hospedeiro que reduz o efeito do 

patógeno. Esta definição não restringe o termo a um efeito inibitório direto do hospedeiro 

no desenvolvimento ou na atividade do patógeno, indicando apenas a redução da severidade 

da doença. Portanto, todas as alternativas capazes de diminuir a probabilidade de 

determinada doença se manifestar na planta estão incluídas nesta definição.  

De acordo com a literatura existem diferentes tipos de resistência, classificados 

de acordo com a sua natureza genética. Van der Plank (1963) classificou a resistência de 

plantas a doenças em dois tipos em termos epidemiológicos: vertical e horizontal. A 

resistência vertical é, geralmente, monogênica, atuando no controle do inóculo inicial, na 

taxa de aumento da doença ou em ambos. Também conhecida por resistência específica, 

qualitativa, monogênica, resistência completa, entre outros, caracteriza-se por apresentar 

efetividade contra alguns patótipos (raças fisiológicas) do patógeno, mas não contra todos. 

Seu efeito epidemiológico consiste do atraso no início da epidemia, devido à quantidade de 

inóculo inicial capaz de colonizar a planta ter sido reduzido. Todavia, o progresso da doença 

em plantas que apresentam essa resistência é rápida, logo após o início da doença na planta, 

comparada a uma cultivar completamente suscetível (Borém & Miranda, 2005; Prabhu & 

Filippi, 2006). 

A resistência horizontal, também chamada de parcial, duradoura, quantitativa ou 

raça não específica, é poligênica e efetiva uniformemente contra uma grande parte ou todas 

as raças do patógeno (Agrios, 1997). Na resistência parcial observam-se níveis variados de 

doença, sendo comum plantas altamente resistentes, mediamente resistentes e pouco 

resistentes ou suscetíveis (Mizubuti; Maffia, 2006). A planta atua reduzindo a taxa de 

progresso da doença, pois os efeitos na epidemia refletem a atuação da resistência em vários 

componentes epidemiológicos, como diminuição do tamanho da lesão, do número de 

esporos produzidos por lesão e do aumento do período latente (Camargo, 2011), isso faz com 

que a população do patógeno seja reduzida, diminuindo a quantidade de inóculo e, 

consequentemente, a doença (Parlevliet, 1993). 

A resistência parcial é quantitativa, determinada por genes menores de pequeno 

efeito no fenótipo e não podem ser separados individualmente (Parlevliet & Ommeren, 

1975). As variedades que apresentam esse tipo de resistência permanecem resistentes por 

período maior no campo, pois os mecanismos de resistência do hospedeiro estão além da 

capacidade micro evolucionária do patógeno (Robinson, 1969).  
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No binômio M. oryzae e O. sativa, a interação especializada entre o patótipo 

(raça) e a cultivar de arroz é explicada pela teoria de Flor (1942), também conhecida como 

teoria gene-a-gene. Esta teoria pressupõe uma relação um-a-um entre genes de ataque 

(patógeno) e defesa (hospedeiro). Ou seja, para cada gene que condiciona uma reação de 

resistência no hospedeiro existe um gene complementar no patógeno que condiciona a 

avirulência. 

Quando o gene de resistência vertical está presente na população do hospedeiro, 

impedindo que determinado patótipo colonize e cause doença em seu hospedeiro, este 

determinado patótipo pode evoluir para um novo patótipo capaz de superar o gene de 

resistência, mantendo sua sobrevivência através de seleção direcional. Porém, quando o gene 

de resistência vertical está ausente no hospedeiro, uma pressão de seleção negativa será 

exercida contra a porção não patogênica de população do patógeno, e o gene de virulência 

correspondente no patógeno torna-se desnecessário (Van der Plank, 1963).  

De acordo com Jones & Dangl (2006) as plantas respondem a infecção por 

patógenos utilizando duas barreiras do sistema imune: a primeira, é a resistência basal ou 

sistema de defesa padrão que responde aos padrões moleculares associados a patógenos 

(PAMPs) e reduz o crescimento do patógeno. A segunda barreira é a resistência, gene-a-gene 

ou de Flor, que responde aos fatores de virulência do patógeno. Estas duas barreiras induzem 

resistências que podem geralmente serem divididas em três etapas: Na primeira, a planta 

utiliza diferentes sistemas de reconhecimento dos PAMPs ou efetores de virulência dos 

patógenos; estes sistemas de reconhecimento envolvem receptores de reconhecimento 

padrão (PRRs) para resistência basal e genes de resistência (R) para resistência gene-a-gene 

(Jones & Dangl, 2006; Bent & Mackey, 2007). Na segunda etapa, a transdução de sinal 

ocorre e requer reguladores de defesa na planta, tais como MAP quinases (Mishra et al., 

2006) e fatores de transcrição (Eulgem & Somssich, 2007). Além disso, estes genes 

reguladores são expressos diferencialmente durante a infecção (Vergne et al., 2007; 2008). 

Na terceira etapa, as respostas de defesa são induzidas, que incluem morte programada das 

células, levando a resposta de hipersensibilidade (HR) (Greenberg & Yao, 2004), proteínas 

relacionadas à patogênese (PRPs) (Jwa et al., 2006; Van Loon et al., 2006), fortalecimento 

da parede celular (Hückelhoven, 2007) e produção de metabólitos secundários 

antimicrobianos como fitoalexinas (Peters, 2006).  
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Embora estes mecanismos expliquem como a resistência é construída, 

melhoristas e biólogos usam outro termo que é a resistência parcial. Esta resistência é 

condicionada por vários pares de alelos que limitam o crescimento do patógeno, e para 

brusone do arroz é avaliada principalmente pelo número e o tamanho das lesões (Ballini et 

al., 2008). A resistência parcial pode ser durável pelo fato que poucos níveis de resistência 

conferidos pela resistência parcial não impõem grande pressão de seleção para os patógenos. 

Isso também explica porque a resistência parcial não pode ser suplantada pelos patógenos.  

Há evidências indiretas que a expressão constitutiva de genes reguladores e de 

genes de defesa podem participar da resistência da planta a patógenos. Mas, durante o ataque 

do patógeno ao hospedeiro pode também ocorrer o sistema induzível de expressão gênica. 

Vergne et al. (2010) identificaram alta correlação entre a expressão de genes relacionados a 

defesa da planta antes da infecção e resistência parcial.  

2.4.2 Controle biológico 

A definição de controle biológico, segundo Mendéz & Mondino (1999), é o uso 

de microrganismos antagônicos que, de alguma forma, interferem negativamente na vida dos 

patógenos ou no desenvolvimento de atividades determinantes da doença, tornando-se uma 

estratégia sustentável para a proteção. O controle biológico é uma medida de controle que 

pode ser somada ao controle químico, possibilitando a diminuição do número de aplicações 

de fungicidas (Medeiros et al., 2012), e que quando inserido no manejo integrado pode 

assegurar uma agricultura sustentável resultando em uma maior viabilidade econômica. 

O biocontrole abrange a interação entre patógeno, hospedeiro e microrganismos 

não patogênicos, sob a influência do ambiente (Melo & Azevedo, 1998). Este pode ser 

alcançado por práticas que favoreçam os microrganismos nativos ou selecionados pelas 

propriedades antagônicas. O controle biológico possui algumas vantagens e desvantagens 

em relação ao controle químico. A principal vantagem é a ausência de resíduos químicos nos 

alimentos e no ambiente. Já a desvantagem é a dificuldade na regularização e formulação. 

No controle de doenças fúngicas de plantas, os agentes de biocontrole podem 

atuar diretamente ou indiretamente. Alguns microrganismos antagônicos são considerados 

importantes agentes de biocontrole de doenças de plantas e apresentam a capacidade de 

controlar alguns agentes fitopatogênicos, assim como de atenuar estresses abiótico (Martins 

et al., 2012). Os benefícios ocorrem devido a capacidade destes agentes de reprogramar a 
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expressão de genes na planta, possivelmente através da ativação de um número limitado de 

rotas metabólicas no hospedeiro (Shoresh et al., 2010). Dentre os microrganismos 

antagônicos, destaca-se o uso de rizobactérias promotoras de crescimento de plantas 

(PGPRs), actinomicetos e fungos micorrízicos. Os fungos micorrízicos, favorecem a 

absorção de água e nutrientes pelas plantas e podem constituir uma barreira física para 

patógenos, atuando como supressores de doenças em plantas.  

Segundo Mizubuti & Maffia (2009), existem diferentes mecanismos para que 

um organismo possa exercer o controle biológico sobre os patógenos, como a antibiose, 

competição, hiperparasitismo, indução de resistência, alelopatia e hipovirulência. Ainda de 

acordo com Filippi et al., (2011) o uso de indutores bióticos e abióticos de resistência é uma 

das principais estratégias de controle biológico da brusone do arroz para aumentar a 

durabilidade da resistência e reduzir os resíduos tóxicos provocados pelos fungicidas. Uma 

vez que apenas o uso de cultivares resistentes não é suficientemente eficaz, visto a complexa 

biologia do patógeno. Além disso, outros mecanismos de ação foram observados no controle 

biológico de fitopatógenos, como a produção de enzimas hidrolíticas, produção de 

compostos antifúngicos voláteis e não voláteis, indução de resistência, produção de 

sideróforos e compostos promotores de crescimento vegetal, além de micoparasitismo. 

2.4.3 Indução de resistência  

A indução de resistência de plantas a patógenos é conhecida de longa data 

(Chester, 1933). Já na década de 1960 foi demonstrada a ativação do mecanismo de 

resistência em estudos pioneiros de Ross (1961). Entretanto, apenas recentemente o 

potencial do seu emprego no controle de doenças de plantas tem recebido a merecida atenção 

(Oostendorp et al., 2001; Gorlach et al., 1996). 

A indução de resistência é um fenômeno biológico complexo que envolve a 

ativação de vários mecanismos de resposta à infecção, entre eles a hipersensibilidade e 

barreiras estruturais, resultantes do aumento na síntese de fitoalexinas e do acúmulo de 

proteínas relacionadas à patogênese, como quitinase e β-1,3-glucanase (Hammerschmidt, 

1999), assim como atividade de enzimas envolvidas na rota dos fenilpropanóides e na 

peroxidação de lipídios, como a fenilalanina amônia-liase (PAL) e a lipoxigenase (LOX), 

respectivamente (Buzi et al., 2004). A ativação desses mecanismos de resistência apresenta-

se como um método para o controle de fitopatógenos. De acordo com Pascholatti & Leite 
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(1995), os mecanismos de defesa podem ser bioquímicos e/ou estruturais, e atuam de forma 

dinâmica e coordenada, permitindo que a planta se defenda do ataque dos patógenos. 

Atualmente é explorada por aumentar a durabilidade da resistência à doença e 

pela utilização de indutores bióticos ou abióticos (Filippi et al., 2011). Os bióticos 

correspondem a microrganismos (fungos filamentosos, leveduras, bactérias, partículas 

virais) e moléculas por eles produzidas (oligossacarídeos, glicoproteínas, oligopeptídeos e 

ácidos graxos); ou abióticos, os quais podem ser compostos orgânicos ou inorgânicos, luz 

ultravioleta e acibenzolar-S-metil (ASM) (Pascholatti & Leite, 1995; Leite et al., 1997). 

Segundo Buonaurio et al. (2009), a indução de resistência oferece a perspectiva 

de longa duração e controle de amplo espectro por meio da ativação dos mecanismos de 

defesa da própria planta. Pelo menos três tipos de resistência induzida estão descritas, e são 

eficazes contra diversos patógenos, que são: resistência sistêmica adquirida (SAR), 

resistência sistêmica induzida (ISR) e resistência induzida por ácido β-aminobutírico 

(BABA-IR). Os mesmos autores relatam que SAR pode ser induzida por patógenos e por 

tratamento com diversas substâncias como o acibenzolar-S-metil um análogo do ácido 

salicílico (AS). Está associada ao acúmulo de proteínas relacionadas a patogênese (proteínas 

PR) ao AS (Shoresh et al., 2010). A ISR pode ser induzida por microrganismos benéficos, 

como rizobactérias, agentes biológicos fúngicos como Trichoderma spp. (Van der Ent et al., 

2009) e fungos micorrízicos (Van Loon et al., 1998; Pieterse et al., 2009). Além disso, não 

há acúmulo de AS e proteínas PR, e é dependente de etileno (ET) e ácido jasmônico (AJ) 

(Shoresh et al, 2010). Já a resistência relacionada a BABA-IR envolve tanto o acúmulo de 

AS quanto de ácido abscísico e se assemelha a SAR devido ao acúmulo de AS.  

Apesar da indução de resistência ocorrer pela mediação de diferentes 

microrganismos e até mesmo substâncias e estas rotas estarem separadamente bem descritas 

na literatura, a interação entre essas rotas já foi demonstrada (Pieterse et al., 2005). A resposta 

de resistência sistêmica é iniciada quando ocorre o reconhecimento dos indutores químicos 

e/ou dos microrganismos, patogênicos ou não (Van der Ent et al., 2009). Os 

microrganismos/eliciadores são reconhecidos pela planta, através de componentes da sua 

superfície celular, pois as plantas possuem receptores de reconhecimento desses sinais que 

são capazes de reconhecer moléculas específicas de microrganismos (Faulkner & Robatzek, 

2012). Estes modos de reconhecimentos são chamados de padrões moleculares associados a 

patógenos (PAMPs) e a microrganismos (MAMPs) (Schwessinger & Zipfel, 2008). Os 
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padrões moleculares associados a danos (DAMPs), como peptídeos de plantas ou fragmentos 

da parede celular produzidos durante o ataque de patógenos, são fatores também 

reconhecidos pelos receptores de reconhecimento de padrões (PRRs) (Monaghan & Zipfel, 

2012). PAMPs ativam os PRRs em plantas, que por sua vez, desencadeiam mudanças 

fisiológicas nas plantas em resposta a este estímulo, resultando numa imunidade ativada por 

PAMPs, levando a uma reprogramação massiva na transcrição de genes (Boller & Felix, 

2009). Vários MAMPs produzidos por microrganismos benéficos que ativam os PRRs estão 

envolvidos no início de ISR, o que é chamado de imunidade ativada por MAMPs (Bakker et 

al., 2007).  

Djonovic et al. (2007) mostraram que um elicitor produzido por Trichoderma 

virens tem função de ISR em milho e algodão, aumentando também os níveis de resistência 

contra a antracnose (Colletotrichum graminicola). Filippi et al. (2007) observaram a indução 

de resistência em plantas de arroz a M. oryzae, utilizando-se como indutor um isolado 

avirulento da mesma espécie. Filippi et al. (2011) constataram que dois isolados de 

rizobactérias reduziram a severidade de brusone nas folhas em até 95% e promoveram o 

crescimento das plantas de arroz, além de aumentarem a atividade das enzimas quitinase, β-

1,3-glucanase e peroxidase. 

Ohtaka et al. (2008) observaram que após aplicações do fungo MKP5111B, não 

identificado, mas apresentando 94% de similaridade com Phaeosphaeria oryzae, isolado a 

partir do filoplano de plantas de arroz, suprimiu a brusone nas folhas quando aplicado três e 

quatro semanas antes do desafio com M. oryzae. 

2.4.4 Enzimas envolvidas na indução de resistência 

a. Quitinases e β-1,3-glucanase 

A infecção de plantas por agentes patogênicos conduz a uma resposta de defesa 

por mecanismos que variam em função do fitopatógeno. Dentre essas respostas de defesa 

inclui-se as proteínas relacionadas a patogênese (proteínas-PR), que são responsáveis por 

mudanças nos teores de proteína solúvel durante as respostas de defesa (Pascholati et al., 

2008). Dentre as proteínas-PR, podem-se citar as quitinases e β-1,3-glucanases, que são 

relatadas principalmente por inibir o crescimento fúngico (Van Loon & Van Strien, 1999).  

As  β-1,3-glucanases, em sua maioria, produz oligômeros de duas a seis unidades 

de glicose pela hidrólise do substrato β-1,3-glucana, como a laminarina (extraída da alga 
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Laminaria digitata). A β-1,3-glucana é um importante componente da parede celular de 

muitos fungos. As quitinases hidrolisam a quitina, um homopolímero de N-acetil-D-

glucosamina, principal componente da parede celular de muitos fungos (Pascholati et al., 

2008).  

As duas enzimas são encontradas em acúmulo nas plantas após o contato com 

patógenos, tratamento com elicitores e hormônios são responsáveis principalmente por 

promoverem a desorganização da parede celular dos patógenos (Jach et al., 1995; Zhu et al., 

1996; Van Loon & Van Strien, 1999). Cavalcanti et al., (2006) observaram aumento na 

atividade dessas enzimas quando plantas de tomateiro foram pulverizadas com ASM, 

Ecolife, suspensão de quitosana proveniente de micélio de Crinipellis perniciosa e extrato 

aquoso de ramos de lobeira (Solanum lycocarpum) infectados por C. perniciosa e após 

quatro dias foram desafiadas com Xanthomonas campestris pv. vesicatoria. Filippi et al., 

(2011) constataram aumento de quitinase e β-1,3-glucanase em plantas de arroz induzidas 

com rizobactérias e, posteriormente, desafiadas com M. oryzae. Sena et al. (2013) 

observaram aumento de β-1,3-glucanase ao investigar os mecanismos de defesa envolvidos 

na supressão de brusone por extrato bruto de Epicoccum sp., 24 horas após aplicação do 

desafiador M. oryzae. 

b. Lipoxigenases 

As lipoxigenases (LOX) são conhecidas por desempenhar importante papel na 

imunidade da planta, fornecendo defesa contra lesões provocadas por patógenos induzindo 

a produção de fitoalexinas e participando na transdução de sinais (Namai et al., 1990; Wang, 

2004). Nas plantas, os ácidos linolênico (LA) e linoléico (LEA) são os substratos mais 

comuns para LOX (Marla & Singh, 2012). Em plantas, LOX são enzimas multifuncionais 

que catalisam vários tipos de reações e seus produtos são precursores para a síntese de ácido 

jasmônico, metil jasmonato e vários aldeídos voláteis. Silva et al. (2004) verificaram 

aumento na atividade de LOX em plantas de tomate tratadas com rizobactérias e desafiadas 

com Pseudomonas syringae pv. tomato, 30 dias após o plantio.  

c. Fenilalanina amônia-liases 

É uma enzima do metabolismo secundário, responsável pela hidrólise da L-

fenilalanina, transformando-a em ácido trans-cinâmico. É amplamente estudada em plantas 

devido a importância nas reações do metabolismo dos compostos fenólicos, pois o ácido 

trans-cinâmico pode ser incorporado em muitos desses compostos, os quais estão presentes 
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na formação de ésteres, flavonóides e ligninas (Pascholati et al., 2008). É relatada como a 

enzima que cataliza a síntese do ácido salicílico e regula a biossíntese de fitoalexinas 

derivadas dos fenilpropanóides.  

O gene PAL1, que codifica para fenilalanina amônia-liase (PAL), é ativado por 

sinalização AJ/etileno durante a resposta de defesa da planta. A PAL catalisa o primeiro passo 

da via fenilpropanóide, levando à produção de compostos fenólicos, incluindo fitoalexinas. 

A ativação deste gene por Trichoderma spp., pode contribuir para o acúmulo de fitoalexinas, 

conduzindo uma melhor defesa das plantas contra a infecção (Shoresh et al., 2010).  

Rodrigues et al. (2006) observaram aumento na atividade de PAL cinco dias após 

a inoculação, na cultivar de caupi IPA-206, quando pulverizada com ASM dois dias antes da 

inoculação desafiadora com o patógeno Fusarium oxysporum f. sp. tracheiphilum. Aos 10 

dias, ASM mostrou efeito significativo no aumento de PAL para as duas cultivares testadas.
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

Os ensaios foram conduzidos sob condições controladas em casa de vegetação e 

laboratório, na EMBRAPA Arroz e Feijão, em Santo Antônio de Goiás, GO, no período de 

abril/2015 a março/2017. Foram utilizadas quatro cultivares de arroz, duas cultivares do 

sistema de cultivo de terras altas (BRS Primavera e BRS Sertaneja) e duas de irrigado (BRS 

Tropical e BRS Catiana). 

3.1 SELEÇÃO DE ISOLADOS DE Magnaporthe oryzae VIRULENTOS E 

IDENTIFICAÇÃO DE CULTIVARES DE ARROZ DE TERRAS ALTAS E 

IRRIGADO COM RESISTÊNCIA PARCIAL À M. oryzae.  

3.1.1 Plantio 

Foram utilizadas sementes das cultivares BRS Primavera, BRS Sertaneja, BRS 

Tropical e BRS Catiana, previamente desinfestadas em álcool 70%, hipoclorito de sódio 1% 

e água destilada estéril. As sementes secas em temperatura ambiente foram distribuídas em 

bandejas plásticas (15 x 30 x 10 cm) contendo 3 kg de Latossolo vermelho, adubado com 

NPK (5 g de 5-30-15 + 1 g de Zn, e 3 g de sulfato de amônio). Cada bandeja continha 8 

linhas em cada uma 10 a 12 sementes. Aos 18 dias após semeadura realizou-se adubação de 

cobertura com 3 g de sulfato de amônio por bandeja. A unidade experimental foi constituída 

de 24 plantas, 3 plantas de cada linha. Dois ensaios foram conduzidos, ensaio 1, com as 

cultivares BRS Primavera e BRS Sertaneja e ensaio 2, com as cultivares BRS Tropical e 

BRS Catiana. Ambos conduzidos em delineamento experimental inteiramente casualizado, 

ensaio 1 com 18 tratamentos e três repetições e ensaio 2, com 19 tratamentos e três 

repetições. 

3.1.2 Obtenção da suspensão de conídios de isolados de M. oryzae 

Foram utilizados 19 isolados de M. oryzae obtidos da coleção de fungos e 

microrganismos multifuncionais da Embrapa Arroz e Feijão. O número de coleção, cultivar 

de origem, local e ano de coleta, patótipo nacional e patótipo internacional encontram-se 

relacionados na Tabela 1.
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Tabela 1.   Relação dos isolados de M. oryzae. Nº de identificação, Cultivar de origem, Local de coleta, Ano de 

coleta, Patótipo nacional e Patótipo internacional. 

Nº de coleção¹ Cultivar  

de origem 

Local de coleta Ano de 

coleta 

Patótipo ² 

Nacional 

Patótipo ³ 

Internacional 

BRM 31398 Curinga Stº Ant. de Goiás/GO/Brasil 2012 BA-1 * IA-9 

BRM 23867 Primavera Stº Ant. de Goiás/GO/Brasil 2005 BA-41 * IA-1 

BRM 16530 Guarani Stº Ant. de Goiás/GO/Brasil 1997 - - 

BRM 23966 Colosso Guaira/TO/Brasil 2005 - - 

BRM 23972 Colosso Guaira/TO/Brasil 2005 BA-2 * IA-2 

BRM 31394 Sertaneja Canarana/MT/Brasil 2012 BA-1 * IA-1 

BRM 31391 Cambará Canarana/MT/Brasil 2012 BA-1 * IA-1 

BRM 31401 Primavera CL44 Água Boa/MT/Brasil 2012 BA-96 * IB-41 

BRM 31376 Sertaneja Água Boa/MT/Brasil 2012 BA-1 * IA-33 

BRM 31541 Primavera Goiânia/GO/Brasil 2012 BA-1 * IA-1 

BRM 23887 Primavera Indiara/GO/Brasil 2005 - - 

BRM 31295 Primavera Dom Eliseu – PA – Brasil 2010 BC-8 * IE-1 

BRM 30852 Querência Lagoa da Confusão/TO/Brasil 2011 BA-13 ** IB-53 

BRM 31024 Querência Lagoa da Confusão/TO/Brasil 2011 BA-78 ** IA-48 

BRM 25143 Epagri 109 Duerê/TO/Brasil 2010 BE-3 ** IB-1 

BRM 31033 IRGA 417 Formoso/TO/Brasil 2011 BA-109 ** IA-1 

BRM 30930 Epagri 112 Nova Veneza/SC/Brasil 2011 BA-125 ** IB-9 

BRM 31251 Epagri 116 Rio dos Cedros – SC – Brasil 2011 BF-1 ** IB-48 

BRM 45106 Tropical Brazabrantes – GO – Brasil 2015 BA-37 ** IB-1 

¹ Isolados da coleção de fungos e microrganismos multifuncionais da Embrapa Arroz e Feijão. 

² Patótipos nacionais; * Determinado pela serie diferenciadora de Terras altas (Prabhu et al., 2002). 

** Determinado pela serie diferenciadora de Irrigado Tropical (Prabhu et al., 2002). 

³ Patótipos internacionais determinado pela serie diferenciadora internacional (Atkins et al., 1967). 

- Dados faltantes 

Os isolados de M. oryzae foram pré-multiplicados em meio BDA e transferidas 

por 10 dias sob luz continua para o crescimento das colônias em placas de Petri contendo o 

meio de cultura Aveia Ágar (Aveia 50g - Ágar 15g - Dextrose 20g, para 1L água). A 

conidiogênese foi estimulada pela remoção do micélio aéreo, com o auxílio de bastão de 

vidro estéril. As placas de Petri, contendo a colônia sem micélio aéreo foram mantidas sob 

luz branca contínua por um período de 48 horas com temperatura variando de 25 a 27 °C e 

alta umidade. A remoção dos conídios foi realizada com o auxílio de pincel e água destilada 

estéril. A suspensão contendo conídios de M. oryzae foi filtrada, em tecido estéril tipo crepe 

e a concentração ajustada para 3x105 conídios.mL-1 utilizando-se hemacitômetro tipo 

Neubauer e microscópio óptico (Filippi & Prabhu, 2001). 
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3.1.2 Inoculação de M. oryzae e Avaliação da brusone nas folhas 

Plantas no estágio de emissão da terceira folha (21 DAP) foram pulverizadas 

com as suspensões de conídio de cada um dos isolados de M. oryzae individualmente até o 

ponto de escorrimento, utilizando compressor de acordo com a metodologia de (Filippi & 

Prabhu, 2001). Posterior a inoculação, as plantas foram incubadas em câmara úmida por 24 

horas a temperatura de 24 a 26ºC. Em seguida, as plantas foram submetidas a temperaturas 

variando de 27 a 30ºC, e alta umidade em casa de vegetação. A avaliação da severidade de 

brusone foliar foi realizada sete dias após a inoculação, usando escala de notas de dez graus, 

de acordo com Notteghem (1981). 

3.2 EFICIÊNCIA DA MICORRIZA NA SUPRESSÃO DA BRUSONE 

FOLIAR 

O isolado micorrízico (BRM 32644) foi multiplicado em placas de petri em meio 

BDA por dez dias sob luz continua e temperatura de 25 a 27 °C para o crescimento das 

colônias. O micélio foi removido com o auxílio de um bisturi sem danificar o meio de cultura 

e sem deixar fragmentos de micélio no meio, e pesado para a obtenção da suspensão na 

concentração de 5 g/L água. Os tratamentos em que se realizou a microbiolização das 

sementes, estas foram acondicionadas em erlemayer com suspensão micelial da micorriza 

na concentração de 5g/L e incubadas em aparelho rotativo a 120 rpm, 25 ºC, por 24 horas. A 

rega das plantas de arroz ocorreu aos 18 DAP, aplicando-se nas bandejas 50mL da suspensão 

da micorriza na concentração de 5g/L (Ng et al., 2016). 

O plantio e inoculação foram realizados de acordo com a metodologia descrita 

nos itens 3.1.1 a 3.1.3. Dois ensaios foram conduzidos em delineamento inteiramente 

casualizado com seis tratamentos e três repetições. Ambos os ensaios a micorriza foi aplicada 

de duas formas, seja em combinação ou não conforme Tabela 2. O ensaio 1 foi composto 

pelas cultivares BRS Primavera e BRS Sertaneja e pulverizado com suspenção de conídios 

do isolado de M. oryzae patogênico a ambas (BRM 23867). Ensaio 2 foi composto pelas 

cultivares BRS Tropical e BRS Catiana e pulverizado com suspenção de conídios do isolado 

de M. oryzae patogênico a ambas (BRM 45106). 

Aos sete dias após desafio a porcentagem de área foliar afetada pela doença foi 

quantificada, usando escala de notas de dez graus, de acordo com Notteghem (1981)  e os 

tipos de lesões foram definidos baseado na escala de notas padronizada 1 a 9 proposta por 
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Leung et al. (1988)  sendo: 0 - ausência total de lesões; 1 - caracteriza-se por pequenas 

pontuações marrons, características da reação de hipersensibilidade; 3 - Lesões pequenas, na 

sua maioria pouco alongada com pouco ou nenhuma esporulação; 5 - Muitas lesões típicas 

e altamente esporulativas que podem estar isoladas ou coalescentes; 7 - Lesões coalescentes 

e com mais de 50% da área foliar afetada; 9 - Muitas lesões que coalescem, causando murcha 

e morte das folhas. A reação da planta será considerada como resistente (R) quando receber 

nota de severidade menor ou igual a 3 e suscetível (S) quando a nota for igual ou superior a 

5 (Leung et al.,1988). 

Tabela 2.  Tratamentos do ensaio de eficiência da micorriza na supressão da brusone foliar, cultivar e 

forma de aplicação. 

Ensaio 1 Forma de aplicação  Ensaio 2 Forma de aplicação 

Tratamento  Cultivar Microb. Rega  Tratamento Cultivar Microb. Rega 

T1 BRS Primavera X -  T1 BRS Tropical X - 

T2 BRS Primavera X X  T2 BRS Tropical X X 

T3 BRS Primavera - -  T3 BRS Tropical - - 

T4 BRS Sertaneja X -  T4 BRS Catiana X - 

T5 BRS Sertaneja X X  T5 BRS Catiana X X 

T6 BRS Sertaneja - -  T6 BRS Catiana - - 

 

3.3   ATIVIDADE ENZIMÁTICA DE PROTEÍNAS RELACIONADAS À 

PATOGÊNESE 

3.3.1 Coleta das amostras 

Durante a condução do ensaio descrito em 3.2, foram realizadas coletas, a partir 

de plantas sob as mesmas condições para a quantificação da atividade das enzimas. 

A terceira folha de quinze plantas foram coletadas de cada tratamento e 

armazenadas em tubos falcon mantidos em banho de gelo. Foram realizadas quatro coletas 

0, 24, 48, 72 horas após o desafio. Conforme Sena et al., (2013) as amostras vegetais foram 

congeladas com nitrogênio líquido e maceradas, o pó foi acondicionado em microtubos com 

capacidade de 2,0 mL e mantidos em banho de gelo. A cada amostra contendo ¼ de folhas 

maceradas foi adicionada solução tampão de extração de proteínas (Tris-HCl 10 mM; NaCl 

150 mM; EDTA 2 mM; DTT 2 mM; PMSF 1 mM; leptina 10 mg.mL-1 e apotinina 10 

mg.mL-1) na relação 1:4 (v/v). As amostras foram agitadas no vórtex por um minuto e 
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posteriormente centrifugadas a 10.000 rpm a 4°C por 5 minutos para a obtenção do 

sobrenadante para a dosagem de proteínas e ensaios enzimáticos.  

3.3.2 Dosagem de proteínas totais  

A dosagem foi determinada colorimetricamente pelo método descrito por 

Bradford (1976). Para esta determinação pipetou-se em microtubos com 50 μL do extrato 

enzimático de cada amostra e 1 mL do reagente de Bradford. Agitou-se suavemente os tubos 

e, posteriormente, incubou-se por 15 minutos. Pipetou-se 100 μL de cada amostra para placas 

de Elisa e procedeu-se a leitura em espectrofotômetro Fento 600 plus com comprimento de 

onda a 595 nm utilizando o software Gen5 Data Analyses (Biotek). Preparou-se uma curva 

padrão de proteína com albumina de soro bovino (BSA) e as leituras das amostras 

correspondentes aos extratos enzimáticos foram convertidas em concentração de proteína 

solúvel, por comparação com as leituras de soluções padrões de BSA. 

3.3.3 Atividade de Quitinase (CHI, EC 3.2.1.14)  

Foi determinada pelo método de Pan et al. (1991) com modificações, utilizando 

50 µl dos extratos de cada amostra em triplicata, acrescentando-se 300 µl de quitina coloidal 

1% em tampão acetato de sódio a 1,0 M e pH 5,0. A reação foi homogeneizada e incubada 

por 24 horas. A quantificação do produto da reação deu-se através do método do DNS (ácido 

dinitrossalicílico) 1%, acrescentado em cada amostra na quantidade de 1 mL, em seguida os 

microtubos foram levados ao banho-maria por 5 minutos a 100°C. Após o resfriamento, 

retirou-se 200 µl de cada amostra e adicionou-se 1,25 mL de água e, posteriormente, 

transferiu-se 200 µl de cada amostra para placas de Elisa e procedeu-se a leitura em 

espectrofotômetro para microplacas Epoch (Biotek), com comprimento de onda de 540 nm 

utilizando o software Gen5 Data Analyses (Biotek). Uma unidade de atividade enzimática 

foi definida como a produção de 1 µmol de açúcar redutor por hora, por miligrama de 

proteína. 

3.3.4 Atividade de β-1,3- glucanase (GLU, EC 3.2.1.6)  

Foi determinada pelos métodos de Pan et al. (1991) e Côrtes et al. (2008) 

modificados, utilizando 50 µl dos extratos de cada amostra em triplicata, acrescentando-se 

300 µl de laminarina 1% em tampão acetato de sódio a 1,0 M e pH 5,0. A reação foi 

homogeneizada e incubada por 12 horas. A quantificação deu-se conforme item 3.6.3.  
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3.3.5 Atividade de Lipoxigenase (LOX, EC 1.13.11.12) 

Foi determinada pelo método descrito por Axelrod et al. (1981) com 

modificações, utilizando como substrato o ácido linoléico 1% em tampão fosfato 50 mM e 

pH 6,0,  adicionou-se 100 µL do extrato de cada amostra em triplicata. A reação foi 

homogeneizada e incubada por 24 horas a 25 ºC. A atividade foi determinada em 

espectrofotômetro Spectrum SP-2000 UV com comprimento de onda igual a 234 nm e 

expressa em µmol de hidroperóxido do ácido linoléico oxidado por minuto, por µg de 

proteína. 

3.3.6 Atividade de Fenilalanina amônia-liase (PAL, EC 4.3.1.5)  

Foi determinada pela quantificação do produto gerado (ácido trans-cinâmico) 

pela hidrólise do substrato L – fenilalanina, pelo método descrito por Alunni et al. (2003) 

modificado, utilizando-se 1,5 mL de solução de fenilalanina 10 mM em tampão borato 100 

mM e pH 9,0. Adicionou-se 100 µl de cada amostra dos extratos em triplicata. A reação foi 

homogeneizada e incubada por 12 horas a 25 ºC e 10 minutos a -20 ºC. A leitura foi realizada 

em espectrofotômetro Spectrum SP-2000 UV com comprimento de onda igual a 290 nm. A 

atividade enzimática específica foi definida como a quantidade de ácido trans-

cinâmico produzida, em microgramas, em meio reacional, por tempo em minutos, por 

miligrama de proteína. 

3.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

a. Análise univariada 

Com exceção dos resultados da seleção de isolados de M. oryzae patogênicos 

nas cultivares de arroz em que os dados foram submetidos a análise de variância e as médias 

comparadas pelo teste Student (5% de probabilidade), os demais resultados foram 

submetidos à análise de variância e a comparação das médias pelo teste Tukey (5% de 

probabilidade) através do Software SPSS. Os dados de severidade de brusone foliar foram 

transformados utilizando-se √x+0.5. 

b. Análise multivariada  

Análise de componentes principais (PCA) reuniu as variáveis relacionadas com 

as respostas de defesa da planta e severidade de doença. A PCA foi realizada utilizando o 

software 'Past'. Essa análise foi realizada utilizando tanto os efeitos multivariados das 

variáveis de indução de resistência (β-1,3-glucanase, quitinase, lipoxigenase e fenilalanina 

amônia‑liase) quanto a variável de doença (severidade de brusone foliar).
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4 RESULTADO E DISCUSSÃO 

4.1 SELEÇÃO DE ISOLADOS DE Magnaporthe oryzae VIRULENTOS E 

IDENTIFICAÇÃO DE CULTIVARES DE ARROZ DE TERRAS ALTAS E 

IRRIGADO COM RESISTÊNCIA PARCIAL À M. oryzae. 

Os 18 isolados apresentaram reação compatível com a cultivar BRS Primavera 

e BRS Tropical, e incompatível na BRS Catiana. O isolado BRM 45106 foi inoculado apenas 

nas cultivares BRS Tropical e BRS Catiana e apresentou reação compatível em ambas 

(Tabela 3). 

No binômio M. oryzae – O. sativa, a interação entre o patótipo e a cultivar de 

arroz é explicada pela teoria gene a gene (Flor, 1971; Silue et. al., 1992). Esta resistência 

especifica entre a cultivar hospedeira e a raça do patógeno apresenta efetividade apenas 

contra algumas raças (Dangl et al., 2013). A interação entre os genes de resistência, do 

hospedeiro com o produto do gene de avirulência do patógeno, desencadeia respostas de 

defesas do hospedeiro, como a reação de hipersensibilidade (HR), que resulta na morte 

celular programada que restringe o patógeno no sítio de infecção, o que leva ao aparecimento 

de pontuações castanhas visíveis a olho nú (Tsuda & Katagiri, 2010). 

No genoma de M. grisea já foram previstos mais de 11.109 genes (Ralph et al., 

2005), muitos destes afetam a patogenicidade, que foram divididos em três grupos: genes 

para especificidade à nutrição de planta, genes relacionados à infecção nas fases iniciais e 

genes para o estabelecimento da doença e desenvolvimento dos sintomas. O primeiro grupo 

refere-se à informação sobre a fisiologia de crescimento do fungo. O segundo refere-se a 

genes envolvidos em processos morfogênicos relacionados à infecção (Prabhu e Filippi., 

2006). 

M. oryzae é um patógeno que apresenta enorme variabilidade com relação às 

características culturais, exigências nutricionais e patogenicidade (Bebendo & Prabhu, 2005; 

Dias Neto et al., 2008; Leung et al., 1988). Neste contexto patogenicidade define-se como a 

capacidade que um patógeno possui de causar doença e a virulência como o grau de  

patogenicidade do patógeno (Schafer, 1994).



 
 

37 
 

Neste patossistema a reação compatível é caracterizada pelo estabelecimento da 

infecção, devido ao não reconhecimento imediato do patógeno, consequentemente os 

mecanismos de defesa do hospedeiro não são acionados em tempo hábil, para combater a 

invasão e colonização da planta pelo patógeno (Tabela 3). 

 A resistência genética, mais comumente a resistência vertical é uma das 

formas mais eficientes e ecologicamente viáveis para o controle de patógenos, no entanto a 

obtenção desta não é fácil e, quando obtida, a mudança na frequência de raças do patógeno, 

pode suplanta-la em curto período de tempo. Uma alternativa à resistência vertical é o uso 

da resistência parcial, que permite a expressão de diferentes graus dos componentes da 

defesa da planta, independente do patótipo. A resistência parcial pode ser avaliada mediante 

a suplantação da resistência vertical, uma vez que o(s) gene(s) de efeito maior não exerce 

sua atividade efetiva, tornando possível, caracterizar o efeito dos genes menores (Prabhu & 

Filippi, 2006) (Tabela 3). 

Tabela 3.   Severidade de brusone foliar em cultivares de arroz de terras altas e irrigado. 

  (%) Área foliar afetada¹    (%) Área foliar afetada 

Isolados²  BRS Primavera BRS Sertaneja  Isolados  BRS Tropical BRS Catiana 

BRM 31398  12,1 a 1,5 b  BRM 31398  19,3 a 0,0 b 

BRM 23867  51,5 a 15,4 b  BRM 23867  3,6 a 0,0 b 

BRM 16530  3,3 a 0,2 b  BRM 16530  3,4 a 0,0 b 

BRM 30852  8,2 a 0,0 b  BRM 30852  2,7 a 0,0 b 

BRM 31024  8,2 a 0,7 b  BRM 31024  3,2 a 0,0 b 

BRM 23966  4,8 a 0,9 b  BRM 23966  15,3 a 0,1 b 

BRM 23972  2,6 a 0,4 b  BRM 23972  7,9 a 0,0 b 

BRM 31394  6,0 a 1,4 b  BRM 31394  8,3 a 0,1 b 

BRM 31391  9,2 a 2,7 b  BRM 31391  21,7 a 0,1 b 

BRM 31401  36,3 a 3,2 b  BRM 31401  10,8 a 0,0 b 

BRM 31376  17,4 a 0,5 b  BRM 31376  3,2 a 0,0 b 

BRM 31541  4,4 a 0,2 b  BRM 31541  2,1 a 0,0 b 

BRM 25143  8,0 a 1,1 b  BRM 25143  2,3 a 0,0 b 

BRM 31033  2,0 a 0,0 b  BRM 31033  3,0 a 0,0 b 

BRM 30930  2,8 a 0,0 b  BRM 30930  2,0 a 0,0 b 

BRM 23887  26,1 a 2,9 b  BRM 23887  4,4 a 0,0 b 

BRM 31295  24,6 a 0,0 b  BRM 31295  14,0 a 0,0 b 

BRM 31251  2,3 a 0,0 b  BRM 31251  2,3 a 0,0 b 

       BRM 45106  62,3 b 64,5 a 

¹ Escala de notas de dez graus, Notteghem (1981). 

² Isolados da coleção de fungos e microrganismos multifuncionais da Embrapa Arroz e Feijão. 

Médias seguidas por letras iguais na linha não diferem estatisticamente de acordo com o teste de Student (P < 

0,05). 
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Entre os isolados de M. oryzae testados destacaram-se BRM 23867 (Patótipo 

BA-41, IA-1) e BRM 45106 (Patótipo BA-37, IB-1) que ocasionaram lesões expandidas e 

esporulativas indicando assim suplantação da resistência vertical. O isolado BRM 23867 

apresentou reação compatível as cultivares BRS Primavera e BRS Sertaneja, com severidade 

de brusone foliar de 51 e 15%, respectivamente (Figura 2 A e B). As cultivares BRS Tropical 

e BRS Catiana foram suscetíveis ao isolado BRM 45106 com severidade de brusone foliar 

de 62 e 64%, respectivamente (Figura 2 C e D).  

Com exceção do isolado BRM 45106, na cultivar BRS Catiana todos os demais 

isolados foram avirulentos, mas a menor severidade foi observada nas cultivares BRS 

Sertaneja e BRS Catiana, evidenciando a resistência parcial, que é condicionada por genes 

menores, e que seus efeitos não podem ser separados individualmente. A resistência parcial 

atua durante o processo de infeção, colonização e esporulação, e os efeitos acumulados 

determinam o progresso da doença (Prabhu & Filippi, 2006), exercendo efeito na 

agressividade dos patógenos uma vez que está é associada à velocidade no aparecimento dos 

sintomas da doença (Van Der Plank, 1963) ou seja, quanto mais agressivo for um 

determinado isolado, mais rápido será o aparecimento dos sintomas (Figura 2).  

 

Figura 2. Severidade da brusone foliar nas cultivares de arroz de terras altas e irrigado pulverizadas com 

os isolados BRM 23867 e BRM 45106. A – BRS Primavera, B – BRS Sertaneja, C – BRS Tropical, 

D – BRS Catiana.  (Foto: C. S. SILVA, 2017). 
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4.2     EFICIÊNCIA DA MICORRIZA NA SUPRESSÃO DA BRUSONE 

FOLIAR 

No ensaio 1 todos os tratamentos diferiram dos seus respectivos controles, isto 

é, o T1 e T2 apresentaram severidade de brusone foliar de 6 e 4% respectivamente, enquanto 

o T3 apresentou severidade de brusone foliar de 51%. De forma similar os tratamentos T4 e 

T5 apresentaram severidade de brusone foliar de 4 e 2% respectivamente e o T6 de 36% 

(Figura 3 A).  

No ensaio 2 os resultados foram semelhantes, todos os tratamentos em que a 

micorriza foi aplicada apresentou severidade de brusone foliar significativamente menor, 

quando comparada aos respectivos controles (Figura 3 B).  

Observou-se que o tratamento com a micorriza foi eficaz em ambos os ensaios, 

e em ambas as formas de aplicação. As plantas tratadas com a micorriza, microbiolizadas e 

regadas apresentaram redução de 93% da brusone foliar no ensaio 1 e 83% no ensaio 2. No 

entanto os tratamentos T4 e T5 nos ensaios 1 e 2 respondem mais à aplicação da micorriza, 

quando observada a severidade de brusone foliar, apresentando menores porcentagem de 

área foliar afetada em comparação as cultivares T1 e T2 (Figuras 3 A e B). Tal fato 

possivelmente ocorre em resposta estímulos desencadeados pela micorriza e que são mais 

fortemente expresso nas cultivares com maior números de genes de pequeno efeito. 

Com exceção do T6 (Controle) no ensaio 2 os tratamentos T2 e T4 em ambos os 

ensaios apresentaram severidade de brusone foliar significativamente menor, indicando que 

provavelmente interação com a micorriza elicita a defesa (Figura 3 A e B).  

Raj et al. (2012) salienta que resistência sistêmica induzida pode ser 

desencadeada por rizobactérias, agentes biológicos fúngicos (Van der Ent et al., 2009) e 

micorrizas (Cordier et al., 1998). Como pode ser observado neste trabalho, uma vez que a 

micorriza foi aplicada antes do contato com o patógeno, resultado em resposta generalizada 

da resistência naturalmente presente na planta, que pode ser induzida ou reforçada. 
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Figura 3.  Severidade de brusone foliar aos sete dias após a inoculação. A – Cvs. BRS Primavera e BRS 

Sertaneja. T1: Cv. BRS Primavera microbiolização e M.o 3x105; T2: Cv. BRS Primavera 

microbiolização + rega e M.o 3x105; T3: Cv. BRS Primavera controle; T4: Cv. BRS Sertaneja 

Microbiolização e M.o 3x105; T5: Cv. BRS Sertaneja microbiolização + rega e M.o 3x105; T6: Cv. 

BRS Sertaneja controle. B – Cvs. BRS Tropical e BRS Catiana. T1: Cv. BRS Tropical 

microbiolização e M.o 3x105; T2: Cv. BRS Tropical microbiolização + rega e M.o 3x105; T3: Cv. 

BRS Tropical controle; T4: Cv. BRS Catiana Microbiolização e M.o 3x105; T5: Cv. BRS Catiana 

microbiolização + rega e M.o 3x105; T6: Cv. BRS Catiana controle. Médias seguidas das mesmas 

letras não diferem estatisticamente entre si, pelo teste Tukey (p=0.05). 

 

Além da resistência basal que age nos sítios de infecção, compostos de defesa 

(Azcón-Aguilar et al., 2002) ou sinais moleculares, como ácido jasmônico (Pozo & Azcón-

Aguilar, 2007), produzidos previamente pela presença de fungos micorrízicos arbusculares, 

sensibilizam os tecidos radiculares e tornam mais rápidas as respostas à infecção posterior 

por patógenos. A fortificação e espessamento da parede celular, formação de papilas, 

produção de compostos fenólicos e de espécies reativas de oxigênio (EROs) são algumas 

das mudanças observadas em plantas que estão no estado de ISR (Raj et al., 2012) o que 

permite a supressão de patógenos de modo mais eficiente do que em plantas não 

micorrizadas (Azcón-Aguilar et al., 2002).  
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Apesar da ISR e SAR serem fenotipicamente similares, conferindo proteção de 

caráter generalizado as plantas estas são reguladas por vias de sinalização distintas. SAR 

pode ser desencadeada após uma infecção local ou em diferentes pontos, estendendo-se para 

partes da planta distante do local de infecção, podendo ser induzida por patógenos e por 

moléculas químicas (Zhu et al., 2003; Vlot et al., 2009; Walters et al., 2013). SAR é 

anunciada às demais partes da planta pela produção e acúmulo local e/ou sistêmico do ácido 

salicílico (SA), que ativam diferentes genes, entre eles os genes de proteínas relacionadas à 

patogênese (PR-genes) (Van Loon & Van Strien, 1999; Vlot et al., 2009). Nas plantas que 

possuem um mecanismo rápido e efetivo contra patógenos biotróficos este mecanismo é 

conhecido como reação de hipersensibilidade (HR). No entanto interação entre essas rotas 

metabólicas, também vem sendo alvo de discussão na literatura (Attaran et al., 2009; Van 

der Ent et al., 2009; Verbene et al., 2003; Pieterse et al., 1998). 

As cultivares, respondem fenotipicamente quanto ao tipo de lesão quando 

microbiolizadas e microbiolizadas e regadas. Nas cultivares BRS Primavera e BRS Sertaneja 

observa-se tendência de redução das notas nos tratamentos com a micorriza. Os controles 

(T3 e T6) de cada cultivar apresentaram maiores número de plantas com notas 7 e 9 (Figura 

4 A). 

Nos tratamentos T1 e T4, em que as sementes foram microbiolizadas, as plantas 

apresentaram notas de 3 a 7, no entanto T1 obteve-se plantas com notas 5 e 7, e T4 plantas 

com notas 3 e 5. Nos tratamentos em que houve a microbiolização combinada com a rega 

do bservou-se as menores notas, com destaque para T5 que apresentou maior número de 

plantas com notas 1 e 3, que são consideradas resistentes (Figura 4 A). 

As cultivares BRS Tropical e BRS Catiana apresentaram resultados similares aos 

obtidos para BRS Primavera e BRS Sertaneja, demonstrando que a interação das plantas 

com a micorriza manifestou de forma mais efetiva na cultivar BRS Catiana (Figura 4 B). De 

forma semelhante ao que ocorreu na cultivar BRS Sertaneja a cultivar BRS Catiana quando 

microbiolizada e regada com a micorriza apresentou plantas com notas 0 a 3, notas de plantas 

consideradas resistentes (Figura 4 B). A diferença entre um genótipo resistente e suscetível 

está em como e quando a expressão dos genes é induzida (Filippi et al., 2007).  
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Figura 4. Frequência plantas com notas de brusone foliar aos sete dias após a inoculação. A – Cvs. BRS 

Primavera e BRS Sertaneja. T1: Cv. BRS Primavera microbiolização e M.o 3x105; T2: Cv. BRS 

Primavera microbiolização + rega e M.o 3x105; T3: Cv. BRS Primavera controle; T4: Cv. BRS 

Sertaneja Microbiolização e M.o 3x105; T5: Cv. BRS Sertaneja microbiolização + rega e M.o 

3x105; T6: Cv. BRS Sertaneja controle. B – Cvs. BRS Tropical e BRS Catiana. T1: Cv. BRS 

Tropical microbiolização e M.o 3x105; T2: Cv. BRS Tropical microbiolização + rega e M.o 3x105; 

T3: Cv. BRS Tropical controle; T4: Cv. BRS Catiana Microbiolização e M.o 3x105; T5: Cv. BRS 

Catiana microbiolização + rega e M.o 3x105; T6: Cv. BRS Catiana controle. Escala de notas 

proposta por Leung et al. (1988). 

 

4.3     ATIVIDADE ENZIMÁTICA DE PROTEÍNAS RELACIONADAS À 

PATOGÊNESE 

Segundo Zhu & Yao, (2004) as micorrizas podem induzir respostas bioquímicas 

e estruturais, como: produção de compostos fenólicos; formação de barreiras físicas na 

parede celular como deposição de calose (Cordier et al., 1998). E também expressão de 
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PRPs, como β-1,3-glucanases, quitinases, lipoxigenase e fenilalanina amônia-liase (Pozo et 

al., 1999, 2002). Possivelmente as cultivares com maior número de genes de efeitos menores 

respondem de forma mais eficiente ao estimulo promovido pela micorriza. 

4.3.1  Cultivares BRS Primavera e BRS Sertaneja 

Os valores obtidos da atividade enzimática de β-1,3-glucanase, Quitinase, 

Lipoxigenase e Fenilalanina amônia‑liase nas cultivares BRS Primavera e BRS Sertaneja, 

antes do desafio com isolado BRM 23867 encontram-se na Tabelas 4. 

Os tratamentos com a micorriza apresentaram atividade das enzimas β-1,3-

glucanase e lipoxigenase aumentadas em relação aos controles. Verificou-se atividade de β-

1,3-glucanase à 0h, isto é, antes do desafio, houve diferença significativa entre T1 (BRS 

Primavera controle) e T6 (BRS Sertaneja microbiolizada e regada). Mesmo não havendo 

diferença significativa entre os demais tratamentos a atividade da β-1,3-glucanase foi maior 

em todos os tratamentos em que a micorriza foi aplicada, quando comparado ao controle de 

cada cultivar. Esta informação possivelmente indica que existe atividade constitutiva desta 

enzima e que a micorriza provoca alterações nela. Não foi observado o mesmo 

comportamento para as atividades de quitinase, lipoxigenase e fenilalanina amônia‑liase 

(Tabela 4). 

Tabela 4.   Atividade enzimática de β-1,3-glucanase, quitinase, lipoxigenase e fenilalanina amônia‑liase  

(U.mg-1) das cultivares BRS Primavera e BRS Sertaneja tratadas com a micorriza (W. circinata). 

Tratamentos β-1,3-glucanase Quitinase Lipoxigenase (10-4) Fenilalanina amônia‑liase (10-4) 

T1  26,95 b 10,07 a 2,64 a 1,28 a 

T2 39,38 ab 9,26 a 3,64 a 0,86 a 

T3 32,26 ab 9,22 a 3,75 a 0,66 a 

T4 40,75 ab 7,76 a 1,27 a 0,87 a 

T5 41,4 ab 9,53 a 1,60 a 0,93 a 

T6 46,36 a 8,44 a 1,43 a 0,65 a 

IV 6,90  3,38  17,48  9,78  

T1: Cv. BRS Primavera controle; T2: Cv. BRS Primavera microbiolizada; T3: Cv. BRS Primavera 

microbiolizada e regada; T4: Cv. BRS Sertaneja controle; T5: Cv. BRS Sertaneja microbiolizada; T6: Cv. BRS 

Sertaneja microbiolizada e regada. Médias seguidas das mesmas letras na coluna não diferem estatisticamente 

entre si, pelo teste Tukey (p=0.05). 

Os valores obtidos da atividade enzimática de β-1,3-glucanase, quitinase, 

lipoxigenase e fenilalanina amônia‑liase após o desafio com isolado BRM 23867, 
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submetidos à análise de variância e os valores dos quadrados médios e F (Tabelas 5). Os 

resultados demonstram que houve diferença entre as cultivares com exceção da atividade da 

fenilalanina amônia‑liase e entre os tratamentos para atividade da lipoxigenase, não 

verificou-se interação entre cultivar e tratamento. 

 

Tabela 5.   Análise de variância da atividade enzimática de β-1,3-glucanase (GLU), quitinase (CHI), 

lipoxigenase (10-7) (LOX), fenilalanina amônia‑liase (10-7) (PAL) das cultivares de arroz BRS 

Primavera e BRS Sertaneja, após o desafio com isolado de M. oryzae (BRM 23867). 

Fontes de variação Quadrado Médio  F  

 GLU CHI LOX PAL  GLU CHI LOX PAL 

Cultivares 19344,27 958,37 3,25 0,02  12,75* 8,50* 20,23* 1,18 n.s. 

Tratamentos 1824,17 40,68 1,02 0,05  1,20 n.s. 0,36 n.s. 6,35* 2,56 n.s. 

Cultivares x Tratamentos 1914,41 50,19 0,02 0,05  1,26 n.s. 0,44 n.s. 0,15 n.s. 2,87 n.s. 

Erro 1517,19 112,63 0,01 0,01      

* Significativo a 5% pelo Teste F. 

n.s. Não significativo 

 

Após o desafio às 72 horas no T6 (BRS Sertaneja microbiolizada e regada) houve 

significativamente maiores atividades de β-1,3-glucanase e quitinase quando comparado aos 

demais tratamentos (Tabela 6 e 7). Observou-se que ao comparar as cultivares e seus 

tratamentos correspondentes, a cultivar BRS Sertaneja apresentou média de atividade da β-

1,3-glucanase maior que a cultivar BRS Primavera para todos os horários (Tabela 6). 

Tabela 6.   Atividade enzimática de β-1,3-glucanase (U.mg-1) nas cultivares de arroz BRS Primavera e BRS 

Sertaneja tratadas com a micorriza 24, 48 e 72 horas após o desafio com isolado de M. oryzae 

(BRM 23867). 

Tratamentos β-1,3-glucanase 

 24 horas 48 horas 72 horas 

T1 22,95 aA 25,96 aA 38,21 bA 

T2 28,14 aA 28,93 aA 33,08 bA 

T3 22,69 aA 31,63 aA 33,46 bA 

T4 38,89 aA 85,36 aA 53,27 bA 

T5 29,03 aB 53,79 aAB 73,92 bA 

T6 26,88 aB 59,51 aB 185,08 aA 

IV 11,08  25,66  44,53  

T1: Cv. BRS Primavera controle; T2: Cv. BRS Primavera microbiolizada; T3: Cv. BRS Primavera 

microbiolizada e regada; T4: Cv. BRS Sertaneja controle; T5: Cv. BRS Sertaneja microbiolizada; T6: Cv. BRS 

Sertaneja microbiolizada e regada. Médias seguidas das mesmas letras minúsculas (coluna) e maiúsculas 

(linha) não diferem estatisticamente entre si, pelo teste Tukey (p=0.05). 
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Tabela 7. Atividade enzimática de quitinase (U.mg-1) nas cultivares de arroz BRS Primavera e BRS Sertaneja 

tratadas com a micorriza 24, 48 e 72 horas após o desafio com isolado de M. oryzae (BRM 23867). 

Tratamentos Quitinase 

 24 horas 48 horas 72 horas 

T1 6,21 aA 6,11 aA 10,44 bA 

T2 5,75 aA 11,30 aA 9,40 bA 

T3 4,97 aA 7,44 aA 10,50 bA 

T4 9,23 aA 21,62 aA 11,67 bA 

T5 6,92 aA 17,23 aA 22,19 abA 

T6 5,02 aB 11,98 aAB 42,66 aA 

IV 13,21  24,62  38,64  

T1: Cv. BRS Primavera controle; T2: Cv. BRS Primavera microbiolizada; T3: Cv. BRS Primavera 

microbiolizada e regada; T4: Cv. BRS Sertaneja controle; T5: Cv. BRS Sertaneja microbiolizada; T6: Cv. BRS 

Sertaneja microbiolizada e regada. Médias seguidas das mesmas letras minúsculas (coluna) e maiúsculas 

(linha) não diferem estatisticamente entre si, pelo teste Tukey (p=0.05). 

A maior atividade de β-1,3-glucanase e quitinase pode ser explicada pelo fato 

das plantas perceberem os sinais externos (elicitores), que são reconhecidos pelos domínios 

das proteínas, codificadas pelos genes de resistência, via membrana plasmática. Isso resulta 

no acúmulo intracelular de moléculas sinais e na indução da cascata de 

fosforilação/desfosforilação para a expressão de genes de resposta de defesa. Enzimas 

hidrolíticas como β-1,3-glucanase e quitinase inibem o desenvolvimento de fungos uma vez 

que hidrolisam quitina e β-glucanos, constituintes da parede celular de fungos. 

A atividade da lipoxigenase manteve-se menor na cultivar BRS Sertaneja 

independente do tratamento com a micorriza. Às 24 e 48 horas após o desafio, houve 

diferença significativamente maior no T2 (BRS Primavera microbiolizada) comparado a T4 

(BRS Sertaneja controle). Às 72 horas após o desafio a atividade do T1 (BRS Primavera 

microbiolizada) foi significativamente maior que T6 (BRS Sertaneja microbiolizada e 

regada).  

Entre os horários de coleta, observa-se que no T6 (BRS Sertaneja microbiolizada 

e regada) o pico de atividade (2,01 U.mg-1) ocorreu às 24 horas após o desafio, diferindo 

significativamente da coleta às 72 horas (Tabela 8).  Esta maior atividade às 24 horas após o 

desafio coincide com o momento no qual está havendo a penetração do patógeno no tecido 

do hospedeiro, o que possivelmente explica a formação de hidroperóxidos (Baysal et al., 

2003). 
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Tabela 8.   Atividade enzimática de lipoxigenase (U.mg-1) nas cultivares de arroz BRS Primavera e BRS 

Sertaneja tratadas com a micorriza 24, 48 e 72 horas após o desafio com isolado de M. oryzae 

(BRM 23867). 

Tratamentos Lipoxigenase (10-4) 

 
24 horas 48 horas 72 horas 

T1 1,69 abA 3,39 abA 2,67 aA 

T2 4,52 aA 4,25 aA 2,65 abA 

T3 3,65 abA 2,29 abA 2,59 abA 

T4 0,79 bA 0,37 bA 1,64 abA 

T5 1,86 abA 3,65 abA 2,05 abA 

T6 2,10 abA 0,85 abB 0,44 bB 

IV 29,87  33,74  22,85  

T1: Cv. BRS Primavera controle; T2: Cv. BRS Primavera microbiolizada; T3: Cv. BRS Primavera 

microbiolizada e regada; T4: Cv. BRS Sertaneja controle; T5: Cv. BRS Sertaneja microbiolizada; T6: Cv. 

BRS Sertaneja microbiolizada e regada. Médias seguidas das mesmas letras minúsculas (coluna) e 

maiúsculas (linha) não diferem estatisticamente entre si, pelo teste Tukey (p=0.05). 

Quanto à atividade da fenilalanina amônia‑liase não se verificou diferença 

significativa entre os tratamentos às 24, 48 e 72 horas após o desafio. No entanto o T5 (BRS 

Sertaneja controle) apresentou atividade de Fenilalanina amônia‑liase significativamente 

maior às 72 horas após o desafio quando comparada às 48 horas (Tabela 9). Quanto a 

atividade da fenilalanina amônia-liase, no controle é provável que esta enzima pode ser 

induzida por ferimento (Saltveit, 2000) ou luz (Chen et al., 2002). 

 

Tabela 9.   Atividade enzimática de fenilalanina amônia‑liase (U.mg-1) nas cultivares de arroz BRS 

Primavera e BRS Sertaneja tratadas com a micorriza 24, 48 e 72 horas após o desafio com isolado 

de M. oryzae (BRM 23867). 

Tratamentos Fenilalanina amônia‑liase (10-4) 

 
24 horas 48 horas 72 horas 

T1 1,38 aA 0,70 aA 0,8 aA 

T2 0,5 aA 0,54 aA 0,37 aA 

T3 0,52 aA 0,27 aA 0,45 aA 

T4 0,32 aAB 0,16 aB 0,88 aA 

T5 0,4 aA 0,83 aA 0,76 aA 

T6 0,6 aA 0,23 aA 0,16 aA 

IV 32,72  31,67  26,4  

T1: Cv. BRS Primavera controle; T2: Cv. BRS Primavera microbiolizada; T3: Cv. BRS Primavera 

microbiolizada e regada; T4: Cv. BRS Sertaneja controle; T5: Cv. BRS Sertaneja microbiolizada; T6: Cv. 

BRS Sertaneja microbiolizada e regada. Médias seguidas das mesmas letras minúsculas (coluna) e 

maiúsculas (linha) não diferem estatisticamente entre si, pelo teste Tukey (p=0.05). 
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4.3.2  Cultivares BRS Tropical e BRS Catiana 

Nas cultivares BRS Tropical e Catina observou-se que apenas na atividade de 

quitinase entre T1 (BRS Tropical controle) e T6 (BRS Catiana microbiolizada e regada) 

apresentaram diferença antes do desafio. No geral todos os tratamentos na cultivar BRS 

Catiana apresentaram menor atividade enzimática quando comparada a cultivar BRS 

Tropical (Tabela 10). 

Tabela 10.   Atividade enzimática de β-1,3-glucanase, quitinase, lipoxigenase e fenilalanina amônia‑liase  (U.mg-1) 

das cultivares BRS Tropical e BRS Catiana tratadas com a micorriza (W. circinata). 

Tratamentos β-1,3-glucanase Quitinase Lipoxigenase (10-4) Fenilalanina amônia‑liase (10-4) 

T1 31,40 a 13,93 a 2,64 a 0,195 a 

T2 23,72 a 11,39 ab 3,56 a 0,133 a 

T3 26,71 a 12,53 ab 2,79 a 0,059 a 

T4 19,19 a 11,33 ab 2,87 a 0,051 a 

T5 18,89 a 7,52 ab 2,47 a 0,072 a 

T6 16,37 a 4,68 b 2,57 a 0,083 a 

IV 9,27  12,58  5,18  20,65  

T1: Cv. BRS Tropical controle; T2: Cv. BRS Tropical microbiolizada; T3: Cv. BRS Tropical microbiolizada e regada; 

T4: Cv. BRS Catiana controle; T5: Cv. BRS Catiana microbiolizada; T6: Cv. BRS Catiana microbiolizada e regada. 

Médias seguidas das mesmas letras na coluna não diferem estatisticamente entre si, pelo teste Tukey (p=0.05). 

Os valores obtidos da atividade enzimática de β-1,3-glucanase, quitinase, 

lipoxigenase e fenilalanina amônia‑liase após o desafio com isolado BRM 45106, 

submetidos à análise de variância e os valores dos quadrados médios encontram-se na 

(Tabelas 11). Os resultados demonstraram que houve diferença estatística entre as cultivares 

para todas as enzimas avaliadas, entre os tratamentos com exceção da β-1,3-glucanase e 

verificou-se interação entre cultivar e tratamento para atividade da enzima Quitinase. 

Tabela 11.   Análise de variância da atividade enzimática de β-1,3-glucanase (GLU), quitinase (CHI), 

lipoxigenase (10-7) (LOX), fenilalanina amônia‑liase (10-7) (PAL) das cultivares de arroz BRS 

Tropical e BRS Catiana, após o desafio com isolado de M. oryzae (BRM 45106). 

Fontes de variação Quadrado Médio  F 

 GLU CHI LOX PAL  GLU CHI LOX PAL 

Cultivares 757,03 2028,03 2,794 0,425  4,37 * 12,84 * 10,15 * 6,32 * 

Tratamentos 37,67 857,70 1,489 0,267  0,21 n.s. 5,43 * 5,41 * 3,98 * 

Cultivares x Tratamentos 485,96 770,99 0,458 0,170  2,80 n.s. 4,88 * 1,66 n.s. 2,53 n.s. 

Erro 173,05 157,90 0,275 0,723      

* Significativo a 5% pelo Teste F. 

n.s. Não significativo 

 



 
 

48 
 

Não observou-se diferença entre os tratamentos para atividade β-1,3-glucanase 

nas coletas. Às 48 horas após o desafio T2 (BRS Tropical microbiolizada) apresentou pico 

de atividade diferindo significativamente de 24 e 72 horas após o desafio. O mesmo ocorreu 

no T5 (BRS Catiana microbiolizada) seu complementar na cultivar BRS Catiana, no entanto 

neste não houve diferença significativa. Os controles T1 e T4 também demostraram 

atividade similar às 24 horas após o desafio, com maior atividade e sucessivas quedas às 48 

e 72 horas após o desafio (Tabela 12). Wu & Bradford (2003) relataram que em plantas, a β-

1,3-glucanase é pouco expressa constitutivamente, mas prontamente induzida sob estresse o 

que pode ter ocasionado o pico de atividade desta enzima as 48 horas após o desafio. 

Tabela 12.   Atividade enzimática de β-1,3-glucanase (U.mg-1) nas cultivares de arroz BRS Tropical e BRS 

Catiana tratadas com a micorriza 24, 48 e 72 horas após o desafio com isolado de M. oryzae (BRM 

45106). 

Tratamentos β-1,3-glucanase 

 24 horas 48 horas 72 horas 

T1 49,88 aA 49,18 aA 40,75 aA 

T2 29,09 aB 47,30 aA 37,13 aAB 

T3 51,20 aA 43,50 aA 44,54 aA 

T4 46,25 aA 37,17 aAB 24,67 aB 

T5 38,28 aA 45,49 aA 42,03 aA 

T6 28,96 aA 33,39 aA 28,93 aA 

IV 13,02  7,59  11,43  

T1: Cv. BRS Tropical controle; T2: Cv. BRS Tropical microbiolizada; T3: Cv. BRS Tropical microbiolizada e 

regada; T4: Cv. BRS Catiana controle; T5: Cv. BRS Catiana microbiolizada; T6: Cv. BRS Catiana 

microbiolizada e regada. Médias seguidas das mesmas letras minúsculas (coluna) e maiúsculas (linha) não 

diferem estatisticamente entre si, pelo teste Tukey (p=0.05). 

A atividade de quitinase no T1 (BRS Tropical controle) foi significativamente 

maior às 72 horas após o desafio comparado aos demais tratamentos.  

Quanto os horários de coleta o T1 (BRS Tropical controle) apresentou atividade 

significativamente maior às 72 horas após o desafio, no entanto T2 (BRS Tropical 

microbiolizada) apresentou atividade significativamente maior às 48 horas após o desafio, 

observa-se que houve antecipação na atividade da quitinase neste tratamento (Tabela 13). 
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Tabela 13. Atividade enzimática de quitinase (U.mg-1) nas cultivares de arroz BRS Tropical e BRS Catiana 

tratadas com a micorriza 24, 48 e 72 horas após o desafio com isolado de M. oryzae (BRM 45106). 

Tratamentos Quitinase 

 24 horas 48 horas 72 horas 

T1 27,23 aB 24,64 aB 73,01 aA 

T2 13,10 aB 24,42 aA 13,97 bB 

T3 25,42 aA 19,98 aA 13,98 bA 

T4 20,24 aA 18,59 aA 3,99 bA 

T5 13,45 aA 18,02 aA 10,05 bA 

T6 14,67 aA 15,63 aA 10,79 bA 

IV 17,29  9,45  64,75  

T1: Cv. BRS Tropical controle; T2: Cv. BRS Tropical microbiolizada; T3: Cv. BRS Tropical microbiolizada e 

regada; T4: Cv. BRS Catiana controle; T5: Cv. BRS Catiana microbiolizada; T6: Cv. BRS Catiana 

microbiolizada e regada. Médias seguidas das mesmas letras minúsculas (coluna) e maiúsculas (linha) não 

diferem estatisticamente entre si, pelo teste Tukey (p=0.05). 

A lipoxigenase está associada à síntese de ácidos graxos presente na peroxidação 

de lipídeos da parede celular (Baysal et al., 2003). Às 24 horas após o desafio a atividade da 

lipoxigenase foi significativamente maior no T6 (BRS Catiana microbiolizada e regada) não 

diferindo do T5 (BRS Catiana microbiolizada) e T2 (BRS Tropical microbiolizada).  

Observa-se que todos os tratamentos que apresentaram maior atividade de lipoxigenase às 

24 horas após o desafio foram tratados com a micorriza. Às 72 horas após o desafio o T6 

(BRS Catiana microbiolizada e regada) e T2 (BRS Tropical microbiolizada) apresentaram 

maiores médias de atividade de lipoxigenase, observa-se que entre os horários as maiores 

médias de atividade estão entre 24 e 48 horas após o desafio, independente do tratamento 

(Tabela 14). 

Tabela 14.   Atividade enzimática de lipoxigenase (U.mg-1) nas cultivares de arroz BRS Tropical e BRS 

Catiana tratadas com a micorriza 24, 48 e 72 horas após o desafio com isolado de M. oryzae 

(BRM 45106). 

Tratamentos Lipoxigenase (10-4) 

 
24 horas 48 horas 72 horas 

T1 3,03 bA 3,88 aA 0,063 cB 

T2 4,68 abA 3,75 aA 0,347 aA 

T3 3,89 bA 3,91 abA 0,161 bcA 

T4 2,38 bA 4,64 aA 0,269 abA 

T5 5,47 abA 7,02 aA 0,240 abcB 

T6 7,33 aA 6,04 aA 0,383 aA 

IV 21,12  14,67  25,60  

T1: Cv. BRS Tropical controle; T2: Cv. BRS Tropical microbiolizada; T3: Cv. BRS Tropical microbiolizada 

e regada; T4: Cv. BRS Catiana controle; T5: Cv. BRS Catiana microbiolizada; T6: Cv. BRS Catiana 
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microbiolizada e regada. Médias seguidas das mesmas letras minúsculas (coluna) e maiúsculas (linha) não 

diferem estatisticamente entre si, pelo teste Tukey (p=0.05). 

Às 24 e 48 horas após o desafio a atividade da fenilalanina amônia‑liase 

mostrou-se significativamente maior no T6 (BRS Catiana microbiolizada e regada). Apesar 

de não haver diferença significativa entre todos os tratamentos às 48 horas após o desafio foi 

o momento em que houve maior média de atividade da enzima fenilalanina amônia‑liase 

(Tabela 15). 

A fenilalanina amônia-liase está envolvida na síntese dos fenilpropanóides e é 

responsável por converter fenilalanina em ácido-transcinâmico (Hyodo et al., 1978), que 

resulta em compostos como fitoalexinas e, principalmente, lignina, que irão conferir maior 

resistência à parede celular das plantas aos patógenos (Nakazawa et al., 2001). No presente 

trabalho observou-se pico da atividade entre às 24 e 48 horas após a presença do patógeno 

(Saltveit, 2000).  

Tabela 15.   Atividade enzimática de fenilalanina amônia‑liase (U.mg-1) nas cultivares de arroz BRS 

Tropical e BRS Catiana tratadas com a micorriza 24, 48 e 72 horas após o desafio com isolado 

de M. oryzae (BRM 45106). 

Tratamentos Fenilalanina amônia‑liase (10-4) 

 
24 horas 48 horas 72 horas 

T1 0,133 abA 1,41 abcA 0,012 aB 

T2 0,106 abA 1,44 abcA 0,092 aA 

T3 0,148 abB 1,05 cA 0,059 aB 

T4 0,045 bA 1,36 bcA 0,061 aA 

T5 0,157 abB 3,13 abA 0,124 aB 

T6 0,187 aA 3,24 aA 0,098 aA 

IV 19,97  26,54  27,51  

T1: Cv. BRS Tropical controle; T2: Cv. BRS Tropical microbiolizada; T3: Cv. BRS Tropical 

microbiolizada e regada; T4: Cv. BRS Catiana controle; T5: Cv. BRS Catiana microbiolizada; T6: Cv. BRS 

Catiana microbiolizada e regada. Médias seguidas das mesmas letras minúsculas (coluna) e maiúsculas 

(linha) não diferem estatisticamente entre si, pelo teste Tukey (p=0.05). 

Observa-se que entre as cultivares de arroz Terras Altas a cultivar BRS Sertaneja 

apresenta maiores médias de atividade das enzimas β-1,3-glucanase, quitinase e fenilalanina 

amônia‑liase em todos os horários avaliados, com exceção da fenilalanina amônia‑liase às 

24 horas após o desafio. A cultivar BRS Primavera, no entanto apresenta maiores médias de 

atividade de lipoxigenase em todos os horários e da fenilalanina amônia‑liase às 24 horas 

após o desafio. Entre as cultivares de arroz Irrigado a cultivar BRS Tropical apresentou 
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maiores médias de atividade das enzimas β-1,3-glucanase e quitinase e a cultivar BRS 

Catiana das enzimas lipoxigenase e fenilalanina amônia‑liase.  

4.3.3  Análise de Componentes Principais (PCA). 

A análise de componentes principais é uma técnica da estatística multivariada 

que consiste em transformar um conjunto de variáveis originais em outro conjunto de 

variáveis de mesma dimensão denominadas de componentes principais. Os componentes 

principais apresentam propriedades importantes: cada componente principal é uma 

combinação linear de todas as variáveis originais, são independentes entre si e estimados 

com o propósito de reter, em ordem de estimação, o máximo de informação, em termos da 

variação total contida nos dados (Johnson; Wichern, 1998; Houngyu, 2015). Permitindo a 

comparação de dados em diferentes unidades. 

a. Análise de componentes principais das cultivares de arroz de Terras Altas 

Com base nos resultados obtidos pela técnica dos componentes principais, os 

respectivos autovalores e porcentagens da variância explicada por cada um estão 

apresentados na Tabela 16. Os dois primeiros PCs foram responsáveis por 73.75% da 

variação total, sobre a atividade enzimática nas cultivares de Terras Altas, em que o PC1 foi 

responsável por 42,30% e o segundo, PC2, por 31,45% das variações dos dados (Figura 5). 

Segundo Rencher (2002), pelo menos 70% da variância total devem ser explicadas pelos 

primeiros e o segundo componentes principais. 

Tabela 16. Coeficientes de ponderação das características e seus coeficientes de correlações com os dois 

primeiros componentes principais nas cultivares de arroz de terras Altas. 

Variável 
Coeficiente de ponderação Correlação 

CP1 CP2 CP1 CP2 

β-1,3-glucanase 24h 0,3583 0,2077 0,8403 0,4199 

β-1,3-glucanase 48h 0,423 0,05243 0,9921 0,106 

β-1,3-glucanase 72h 0,2074 -0,3862 0,4863 -0,7809 

Quitinase 24h 0,2544 0,3813 0,5967 0,7711 

Quitinase 48h 0,3632 0,1547 0,8519 0,3128 

Quitinase 72h 0,1809 -0,3947 0,4242 -0,7981 

Lipoxigenase 24h -0,2819 -0,1684 -0,6612 -0,3405 

Lipoxigenase 48h -0,3485 0,09546 -0,8173 0,193 

Lipoxigenase 72h -0,3193 0,2981 -0,7489 0,6029 

Fenilalanina amônia‑liase 24h -0,2433 0,0627 -0,5705 0,1268 

Fenilalanina amônia‑liase 48h -0,233 0,1405 -0,5464 0,2842 

Fenilalanina amônia‑liase 72h 0,06223 0,4568 0,1459 0,9238 

Severidade de brusone foliar 0,006464 0,3481 0,01516 0,7038 
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De acordo com a Tabela 16, no primeiro componente principal destacaram-se as 

enzimas β-1,3-glucanase e quitinase às 48h. No segundo componente principal destacaram-

se as enzimas fenilalanina amônia‑liase 72h, quitinase 24h e Severidade. 

As enzimas β-1,3-glucanase e quitinase às 48h apresentaram contribuições 

similares para o CP1, isto foi verificado pelas enzimas que têm vetor de maior comprimento 

e que foram mais próximas ao eixo CP1 (Figura 5). Existem correlações altas entre as 

variáveis β-1,3-glucanase 48h, quitinase 48h e β-1,3-glucanase 24h, pois formaram ângulos 

agudos entres as enzimas, também há correlação entre as enzimas quitinase 48h, β-1,3-

glucanase 24h, quitinase 24h e fenilalanina amônia‑liase 72h. No entanto β-1,3-glucanase e 

quitinase às 72h apresenta correlação negativa com severidade, lipoxigenase 72h, 

fenilalanina amônia‑liase e lipoxigenase às 48h e fenilalanina amônia‑liase 24h. 

Ainda analisando a Figura 5 pode-se concluir que, de acordo com a atividade 

enzimática nas cultivares de Terras altas, os tratamentos T5 (BRS Sertaneja microbiolizada) 

e T6 (BRS Sertaneja microbiolizada e regada) apresentaram a maior atividade enzimática, 

com destaque para o tratamento T6 em que as enzimas β-1,3-glucanase e quitinase 72h 

apresentaram maior atividade e são negativamente correlacionadas com a severidade de 

brusone foliar pelo PC1.  

 

Figura 5. PCA biplot com variáveis avaliadas na indução de resistência de plantas de arroz com a micorriza 

de acordo com os dois primeiros componentes nas cultivares de arroz de terras altas. 
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E pelo CP2, observa-se que o T1 (BRS Primavera controle) apresentou maior 

atividade enzimática com destaque para as enzimas lipoxigenase 72h, fenilalanina amônia‑

liase e lipoxigenase às 48h e fenilalanina amônia‑liase 24h e menor atividade β-1,3-

glucanase e quitinase 72h. Os tratamentos T2 (BRS Primavera microbiolizada) e T3 (BRS 

Primavera microbiolizada e regada) apresentam maior atividade de lipoxigenase às 24h. 

b. Análise de componentes principais das cultivares de arroz de Irrigado 

Nas cultivares de arroz irrigado os dois primeiros componentes da PCA 

explicaram 73,75% da variância observada, com valores de 54,23% e 19,52% para PC1 e 

PC2, respectivamente (Figura 6). Os resultados obtidos pela técnica dos componentes 

principais, os respectivos autovalores e porcentagens da variância explicada por cada um 

estão apresentados na Tabela 17.  

Tabela 17. Coeficientes de ponderação das características e seus coeficientes de correlações com os 

dois primeiros componentes principais nas cultivares de arroz de irrigado. 

Variável 
Coeficiente de ponderação Correlação 

CP1 CP2 CP1 CP2 

β-1,3-glucanase 24h -0,2989 0,02803 -0,7937 0,04466 

β-1,3-glucanase 48h -0,2084 0,3445 -0,5533 0,5489 

β-1,3-glucanase 72h -0,1073 0,5423 -0,2849 0,8639 

Quitinase 24h -0,3262 0,07811 -0,8662 0,1244 

Quitinase 48h -0,2499 0,06105 -0,6636 0,09726 

Quitinase 72h -0,2602 0,2809 -0,6909 0,4475 

Lipoxigenase 24h 0,3282 0,2318 0,8715 0,3693 

Lipoxigenase 48h 0,2946 0,09784 0,7823 0,1559 

Lipoxigenase 72h 0,3099 -0,2596 0,8229 -0,4136 

Fenilalanina amônia‑liase 24h 0,1711 0,5027 0,4544 0,8009 

Fenilalanina amônia‑liase 48h 0,3192 0,1564 0,8476 0,2492 

Fenilalanina amônia‑liase 72h 0,3466 0,0252 0,9204 0,04015 

Severidade de brusone foliar -0,278 -0,2987 -0,7381 -0,4758 

 

No primeiro componente principal destacaram-se as enzimas fenilalanina 

amônia‑liase 72h, lipoxigenase 24h e lipoxigenase 72h. No segundo componente principal 

destacaram-se as enzimas β-1,3-glucanase 72h e fenilalanina amônia‑liase 24h (Tabela 17). 

As enzimas fenilalanina amônia‑liase 72h, lipoxigenase 24h e lipoxigenase 72h 

apresentaram contribuições similares para o CP1 (Figura 5 B). Existem correlações altas 

entre as variáveis fenilalanina amônia‑liase 72h, lipoxigenase 48h, fenilalanina amônia‑
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liase 48h e lipoxigenase 24h, também há correlação entre as enzimas β-1,3-glucanase 24h, 

quitinase 48h, quitinase 24h, quitinase 72h e β-1,3-glucanase 48h. Verificou-se correlação 

negativa entre a severidade de brusone foliar e as enzimas fenilalanina amônia‑liase  e 

lipoxigenase em todas as coletas coincidindo com os tratamentos T5 (BRS Catina 

microbiolizada) e T6 (BRS Catiana microbiolizada e regada) pelo PC1. Pelo CP2, observa-

se que o T1 (Tropical controle) e T3 (Tropical microbiolizada e regada) apresentaram 

maiores atividades das enzimas β-1,3-glucanase e quitinase em todas as coletas.  

 

Figura 6. PCA biplot com variáveis avaliadas na indução de resistência de plantas de arroz com a micorriza 

de acordo com os dois primeiros componentes nas cultivares de arroz de irrigado. 

 

Constata-se inversão na atividade das enzimas relacionadas a patogênese em 

cultivares que possuem resistência parcial de Terras Altas e Irrigado. A cultivar de Terras 

altas que possui maior grau de resistência parcial (BRS Sertaneja) apresenta resposta a 

elitação pela micorriza via maiores atividades de β-1,3-glucanase e quitinase, diferente da 

cultivar de Irrigado BRS Catiana que apresenta maior atividade de lipoxigenase e 

fenilalanina amônia‑liase. 

A resistência induzida pode ser definida como uma resposta de defesa, rápida e 

eficaz, acionada quando a planta recebe um estímulo inicial, seja biótico ou abiótico (Filippi 
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et al., 2007). Sabe-se que a resistência induzida é um fenômeno que ocorre em cereais 

importantes como o trigo, aveia e o arroz (Gorlach et al., 1996; Zimmerli et al., 2004; 

Schaffrath et al., 1995; Schweizer et al., 1989). No presente trabalho foi comprovada a 

indução de resistência em plantas de arroz a M. oryzae, utilizando-se como indutor um 

isolado micorrízico. O controle da brusone com a pré-inoculação de um isolado micorrízico 

relacionando resistência parcial com à indução de resistência, avaliando tipo de lesão e 

aumento da atividade de algumas enzimas não são encontrados na literatura, tornando este 

um trabalho inédito. 
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5         CONCLUSÕES  

• As cultivares BRS Sertaneja e BRS Catiana apresentam níveis de resistência parcial 

mais elevado quando comparadas a BRS Primavera e Tropical, respectivamente; 

• Os isolados de M. oryzae BRM 23867 e BRM 45106 são patogênicos e virulentos as 

cultivares de Terras Altas e Irrigado, respectivamente; 

• A micorriza elícita mecanismos de defesa das plantas de arroz tanto em aplicação via 

microbilização quanto microbiolização mais rega; 

• A micorriza é eficiente na elícitação de mecanismos de defesa para supressão da 

brusone foliar; 

• Cultivares com maior nível de resistência parcial respondem de forma mais eficiente 

a elicitação pela micorriza quanto a severidade de brusone foliar. 
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