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RESUMO GERAL 

SOUSA, K. C. I. Genética da interação Oryza sativa L., Waitea circinata Warcup & 

Talbot micorrízica de orquídea e Rhizoctonia spp. patogênicas. 2018. 80p. Tese 

(Doutorado em Genética e Melhoramento de Plantas) – Escola de Agronomia, 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2018.1  

O arroz é um dos cereais mais consumidos no mundo. No Brasil o arroz é 

cultivado nos sistemas irrigado e de terras altas. Dentre os fatores que afetam a 

produtividade do arroz irrigado estão a mancha e a queima da bainha, doenças causadas 

por Rhizoctonia oryzae e R. solani, respectivamente. O manejo destas doenças é realizado 

integrando a resistência genética das cultivares; a rotação com culturas não hospedeiras; o 

controle químico e o controle biológico, que vem sendo explorado de modo eficiente. 

Fungos micorrízicos de orquídeas (FMOs) atuam no controle biológico de doenças do 

arroz tanto no antagonismo direto quanto na indução de resistência. Diante do exposto, o 

presente estudo objetivou avaliar o efeito in vitro do FMO Waitea circinata frente aos 

patógenos R. oryzae e R. solani, aferir a supressão de mancha e queima da bainha de 

plantas de arroz (cultivar BRS Tropical) em casa de vegetação e verificar genes 

diferencialmente expressos (GDEs) relacionados com a resposta do arroz à indução de 

resistência por meio do sequenciamento de transcritos (RNAseq). Isolados de R. oryzae e 

R. solani foram pareados com o FMO em meio de cultura. Discos e concentrações de 

micélio do FMO foram testados quanto à patogenicidade ao arroz. Avaliou-se a severidade 

e a Área Sob a Curva de Progresso da Doença (ASCPD) para as duas doenças em plantas 

micorrizadas ou pulverizadas com o FMO. Foram quantificadas as atividades de cinco 

enzimas relacionadas à defesa das plantas ao patógeno e, posteriormente, foram 

correlacionadas à severidade de queima da bainha. Para o sequenciamento coletou-se três 

amostras (réplicas biológicas) de três situações biológicas: 1) controle (plantas não 

micorrizadas e não inoculadas); 2) plantas micorrizadas com o FMO e 3) plantas induzidas 

(micorrizadas e posteriormente inoculadas com R. solani). As amostras de folhas e bainhas 

de arroz foram coletadas 48 horas após a inoculação (HPI) do patógeno. Foi realizada a 

extração do RNA total e o sequenciamento foi realizado na plataforma Illumina®. As 

sequências obtidas passaram por filtragem de qualidade, alinhamento ao genoma do arroz 

(Oryza sativa japonica Nipponbare MSU versão 7) e contagem de genes. Após a contagem 

foram realizadas análises de expressão diferencial com o pacote DESeq2 do R 

Bioconductor. Observou-se o micoparasitismo de hifas de R solani por hifas do FMO, in 

vitro. Em casa de vegetação, verificou-se que as lesões de mancha da bainha foram 

pequenas e as lesões de queima da bainha foram necróticas ocasionando tombamento das 

plantas dez dias após a inoculação. Tanto a micorrização quanto a pulverização do FMO 

foram eficientes no controle de queima da bainha. A severidade e a ASCPD foram 

reduzidas 62 e 65%, respectivamente em plantas micorrizadas e desafiadas com R. solani 

comparando-se às plantas inoculadas com o patógeno. Houve aumento da atividade de 

quitinase, glucanase e lipoxigenase 72 HPI e de peroxidase 96 HPI ativando mecanismos 

de defesa da planta. Constatou-se, também, diferenças na morfologia de tricomas, bainhas 
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e folhas de plantas micorrizadas e induzidas. A análise de componentes principais (PCA) 

revelou que as plantas induzidas possuem maior atividade enzimática relacionada à 

doença. Por meio do RNAseq foram geradas mais de 30 milhões de sequências em cada 

uma das três bibliotecas (controle, micorrizadas e induzidas). Todas as bibliotecas tiveram 

alinhamento médio de 92% no genoma do arroz. No contraste de plantas ‘controle versus 

micorrizadas’ foram observados 577 GDEs e 1659 GDEs no contraste ‘controle versus 

induzidas’. No enriquecimento funcional verificou-se, tanto nas plantas micorrizadas 

quanto nas induzidas, predominância dos GDEs ativados envolvidos na expressão gênica, 

na regulação de processos metabólicos (processos biológicos) e, nas plantas induzidas, 

alguns com função de regulação da transcrição (função molecular). Na regulação do 

processo biossintético celular verificou-se prevalência do domínio AP2 (APETALA 2), 

sendo 52 GDEs ativados em plantas induzidas e 20 GDEs nas micorrizadas. O domínio 

AP2 refere-se, dentre outros, à resposta ao estímulo do etileno. Dentre os GDEs reprimidos 

destaque para genes relacionados com a morte celular programada nas plantas 

micorrizadas. A biossíntese de fenilpropanoides foi compartilhada entre plantas 

micorrizadas e induzidas, mas com maior complexidade nas induzidas. Também foram 

ativados flavonoides e terpenoides nas plantas induzidas, indicando resposta aos fungos 

(micorriza e patógeno). Estes resultados sugerem que o FMO W. circinata é eficiente no 

controle de queima da bainha em casa de vegetação, pode ser inserido no manejo 

sustentável desta doença, e as respostas de defesa sugerem que há indução de resistência 

por parte do FMO. 

 

Palavras-chave: fungo micorrízico de orquídea; controle biológico; doenças do arroz; 

expressão gênica; estresse biótico 
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GENERAL ABSTRACT 

 

SOUSA, K. C. I. Genetics of the interaction of Oryza sativa L., Waitea circinata 

Warcup & Talbot orchid mycorrhizal and Rhizoctonia spp. pathogenic. 2018. 80p. 

Thesis (Doctor of Science in Genetics and Plant Breeding) – Escola de Agronomia, 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2018.1  

Rice is one of the most consumed cereals in the world. In Brazil, rice is grown 

in irrigated and upland systems. Among the factors that affect yield of irrigated rice are the 

sheath spot and sheath bligth, diseases caused by Rhizoctonia oryzae and R. solani, 

respectively. The management of these diseases can occur by integrating the genetic 

resistance of the cultivars; rotation with non-host cultures; the chemical control and the 

biological control that has been explored in an efficient way. Orchid mycorrhizal fungi 

(OMFs) act in the biological control of rice diseases in both direct antagonism and 

induction of resistance. In view of the above, the present study aimed to evaluate the in 

vitro effect of Waitea circinata OMF against the R. oryzae and R. solani pathogens to 

evaluate the  suppression of sheath spot and sheath blight of rice plants (BRS Tropical 

cultivar) under greenhouse conditions and to verify differentially expressed genes (DEGs) 

related to rice response to induction of resistance through transcript sequencing (RNA-

seq). Isolates from R.oryzae and R. solani were coupled to the OMF in culture medium. 

OMF disks and mycelial concentrations were tested for rice pathogenicity. The severity 

and the Area Under the Disease Progress Curve (AUDPC) for the two diseases were 

evaluated in mycorrhized plants or sprayed with the OMF. The activities of five plant 

defense related enzymes were quantified to the pathogen and, subsequently, were 

correlated to the sheath blight severity. For sequencing, three samples (biological 

replicates) of three biological situations were collected: 1) control (non-mycorrhized and 

non-inoculated plants); 2) mycorrhized plants with OMF and 3) induced plants 

(mycorrhized and later inoculated with R. solani). Samples of leaves and rice sheaths were 

collected 48 hours after inoculation (HAI) of the pathogen. Total RNA extraction was 

performed and the sequencing was performed on the Illumina® platform. The sequences 

obtained were filtered by quality, aligned to the rice genome (Oryza sativa japonica 

Nipponbare MSU version 7) and gene counting. After counting, differential expression 

analyzes were performed with the DESeq2 package of the Bioconductor R. The 

myomoparasitism of hyphae of R solani was observed by hyphae of the OMF in vitro. In 

the greenhouse, it was verified that the lesions of sheath spot were small and the lesions of 

sheath bligth were necrotic causing tilting of the plants ten days after the inoculation. Both 

mycorrhization and OMF spraying were efficient in the control of sheath bligth. The 

severity and the AUDPC were reduced 62 and 65%, respectively, in mycorrhizal and R. 

solani-challenged plants, compared to the plants inoculated with the pathogen. There was 

an increase in the activity of chitinase, glucanase and lipoxygenase 72 HAI and of 

peroxidase 96 HAI activating plant defense mechanisms. Differences were also verified in 

the morphology of trichomes, sheaths and mycorrhizal leaves and induced plants. Principal 
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component analysis (PCA) revealed that the induced plants have higher enzymatic activity 

related to the disease. Through the RNA-seq, more than 30 million sequences were 

generated in each of the three libraries (control, mycorrhized and induced). All libraries 

had a mean alignment of 92% in the rice genome. In the contrast of 'control versus 

mycorrhizal' plants, 577 GDEs were observe, and 1,659 GDEs in the contrast 'control 

versus induced'. In the functional enrichment, there was a predominance of the activated 

DEGs involved in gene expression, in the regulation of metabolic processes (biological 

processes), and in the induced plants, some with transcription regulation function 

(molecular function). In the regulation of the cellular biosynthetic process, AP2 domain 

(APETALA 2) was prevalent, with 52 DEGs activated in induced plants and 20 DEGs in 

mycorrhizal plants. The AP2 domain refers, among others, to the response to the ethylene 

stimulus. Among the repressed DEGs, we highlight genes related to programmed cell death 

in mycorrhizal plants. The biosynthesis of phenylpropanoids was shared between 

mycorrhized and induced plants, but with greater complexity in the induced ones. 

Flavonoids and terpenoids were also activated in the induced plants, indicating response to 

fungi (mycorrhiza and pathogen). These results suggest that W. circinata OMF is efficient 

in the control of sheath bligth in greenhouse conditions and can be inserted in the 

sustainable management of this disease, and defense responses suggest that there is 

induction of resistance by the OMF. 

 

Keywords: orchid mycorrhizal fungus; biological control; rice diseases; gene expression; 

biotic stress 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

O arroz (Oryza sativa L.), espécie vegetal diploide (2n= 24) pertencente à 

Família Poaceae, é o terceiro cereal mais cultivado no mundo sendo superado apenas pelo 

milho e trigo. A ingestão diária de arroz fornece, em média, 20% da energia e 18% do 

aporte proteico. No Brasil o consumo per capita anual é de 55 kg, aproximadamente, e em 

países asiáticos este consumo pode chegar a 180 kg ao ano suprindo 65% da demanda 

energética e 60% da ingestão proteica. Os maiores produtores de arroz são China e Índia 

que, juntos, concentram cerca de 370 milhões de toneladas ao ano. Na América Latina o 

Brasil é o principal produtor com aproximadamente 12 milhões de toneladas (safra 

2016/17) cultivadas em dois sistemas: o arroz de terras altas e o irrigado. Há 

predominância do arroz irrigado destacando-se os estados Rio Grande do Sul (71%), Santa 

Catarina (9,2%), Tocantins (5,6%) e Mato Grosso (3,9%) (FAO, 2017; MAPA, 2017). 

A perda no rendimento das cultivares de arroz está diretamente relacionada 

com a pressão de doenças causadas por microrganismos, como a queima da bainha 

(Rhizoctonia solani Kühn) e a mancha da bainha (Rhizoctonia oryzae Ryker & Gooch). 

Estas doenças podem causar danos sobre a produção do arroz irrigado no Sul do país e na 

região tropical (Tocantins e Mato Grosso) onde a temperatura, de 28 a 32º C; a umidade, 

90 a 95%; e a alta densidade de plantas favorecem aos patógenos. R. solani e R. oryzae 

produzem escleródios, estruturas de sobrevivência no solo, que constituem o inóculo 

primário e são rapidamente disseminados pela água da irrigação. Além disso, a epidemia 

de queima da bainha do arroz também é favorecida pelo uso de cultivares suscetíveis e por 
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rotação com culturas hospedeiras de R. solani como a soja (Prabhu et al., 2002; García et 

al., 2006; Zhao et al., 2008; Silva et al., 2012; Mosquera-Espinosa et al., 2013; Schurt et 

al., 2014; 2015).  

R. solani é um patógeno necrotrófico que acomete uma vasta gama de 

hospedeiros, tanto dicotiledôneas quanto monocotiledôneas (milho e arroz, por exemplo). 

No arroz as lesões causadas por este patógeno causam lesões profundas na bainha levando 

ao acamamento e à morte das plantas. A queima da bainha no arroz pode ser controlada 

utilizando-se aplicações de fungicidas (pouco eficiente); rotação com plantas não 

hospedeiras (como o sorgo) visando diminuir o inóculo no solo; e cultivares com certo 

grau de resistência. A fertilização do solo com Silício (Si) tem sido um método promissor 

de controle de queima da bainha por intesificar as rotas de indução de resistência da planta 

ao patógeno. No Brasil a queima da bainha chegou a causar perdas de até 50% no 

rendimento do enchimento de grãos/panícula em lavouras na região Centro-Oeste (Prabhu 

et al., 2002; Rodrigues & Datnoff, 2005; Mosquera-Espinosa et al., 2013; Wang et al., 

2013; Wibberg et al., 2013; Zheng et al., 2013; Schurt et al., 2015; Zhu et al., 2016). 

Diversos esforços vêm sendo explorados, no âmbito da agricultura moderna, 

visando práticas culturais mais sustentáveis. Portanto, alternativas são cogitadas no 

controle de doenças de plantas, como o controle biológico por meio da aplicação de 

microrganismos benéficos que coíbem a ação patogênica por antagonismo direto ou por 

indução de resistência no hospedeiro. Estudos recentes demonstram eficiente controle de 

queima da bainha do arroz tanto por  fungos de controle biológico – FCBs (Trichoderma 

spp., Chaetomium aureum e Ceratobasidium spp.) que atuam ou no antagonismo direto 

frente aos patógenos ou por meio de indução de resistência (Shoresh et al., 2010; Silva et 

al., 2012; Zhang & Li, 2012; Mosquera-Espinosa et al., 2013; Wang et al., 2013). 
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A indução de resistência nas plantas pode ocorrer por meio da ação de 

microrganismo benéfico (Resistência sistêmica induzida – RSI) ou por contato com fungos 

necrotróficos ou compostos químicos (Resistência sistêmica adquirida – RSA). A resposta 

da planta aos patógenos bem como a estímulos bióticos benéficos podem desencadear tanto 

a rota de ácido salicílico (AS) e etileno (ET), na RSA, quanto a rota de ácido jasmônico 

(AJ) e ET, na RSI. A resistência induzida pode ser expressa no local da indução e, 

sistematicamente,  em partes da planta que estão separadas espacialmente do indutor 

(Pieterse et al., 2014; Vitti et al., 2015). Não obstante, estas rotas podem ser acionadas 

concomitantemente dependendo dos estímulos, externos ou endógenos, e dos receptores de 

reconhecimento de padrões moleculares associados ao patógeno (PAMP) e aos 

microrganismos (MAMP) (Jung et al., 2012; Cameron et al., 2013).  

Por ser considerado o alimento básico de mais da metade da população 

mundial e devido ao tamanho relativamente pequeno do seu genoma (400 a 430 milhões de 

pares de bases – Mb) o arroz foi a primeira grande cultura a ter o genoma completamente 

sequenciado. Contudo, devido à qualidade do sequenciamento e da montagem do genoma 

utilizou-se a subespécie japonica (cv. Nipponbare) MSU7 como referência em estudos 

genômicos de O. sativa por uma década. Nos últimos anos, esforços somados em 

diferentes regiões produtivas concretizaram o sequenciamento de cultivares da subespécie 

indica que responde por, aproximadamente, 80% do total da produção mundial de arroz. 

Os estudos relativos aos genes relacionados com a produtividade ou com a resistência à 

doenças foram intensificados visando elucidar as rotas de defesa da planta e seus modos de 

ativação (Eckardt, 2000; Sasaki & Burr, 2000; Yu et al., 2002; Jackson, 2016; Mahesh et 

al., 2016; Du et al., 2017; FAO, 2017). 
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Na multidisciplinaridade das abordagens sustentáveis da agricultura deste 

Século, a utilização de interações simbióticas/mutualisticas tem ganhando espaço tanto nas 

práticas dos agricultores quanto nos estudos acadêmicos. Neste contexto, Fungos 

Micorrízicos de Orquídeas (FMOs) são vitais para a germinação destas plantas visto que 

suas sementes não possuem reservas energéticas e necessitam, portanto, de fornecimento 

de nutrientes e proteção contra estresses bióticos e abióticos. FMOs também são relatados 

como potenciais FCBs tanto por antagonismo direto aos patógenos quanto por indução de 

resistência no hospedeiro (Mosquera-Espinosa et al., 2013; Zhao et al., 2014; Carvalho et 

al., 2015; Silva et al., 2016). Contudo, os genes diferencialmente expressos (GDEs) nas 

plantas por meio de indução com FMO ainda não foram estudados e os mecanismos 

moleculares que envolvem a regulação destas respostas ainda são pouco explorados. A 

proposta do presente estudo trata-se da supressão de mancha e queima da bainha do arroz 

por FMO, em casa de vegetação, e do sequenciamento por RNA-seq (Sequenciamento de 

Nova Geração – NGS) de transcritos de arroz visando identificar e avaliar GDEs 

supostamente envolvidos na rota de defesa à queima da bainha em plantas induzidas com 

FMO.  
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2 Supressão de mancha e queima da bainha do arroz por Waitea 

circinata Warcup & Talbot micorrízico de orquídea 

RESUMO 

Mancha e queima da bainha do arroz são doenças causadas por fungos do 

gênero Rhizoctonia. Fungos micorrízicos de orquídeas (FMOs) são eficientes no controle 

biológico de doenças do arroz, como já constatado para a brusone e a queima da bainha. O 

presente trabalho objetivou avaliar o antagonismo in vitro do FMO Waitea circinata frente 

a duas espécies patogênicas de Rhizoctonia spp. assim como a supressão de mancha e 

queima da bainha de plantas de arroz (cultivar BRS Tropical) em casa de vegetação. 

Isolados de R.oryzae e R. solani foram pareados com W. circinata em meio de cultura. 

Discos e concentrações de micélio do FMO foram testados quanto à patogenicidade ao 

arroz. Foram avaliados a severidade e a área sob a curva de progresso da doença (ASCPD) 

para as duas doenças em plantas micorrizadas ou pulverizadas com o FMO. Foram 

quantificadas as atividades de cinco enzimas relacionadas à defesa das plantas ao patógeno 

correlacionadas à severidade de queima da bainha. In vitro, observou-se o micoparasitismo 

de R solani cujas hifas foram enroladas por hifas do FMO. As lesões de mancha da bainha 

foram pequenas enquanto que as lesões de queima da bainha foram necróticas ocasionando 

tombamento das plantas dez dias após a inoculação. Tanto a micorrização quanto a 

pulverização do FMO foram efetivas no controle de queima da bainha. A severidade e a 

ASCPD foram reduzidas 62 e 65%, respectivamente em plantas micorrizadas e desafiadas 

com R. solani quando comparado às plantas inoculadas somente com o patógeno. Houve 

aumento da atividade de quitinase, glucanase e lipoxigenase 72 horas após a inoculação 

(HPI) e de peroxidase 96 HPI ativando mecanismos de defesa. Também foram constatadas 

diferenças na morfologia de tricomas, bainhas e folhas de plantas micorrizadas e induzidas 

(micorrizadas e inoculadas). A análise de componentes principais (PCA) demonstrou que 

as plantas induzidas possuem maior atividade enzimática relacionada à resposta ao 

estresse. Estes resultados sugerem que W. circinata é eficiente no controle de queima da 

bainha do arroz em casa de vegetação e pode ser inserido no manejo sustentável desta 

doença. 

 

Palavras-chave: fungo micorrízico de orquídea; controle biológico; Rhizoctonia oryzae; 

Rhizoctonia solani. 
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ABSTRACT 

Suppression of sheath spot and sheath blight of the rice by orchid mycorrhizal Waitea 

circinata Warcup & Talbot 

Sheath spot and sheath blight of the rice are diseases caused by fungi of the 

Rhizoctonia genus. Orchid mycorrhizal fungi (OMFs) are efficient in the biological control 

of rice diseases, as already verified for the rice blast and sheath blight. The present study 

aimed to evaluate the in vitro antagonism of Waitea circinata OMF against two pathogenic 

species of Rhizoctonia spp. as well as sheath spot and sheath blight suppression on rice 

plants (BRS Tropical) under greenhouse conditions. Isolates from R. oryzae and R. solani 

were paired with W. circinata in culture medium. Disks and mycelial concentrations of 

OMF were tested for rice pathogenicity. The severity and the area under the disease 

progress curve (AUDPC) for the two diseases were evaluated in mycorrhized or sprayed 

plants with the OMF. The activities of five enzymes related to the defense of plants to the 

pathogen correlated to the severity of the sheath bligth were quantified. In vitro, R solani 

mycoparasitism was observed whose hyphae were coiled by hyphae of the OMF. The 

sheath spot lesions were small whereas the lesions of the sheath bligth were necrotic 

causing tipping of the plants ten days after the inoculation. Both mycorrhization and OMF 

spraying were effective in the control of sheath blight. The severity and the AUDPC were 

reduced 62 and 65%, respectively, in mycorrhizal plants and challenged with R. solani 

when compared to the plants inoculated with the pathogen only. There was an increase in 

the activity of chitinase, glucanase and lipoxygenase 72 hours after inoculation (HAI) and 

of peroxidase 96 HAI activating defense mechanisms. Differences were also observed in 

the morphology of trichomes, sheaths and mycorrhized leaves and induced plants 

(mycorrhized and inoculated). Principal component analysis (PCA) has demonstrated that 

the induced plants have higher enzymatic activity related to the stress response. These 

results suggest that W. circinata is efficient in the control of sheath blight of the rice in 

greenhouse conditions and can be inserted in the sustainable management of this disease. 

 

Keywords: orchid mycorrhizal fungal; biological control; Rhizoctonia oryzae; Rhizoctonia 

solani 

 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

O gênero Rhizoctonia é composto por espécies micorrízicas, fitopatogênicas e 

saprófitas (Zhao et al., 2008; Rasmussen & Rasmussen, 2009; Agarwall, 2010; Zhao et al., 
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2014). A queima da bainha e a mancha da bainha do arroz são doenças causadas pelos 

fungos Rhizoctonia solani Kühn e Rhizoctonia oryzae Ryker & Gooch, respectivamente. 

Estes patógenos diminuem a produtividade da cultura do arroz e, no Brasil, ocorrem em 

áreas de arroz irrigado. A queima da bainha reduz em 30% o número de grãos/panícula e 

pode ocorrer o acamamento bem como a morte das plantas. Embora a mancha da bainha 

também ocorra com frequência nas lavouras de arroz irrigado as perdas não são 

significativas (Prabhu et al., 2002; Rodrigues et al., 2003; Zhao et al., 2008; Wang et al., 

2015).  

No controle de queima da bainha utiliza-se a aplicação foliar de fungicidas que 

é pouco eficiente e eleva os custos de produção assim como a contaminação dos grãos e do 

meio ambiente (Silva et al., 2012).  Uma outra estratégia de controle para fungos do gênero 

Rhizoctonia em plantas de arroz é o controle biológico que vem sendo incorporado ao 

Manejo Integrado de Doenças (MID). O controle biológico pode ser realizado por fungos 

e/ou bactérias benéficos que reduzem os efeitos negativos dos fitopatógenos e promovem 

respostas positivas nas plantas (Shoresh et al., 2010; Silva et al., 2012; Zhang & Li, 2012).  

Na literatura há relatos do uso de alguns grupos de fungos, como por exemplo os fungos 

micorrízicos orquidoides – FMOs, no controle de doenças do arroz tanto em estudos em 

laboratório quanto em casa de vegetação. FMOs oriundos de orquídeas foram eficientes na 

indução de resistência e no antagonismo direto contra patógenos do arroz causadores da 

queima da bainha e da brusnone (Mosquera-Espinosa et al., 2013; Carvalho et al., 2015).  

Os FMOs auxiliam na germinação das sementes, no estabelecimento das 

plântulas e na nutrição da orquídea adulta na natureza (Peterson et al., 2004; Agarwall, 

2010; Dearnaley et al., 2012). Um isolado fúngico da espécie Waitea circinata foi obtido 

de raízes de Epidendrum nocturnum, orquídea rupícola de Cerrado, e apresentou eficiência 
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no desenvolvimento simbiótico in vitro de plântulas de E. nocturnum. Este FMO também 

foi eficiente em germinar sementes de uma orquídea epífita, Cyrtopodium saintlegerianum, 

que também é encontrada no Cerrado brasileiro (Silva et al., 2016; Sousa et al. – dados não 

publicados). 

Carvalho et al. (2015) verificaram que este FMO e seus extratos foram 

antagônicos contra Magnaporthe oryzae tanto in vitro quanto em casa de vegetação, 

suprimindo a brusone foliar. Estudos posteriores mostraram que W. circinata além de 

induzir resistência no arroz à brusone pode, ainda, potencializar a resistência genética de 

algumas cultivares (Dados não publicados). Mosquera-Espinosa et al. (2013) verificaram 

uma redução significativa da severidade de queima da bainha em plantas de arroz com a 

aplicação antecipada de dois FMOs (Ceratobasidium spp.) obtidos de orquídeas tropicais 

da Colômbia. Considerando o exposto, o presente estudo objetivou avaliar a interação in 

vitro entre Rhizoctonia spp. patogênicas e o FMO W. circinata, assim como a supressão da 

mancha e da queima da bainha no arroz em casa de vegetação. 

 

2.2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.2.1 Isolados fúngicos 

Foram utilizados três isolados fúngicos, um micorrízico de orquídea e dois 

patogênicos ao arroz. O fungo micorrízico de orquídea (FMO), isolado En07 (BRM 

32644), foi obtido de raízes de plantas rupícolas de Epidendrum nocturnum Jacq. 

(Orchidaceae) conforme descrito por Silva et al. (2016). Este FMO foi identificado, de 

acordo com suas características morfológicas e dados moleculares, como Waitea circinata 

(Araújo et al. – dados não publicados). Os isolados patogênicos ao arroz, Rhizoctonia 
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oryzae (Ro88) e Rhizoctonia solani (Rh24F1), pertencem à Coleção de Microrganismos 

Funcionais do Laboratório de Microbiologia Agrícola da Embrapa Arroz e Feijão. 

 

2.2.2 Visualização da interação in vitro de Rhizoctonia spp. patogênicas e Waitea 

circinata  

Isolados patogênicos foram pareados com o isolado micorrízico para 

visualização da interação in vitro. Foram utilizados cinco tratamentos com cinco repetições 

(dois pareamentos e três controles, para observar cada isolado). Os fungos foram 

cultivados isoladamente, em meio BDA (200 g de Batata – 20 g de Dextrose – 20 g de 

Agar por Litro de água destilada). Após sete dias de crescimento, discos de 9 mm dos dois 

isolados patogênicos (Ro88 e Rh24F1) foram pareados com o FMO em placas de Petri 

contendo BDA. Após dez dias observou-se a região de contato entre as estruturas dos 

isolados em microscópio óptico – MO (BelPhotonics) acoplado ao BelView software.  

A Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) foi utilizada para visualizar 

mais detalhadamente a interação entre as hifas dos isolados. Os isolados (FMO e Rh24F1) 

foram cultivados de modo pareado em microcultura sobre papel filtro MN-615® imerso 

em BDA. Após sete dias de crescimento dos fungos os papéis foram removidos e 

dessecados com sílica gel azul Neon® (1 a 4 mm) até a secagem completa (dez dias). 

Fragmentos de 5 mm do papel na região de contato entre as hifas foram transferidos para 

fita dupla face em um stub. As amostras foram observadas em MEV (Jeol – JSM6610) 

equipado com EDS, Thermo Scientific NSS Spectral Imaging adaptando-se a metodologia 

de Silva et al. (2016). 
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2.2.3 Métodos de aplicação e patogenicidade do FMO em plantas de arroz  

As sementes da cv. BRS Tropical, suscetível para queima e mancha da bainha, 

foram desinfestadas e semeadas em vasos plásticos contendo aproximadamente 3 kg de 

solo adubado com 5 g de N-P-K (5-30-15) acrescida de 1 g de Zn e 3 g de sulfato de 

amônio/Kg (Carvalho et al., 2015). Foram semeadas dez sementes por vaso e mantidas 

cinco plantas após vinte dias. A adubação de cobertura (2 g de sulfato de amônio por vaso) 

foi realizada 15, 25 e 35 dias após o plantio (DAP). Durante a condução dos ensaios as 

plantas foram mantidas sob condições de alta umidade, 95 a 100%, e temperaturas 

variando de 27 a 30°C no dia e de 22 a 25°C à noite conforme sugerido por Prabhu et al. 

(2002) e Mosquera-Espinosa et al. (2013).  

Foram avaliados dois métodos de aplicação do FMO: micorrização com discos 

de micélio direto no solo e pulverização de concentração do micélio em água (gramas por 

litro) nas folhas. A obtenção de discos de micélio foi realizada após sete dias de 

crescimento em BDA. A aplicação do FMO no solo ocorreu 20 DAP usando um disco de 

micélio de 9 mm por planta que foi colocado próximo à base da bainha. Para a 

pulverização do FMO o fungo foi crescido em BDA, após sete dias o micélio foi raspado e 

macerado. As concentrações de micélio/água usadas foram 5 e 10 g/L, ajustadas 

previamente. O micélio foi filtrado para garantir que somente os compostos liberados pelo 

FMO fossem pulverizados sobre as plantas de arroz. 

O delineamento foi inteiramente casualizado (DIC) com 3 tratamentos, o 

controle e 25 repetições. Os tratamentos foram T1: micorrização de plantas 20 dias após o 

plantio – 20 DAP, T2: pulverização de plantas com 5 g/L de micélio da micorriza – 55 

DAP, e T3: pulverização de plantas com 10 g/L – 55 DAP. As avaliações para verificar 

ocorrência de sintomas nas plantas de arroz (patogenicidade) foram realizadas a cada dois 
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dias por dez dias observando tanto raízes (micorrização) quanto folhas e bainhas 

(pulverização). Os sintomas verificados foram a presença de lesões e o tamanho, em 

centímetros, das lesões ao longo da bainha. 

 

2.2.4 Supressão de mancha da bainha por W. circinata 

O plantio e adubação deste ensaio seguiu o mesmo procedimento descrito no 

ensaio de métodos de aplicação do FMO. O ensaio foi realizado em delineamento com 4 

tratamentos e 25 repetições. A inoculação do isolado Ro88 foi feita utilizando palitos de 

madeira autoclavados (fragmentos de 2 cm) imersos em placas de Petri com BDA 

contendo um disco de micélio durante dez dias. A inoculação dos palitos contendo o 

micélio dos isolados patogênicos foi realizada na bainha da penúltima folha aos 55 DAP 

(Prabhu et al., 2002). Os tratamentos utilizados neste ensaio foram: T1: apenas o patógeno, 

palito com micélio de Ro88; T2: inoculação de palitos de Ro88 (55 DAP) em plantas 

micorrizadas antecipadamente – 20 DAP, T3: inoculação de palitos de Ro88 simultânea a 

pulverização com 5 g/L do FMO – 55 DAP, T4: inoculação de palitos de Ro88 simultânea 

a pulverização de 10 g/L – 55 DAP.  

A presença e o tamanho de lesão na planta inoculada foram observados a cada 

dois dias após a inoculação – DPI (2, 4, 6, 8 e 10 DPI). A severidade foi calculada na 

última avaliação de acordo com o proposto por Prabhu et al. (2002) no qual o tamanho 

relativo da lesão em relação ao perfilho (%) é igual à altura da lesão no perfilho dividida 

pelo comprimento total do perfilho. A área sob a curva de progresso da doença (ASCPD) 

foi calculada segundo Silva et al. (2012). Os dados de severidade e ASCPD foram 



29 

 

submetidos à análise de variância e ao teste Tukey (p= 0.05) utilizando o software R® 

versão 3.4.3 (R Core Team 2017). 

2.2.5 Supressão de queima da bainha por W. circinata 

O plantio e a adubação neste ensaio ocorreram do mesmo modo que no ensaio 

de métodos de aplicação do FMO. A inoculação de R. solani (Rh24F1) foi realizada usando 

palitos de madeira com micélio colocados entre a bainha e a penúltima folha aos 55 DAP 

(Prabhu et al., 2002). Foram realizados três ensaios para avaliar a supressão de queima da 

bainha. O primeiro ensaio foi realizado em DIC com 4 tratamentos e 25 repetições no qual 

avaliou-se os mesmos tratamentos descritos para a mancha da bainha visando selecionar a 

forma de aplicação do FMO mais efetiva no controle de queima da bainha. 

No segundo ensaio comparou-se o efeito da aplicação antecipada 

(micorrização) com a simultânea (pulverização). Este ensaio foi realizado em DIC com 3 

tratamentos, o controle e 25 repetições (T1: apenas o patógeno, palito com micélio de 

Rh24F1; T2: inoculação de palitos de Rh24F1 – 55 DAP em plantas micorrizadas 

antecipadamente – 20 DAP; T3: inoculação de palitos de Rh24F1 simultânea a 

pulverização com 5 g/L de micélio do FMO – 55 DAP). 

 O terceiro ensaio foi realizado para coletar-se folhas e bainhas para 

observações em MEV (Sena et al., 2013; Silva et al. 2016) e quantificação de enzimas 

relacionadas à defesa da planta (Chaibub et al., 2016). Do mesmo modo, este ensaio foi 

conduzido em DIC com 4 tratamentos e 10 repetições (Tratamentos: T1: plantas não 

micorrizadas e não inoculadas – controle, T2: plantas inoculadas somente com o patógeno 

– 55 DAP, T3: plantas micorrizadas com En07, T4: plantas micorrizadas com o FMO e 

inoculadas com Rh24F1). Nos três ensaios conduzidos para a queima da bainha (R. solani) 
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foram mantidos os parâmetros (condições de umidade e temperatura bem como o método 

de avaliação das lesões) descritos para a supressão de mancha da bainha (R. oryzae) 

conforme sugerido por Prabhu et al. (2002). 

 

2.2.6 Quantificação da atividade de enzimas em arroz relacionadas à patogênese de 

R. solani 

Amostras de folhas e bainhas de plantas de arroz foram coletadas às 0, 24, 48, 

72 e 96 horas após a inoculação (HPI) do patógeno. Foram coletadas amostras individuais 

(réplicas biológicas) configurando três repetições por tratamento. Para avaliar a atividade 

enzimática as amostras foram submetidas à extração de proteínas pelo método de Bradford 

determinando a quantidade de proteínas totais por meio de leitura a 595 nm no 

espectrofotômetro Epoch® utilizando o software Gen5® Data Analyses (Biotek). Foi 

realizada a curva de calibração das proteínas totais para evitar o viés na quantificação 

enzimática. As enzimas com atividade quantificada (U.mg-1) foram Quitinase (CHI), β-1,3-

Glucanase (GLU), Lipoxigenase (LOX), Peroxidase (POX) e Fenilalanina amônio liase 

(PAL). Os dados obtidos para os cinco horários (0, 24, 48, 72 e 96 horas) foram calculados 

comparando a médias dos quatro tratamentos pelo teste Tukey (p= 0.05) utilizando o 

software R®.  

Quitinase (EC 3.2.1.14) 

CHI foi quantificada em placa de Elisa utilizando tampão de acetato de sódio, 

DNS (ácido 3,5-dinitrosalicílico) e o substrato quitina coloidal 1% (Pan et al. 1991). Os 

resultados foram obtidos por meio de espectrofotometria, com comprimento de onda de 

540 nm e anotados pelo software Gen5®. 
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β-1,3-Glucanase (EC 3.2.1.6) 

GLU foi quantificada utilizando tampão de acetato de sódio, DNS (ácido 3,5-

dinitrosalicílico) em laminarina a 1% (Pan et al. 1991). As amostras foram distribuídas em 

placa de Eliza e os resultados foram obtidos por meio de espectrofotometria com 

comprimento de onda de 540 nm usando o software Gen5®. 

Lipoxigenase (EC 1.13.11.12) 

As amostras foram avaliadas individualmente utilizando cubeta de cristal no 

Espectrofotômetro Spectrum SP – 2000. A atividade de LOX foi quantificada em tampão 

fosfato de potássio e ácido linoleico 24 h após o acréscimo da amostra usando o 

comprimento de onda 234 nm (Axelrod et al., 1981; Chaibub et al.,2016).  

Fenil alanina amômio-liase (EC 4.3.1.5) 

A enzima PAL foi quantificada após 24 h de interação da amostra vegetal com 

o tampão borato de sódio e fenilalanina (0,1 mol/L). A leitura foi realizada a 290 nm de 

comprimento de onda usando o Espectrofotômetro Fenton 600 Plus (Hyodo et al. 1978). 

Peroxidase (EC 1.11.1.7) 

POX foi quantificada por meio da interação imediata da amostra de proteína 

total com tampão acetato de potássio, ABTS [2,2-azino-bis(3-etilbenzotiazolin)-6-

sulfônico] e peróxido de hidrogênio. O comprimento de onda foi 405 nm e os dados 

captados, individualmente, pelo software WinSpec® 2.3 conforme descrito por Chaibub et 

al. (2016).  
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2.2.7 Análise multivariada dos dados de severidade e atividade enzimática 

Os dados usados para avaliar individualmente as variáveis (severidade da 

doença e atividade de cinco enzimas) no terceiro ensaio de supressão de queima da bainha 

foram organizadas em uma matriz para a análise de componentes principais (PCA) dos 

quatro tratamentos (T1: plantas não micorrizadas e não inoculadas, T2: plantas inoculadas 

somente com o patógeno, T3: plantas micorrizadas T4: plantas micorrizadas e inoculadas). 

Para atender aos pressupostos da análise de variância foi realizada a transformação Box-

Cox visando a normalização dos dados. A análise de componentes principais foi realizada 

nos softwares Past UiO® versão 2.16 (2012) e R®. 

 

 

2.3 RESULTADOS 

2.3.1 Visualização do pareamento dos isolados patogênicos com o FMO 

Não houve antagonismo entre os isolados, tanto Ro88 (Fig. 2.1a-b) quanto 

Rh24F1 (Fig. 2.1b e d) cresceram sobre a colônia do FMO (Fig. 2.1a-c). Portanto, não 

houve formação de halo de inibição no pareamento dos isolados (Fig. 2.1a-b). Contudo, 

observou-se o enrolamento de hifas do FMO nas hifas do patógeno R. solani em MO (Fig. 

2.1f) e também hifas de Rh24F1 circundadas por das hifas do FMO em MEV (Fig. 2.1g-h). 

As hifas do isolado Rh24F1 são mais grossas do que hifas do FMO com quase o dobro da 

espessura (Fig. 2.1g-h – seta). 
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Figura 2.1 Isolados patogênicos (Ro88 e Rh24F1) e fungo micorrízico orquidoide (FMO – En07, 

BRM32644) utilizados no pareamento in vitro. a) Pareamento em BDA dos isolados 

Ro88 e FMO; b) Pareamento em BDA dos isolados Rh24F1 e FMO; c) Hifas do FMO 

em BDA; d) hifas do isolado Rh24F1 em BDA; e) Hifas do isolado Ro88 em BDA; f) 

Hifas do FMO enroladas nas hifas de Rh24F1 (observadas em Microscopia Óptica); g-

h) Observação em MEV do pareamento do FMO (seta) com o isolado patogênico 

Rh24F1 evidenciando o enrolamento de hifas (h – seta). Barras: a-b) 1 cm; c-h) 10 

µm. 
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2.3.2 Patogenicidade do FMO ao arroz 

Não foram observadas manchas ou lesões em plantas de arroz pulverizadas 

com 5 ou 10 g/L de concentração do FMO (Fig. 2.2b-c) do mesmo modo que no controle – 

plantas pulverizadas somente com água (Fig. 2.2a). Também não foi observado nenhum 

tipo de lesão nas raízes, folhas e bainhas de plantas que foram micorrizadas. Houve 

crescimento do micélio do FMO no solo (Fig. 2.2d, seta indicando o disco de micélio), mas 

sem causar danos às plantas. 

 

Figura 2.2 Efeito do FMO em plantas de arroz – cultivar BRS Tropical. a) Plantas pulverizadas 

somente com água (Controle); b) Plantas pulverizadas com 5 g/L de micélio do FMO 

em água, sem sintomas ou lesões nas folhas; c) Plantas pulverizadas com 10 g/L sem 

vestígios de lesões; d) Plantas micorrizadas com discos de micélio do FMO sem 

lesões nas raízes e nas bainhas das plantas (seta indicando o disco de micélio no solo). 
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2.3.3 Efeito do FMO na supressão da mancha e da queima da bainha 

 A pulverização e a micorrização não foram efetivas em controlar a mancha da 

bainha. Não houve diferença significativa entre os tratamentos para a severidade e a 

ASCPD (Figura 2.3a-b). As lesões causadas por Ro88 foram pequenas (1,0 a 2,0 cm) e de 

coloração avermelhada e algumas plantas inoculadas não apresentaram lesões ao fim da 

avaliação.  

No primeiro ensaio de supressão de queima da bainha observou-se que as 

lesões das bainhas inoculadas foram maiores que 5,0 cm e as duas formas de aplicação, 

micorrização e pulverização, foram efetivas no biocontrole (Fig. 2.3c-d). As plantas 

pulverizadas com 5 g/L apresentaram a menor média com lesões menores que 1,0 cm. 

Contudo, a micorrização e a pulverização de 10 g/L também se mostraram eficiente na 

redução da severidade (2,22 e 2,15 cm, respectivamente). 

No segundo ensaio que comparou a aplicação antecipada (micorrização) e a 

simultânea do FMO (5 g/L) verificou-se que ambas controlam a doença (tamanho médio 

das lesões 1,5 e 2,2 cm, respectivamente) diferindo estatisticamente de plantas inoculadas 

somente com o patógeno Rh24F1 com lesões de 5,5 cm em média (Fig. 2.3e). Contudo, o 

progresso da queima da bainha foi mais lento nas plantas micorrizadas do que nas 

pulverizadas (Fig. 2.3f). 
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Figura 2.3 Supressão de mancha (a-b) e queima da bainha do arroz (c-h) por fungo 

micorrízico de orquídea (FMO En07 – BRM32644). Os isolados patogênicos R. 

oryzae (Ro88) e R. solani (Rh24F); plantas de arroz cultivar BRS Tropical. a) 

Médias de tamanho de lesões (severidade) em plantas inoculadas com Ro88 e 

b) progresso da doença (área sob a curva de progresso da doença – ASCPD). c, 

e, g) Médias de tamanho de lesões (severidade) em plantas inoculadas com 

Rh24F1. d, f, h) progresso de queima da bainha (ASCPD). 
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No terceiro ensaio as plantas micorrizadas e desafiadas com o patógeno 

apresentaram tamanho médio de lesão de 5,4 cm enquanto que as inoculadas somente com 

o patógeno, 14,3 cm. Portanto, a redução da severidade de queima da bainha foi de 62% e 

da ASCPD foi de 65% (Fig. 2.3g-h). As lesões nas plantas micorrizadas e inoculadas 

apresentaram cor marrom claro e não coalesceram. As plantas inoculadas com o patógeno 

apresentaram lesões marrom escuro e necrose 10 DAP (Fig. 2.4c-d) formando escleródios 

próximo ao inóculo (seta na Fig. 2.4d). 

As imagens obtidas em MEV mostraram que as folhas de arroz apresentavam 

muitas hifas do patógeno (Fig. 2.4c à direita) e as bainhas estavam necrosadas com 

crescimento micelial de Rh24F1 (Fig. 2.4d à direita). Plantas pulverizadas com água 

(controle) e plantas micorrizadas (FMO) não apresentaram lesões (Fig. 2.4a-b à esquerda). 

As plantas pulverizadas apenas com água apresentaram estômatos fechados e com tricomas 

glandulares normais (seta – Fig. 2.4a à direita). Nas plantas micorrizadas observou-se que 

os tricomas glandulares nas células-guarda fecharam o estômato (seta – Fig. 2.4a à direita). 

Nas plantas induzidas com FMO e desafiadas com o patógeno observou-se a deposição 

uma camada cerosa (seta – Fig. 2.4a à direita) bem como a presença de cristais na 

superfície abaxial das folhas (Fig. 2.4f à direita). 
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Figura 2.4 Plantas de arroz em casa de vegetação (à esquerda) e suas respectivas visualizações 

em Microscopia Eletrônica de Varredura – MEV (à direita). a) Plantas pulverizadas 

com água destilada e autoclavada (controle), em MEV se observa tricomas normais e 

estômato fechado (seta); b) Planta micorrizada com FMO no solo (20 dias após o 

plantio – DAP), em MEV observa-se tricomas glandulares curvados guardando a 

abertura do estômato (seta); c-d) Plantas inoculadas com palitos de madeira (seta) 

contendo micélio de Rh24F1 (55 DAP), em MEV nota-se uma grande quantidade de 

hifas sobre as folhas (c – seta) e a bainha completamente degradada por hifas do 

patógeno (d); e-f) Plantas micorrizadas com FMO e inoculadas com Rh24F1 

apresentando lesões pequenas e não coalescentes, em MEV visualiza-se a deposição 

de uma camada cerosa sobre a folha (e – seta) bem como a presença de gotículas 

cristalizadas  e tricomas protegendo a abertura estomática (e – seta no palito de 

madeira como fonte de inóculo no ensaio). Barras: a, b, e, f) 10 µm; c, d) 50 µm. 
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2.3.4 Atividade enzimática de CHI, GLU, LOX, POX e PAL na indução de 

resistência por Waitea circinata e análise de componentes principais (PCA) com 

severidade 

Houve aumento da atividade de CHI às 72 HPI nas plantas induzidas e 

desafiadas (FMO versus R. solani) e plantas inoculadas somente com o patógeno (R. 

solani, mas somente as induzidas e desafiadas apresentaram diferença estatística das 

plantas micorrizadas (FMO – Fig. 2.5a). Observou-se aumento significativo na atividade 

de GLU em plantas micorrizadas às 48 HPI do patógeno. O aumento de GLU 72 HPI foi 

estatisticamente significativo comparando-se com plantas não inoculadas (Fig. 2.5b).  

A atividade de LOX foi aumentada, significativamente, às 72 HPI no 

tratamento cujas plantas foram induzidas com o FMO e desafiadas com o patógeno (Fig. 

2.5c) diferindo estatisticamente dos outros dois tratamentos. Não houve diferença 

estatística entre os tratamentos para a atividade enzimática de PAL em nenhum dos 

horários avaliados (Fig. 2.5d).  Já a atividade de POX foi aumentada significativamente 96 

HPI do patógeno nas plantas induzidas diferindo dos demais tratamentos (Fig. 2.5e). 
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Figura 2.5 Atividade enzimática de plantas micorrizadas com FMO (Waitea circinata); somente 

inoculadas com Rh24F1 (Rhizoctonia solani); e micorrizadas e posteriormente 

inoculadas 0, 24, 48, 72 e 96 após a inoculação do patógeno (HPI). a) Quitinase (CHI, 

EC 3.2.1.14); b) β-1,3-Glucanase (GLU, EC 3.2.1.6); c) Lipoxigenase (LOX, EC 

1.13.11.12); d) Fenilalanina amômio-liase (PAL, EC 4.3.1.5); e) Peroxidase (POX, 

EC 1.11.1.7). Os valores U.mg-1 obtidos das Enzimas foram multiplicados por 1000 

(LOX e PAL) e por 100 vezes (POX) para constar estes números. 

 

 

Na PCA observou-se que os dois primeiros componentes explicam mais 68% 

da variação total dos dados quando correlacionados os resultados das enzimas e da 

severidade. A atividade das enzimas CHI e GLU foi maior 72 HPI do patógeno e a 

atividade de CHI 72 HPI foi a enzima que apresentou maior correlação com a severidade 

da doença (correlação linear = 0,79) redimensionado a avaliação das variáveis. A maior 

atividade enzimática de CHI, GLU, LOX e POX ocorreu nos tratamentos nos quais 

inoculou-se o patógeno em relação às plantas micorrizadas. Embora não tenha ocorrido 

aumento significativo da enzima PAL, observou-se correlação negativa desta com a 

severidade da doença na PCA (Fig. 2.6). 
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Figura 2.6 Análise de componentes principais (PCA) da correlação entre dois horários de cada 

enzima (CHI, GLU, LOX, PAL e POX) com a severidade de queima da bainha 

(Rh24F1) em plantas de arroz. Plantas micorrizadas apenas com FMO; somente 

inoculadas com Rhizoctonia solani (Rh24F1); e plantas micorrizadas 20 dias após o 

plantio (DAP) e inoculadas aos 55 DAP. Observação: Severidade da queima da bainha 

avaliada dez dias após a inoculação. [CP = Componente Principal] 

 

 

2.4 DISCUSSÃO 

Este é o primeiro relato do FMO Waitea circinata controlando a queima da 

bainha no arroz.   No pareamento in vitro dos isolados patogênicos (R. oryzae e R. solani) 

com o FMO não foi observado antagonismo direto do micorrízico (Fig. 2.1f-h), mas 

verificou-se que as hifas da micorriza se enrolam nas hifas de R. solani.  O enrolamento de 

hifas de isolados patogênicos, como R. solani, também foi observado para outros fungos de 

controle biológico (BCFs) como Trichoderma spp. e Stachybotrys elegans (Elad et al., 

1983; Morissette et al., 2008; Asad et al., 2014). Este comportamento é considerado 
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micoparasitismo por impedir o crescimento e/ou desenvolvimento do patógeno, diminuir a 

produção de escleródios e causar a degradação da parede celular (Zhao et al., 2008; 

Morissette et al., 2008; Asad et al., 2014). 

No presente estudo observou-se que as duas formas de aplicação do FMO, 

micorrização e pulverização, não causam danos às plantas de arroz da cultivar BRS 

Tropical (Fig. 2.2a-c). Carvalho et al. (2015) em plantas da cultivar BRS Primavera 

verificaram que o FMO W. circinata não foi patogênico ao arroz. Mosquera-Espinosa et al. 

(2013) também testaram a patogenicidade de FMOs (Ceratobasidium spp.) obtidos de 

orquídeas da América Central em plantas de arroz e verificaram que o fungo cresce 

próximo à base das plantas sem gerar danos, conforme observado também no presente 

estudo (Fig. 2.2d – seta). Os FMOs podem atuar na germinação e no desenvolvimento de 

orquídeas suprindo a demanda de nutrientes e protegendo contra estresses (Peterson et al., 

2004; Rasmussen & Rasmussen, 2009; Dearnaley et al., 2012; Cameron et al., 2013; Silva 

et al., 2016). FMOs também podem agir como BCFs no antagonismo direto frente a 

patógenos e na indução de resistência além de incrementar no crescimento e na 

produtividade de plantas cultivadas (Mosquera-Espinosa et al., 2013; Gerbore et al., 2014; 

Carvalho et al., 2015). 

As lesões pequenas de mancha da bainha (de 1,0 a 1,8 cm) podem ser 

explicadas pela baixa agressividade do isolado Ro88 (Prabhu et al., 2002). Em estudos 

concomitantes ao presente trabalho, observou-se que o Ro88 (R. oryzae) e o FMO (W. 

circinata) se dinstanciam de outros isolados patogênicos (dados não publicados). Em 

outros trabalhos os autores também observaram isolados de R. oryzae, patogênicos ao arroz 

e/ou às gramíneas de gramados de campos de golfe, em clados próximos a isolados de solo 
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não patogênicos ou até como endofíticos de plantas (Aydin et al., 2010; Kammerer et al., 

2011; di Pardo et al., 2015; Chang & Yong, 2016).  

Plantas inoculadas com R. solani apresentaram crescimento micelial e 

formação de escleródios a partir das lesões (Fig. 2.4d). Por outro lado, as plantas 

pulverizadas ou micorrizadas e, posteriormente, desafiadas com R. solani apresentaram 

lesões pequenas e não coalescentes (Fig. 2.4e-f). Plantas inoculadas com o patógeno 

apresentaram tombamento dez dias após a inoculação, o que não ocorreu nas plantas 

micorrrizadas e desafiadas. Do mesmo modo, Mosquera-Espinosa et al. (2013) verificaram 

que plantas de arroz micorrizadas com outros FMOs apresentaram lesões muito pequenas 

comparadas às plantas inoculadas somente com R. solani, um indício que houve indução 

de resistência nas plantas em contato com a micorriza. Estes autores também constataram o 

sintoma de tombamento de plantas assim como a formação de escleródios e crescimento de 

micélio de R. solani nas folhas e bainhas inoculadas. 

A severidade da queima da bainha em plantas inoculadas com R. solani foi alta 

devido à presença de lesões grandes que variaram de 3,0 a 14,3 cm (Fig. 2.3c-h) iniciadas a 

partir da inserção do inóculo (seta – Fig. 2.4d). Em outros trabalhos este patógeno também 

demonstrou expressiva agressividade em estudos com outras cultivares de arroz (Prabhu et 

al., 2002; Silva et al., 2012; Mosquera-Espinosa et al., 2013; Schurt et al., 2014; Wang et 

al., 2015). No presente estudo observou-se redução do tamanho das lesões (73%) e na 

ASCPD (77%) de queima da bainha quando o FMO foi pulverizado nas plantas de arroz 

juntamente à inoculação de R. solani. Nas plantas que foram micorrizadas com o FMO e 

posteriormente desafiadas com o patógeno houve redução do tamanho das lesões e na 

ASCPD de 62 e 65%, respectivamente (Fig. 2.3).  
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O progresso lento da doença e a redução do tamanho médio de lesões nas 

plantas micorrizadas com FMO e desafiadas com o patógeno estão relacionados à atividade 

de enzimas de defesa da planta. A atividade de CHI aumentou cinco vezes nas plantas 

inoculadas com R. solani e a atividade de GLU aumentou três vezes. Nas plantas 

micorrizadas com o FMO observou-se o dobro da atividade de GLU já nas 48 HPI 

indicando que o FMO ativa os mecanismos primários de defesa da planta (Fig. 2.6a-b). O 

aumento das enzimas CHI e GLU também foi constatado em plantas de arroz tratadas com 

outros BCFs, por exemplo Trichoderma spp. e Cladosporium sp. (Silva et al., 2012; 

Chaibub et al., 2016; Richa et al., 2017). 

 No presente estudo, a enzima LOX dobrou sua atividade 72 HPI de R. solani 

em plantas induzidas o que pode ser explicado pela deposição de lignina ativada pela 

presença do FMO. O dobro da atividade de POX 96 HPI em relação às plantas induzidas e 

micorrizadas pode indicar a resposta programada às fitotoxinas liberadas por R. solani haja 

vista que este patógeno pode causar necrose poucos dias após a inoculação. Outros estudos 

sugerem que LOX e POX estão diretamente envolvidas na rota de ácido jasmônico (AJ) e 

também na síntese de fenilpropanoides. POX está relacionada à resposta de defesa na 

coativação de AJ e ácido salicílico (AS) bem como na morte celular programada (Pieterse 

et al., 2014; Vitti et al., 2015).  

A correlação entre a severidade da queima da bainha e a atividade enzimática 

demonstra que CHI quantificada 72 HPI é a enzima que melhor explica a resposta de 

defesa do arroz à R. solani. A enzima quitinase é responsável pela degradação imediata da 

quitina presente na parede celular do patógeno. A PCA também demonstrou que plantas 

micorrizadas com o FMO e desafiadas com o patógeno (induzidas) apresentam maior 

quantidade de enzimas ativas (CHI, GLU e POX) na resultante positiva quando 
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comparadas às plantas apenas inoculadas ou micorrizadas (Fig. 2.6). Estes resultados 

associados ao formato dos tricomas glandulares próximos aos estômatos e à deposição de 

cera nas folhas (Fig. 2.5), resposta passiva, indicam a ativação de mecanismos pré-

formados nas plantas tratadas com o FMO. O FMO W. circinata, utilizado no presente 

trabalho, também foi eficiente no controle da brusone do arroz por antagonismo direto 

frente ao M. oryzae (Carvalho et al., 2015). Assim sendo, os resultados obtidos no presente 

estudo demonstram que o FMO W. circinata tem efeito no controle biológico de queima da 

bainha. Estudos futuros hão de averiguar quais as formas de aplicação, as interações deste 

FMO com outros incrementos agrícolas utilizados na cultura do arroz e os efeitos do fungo 

micorrízico na produtividade do arroz. 
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3 Vias de etileno, terpenoides e flavonoides acionadas em arroz 

como resposta a Waitea circinata Warcup & Talbot micorrízica e 

Rhizoctonia solani Kühn patogênica 

RESUMO 

A queima da bainha é uma das principais doenças de arroz irrigado. O manejo desta doença 

ocorre integrando a resistência do hospedeiro, a rotação com culturas não hospedeiras de 

Rhizoctonia solani, o controle químico e o controle biológico. Fungos micorrízicos de 

orquídeas (FMOs) podem ser usados na supressão de queima da bainha, por meio de 

indução de resistência. Diante do exposto, o presente estudo teve por objetivo a análise do 

transcriptoma do arroz (cultivar BRS Tropical) comparando o perfil da expressão de genes 

em plantas micorrizadas com FMO ou induzidas (micorrizadas e, posteriormente, 

inoculadas com R. solani). Os tratamentos foram: 1) controle (plantas não micorrizadas e 

não inoculadas); 2) plantas micorrizadas com discos de micélio do FMO 20 dias após o 

plantio (DAP); e 3) plantas micorrizadas com FMO 20 DAP e inoculadas com o patógeno 

55 DAP. A coleta das amostras (pool de bainhas e folhas) ocorreu 48 horas após a 

inoculação do patógeno. O RNA total foi extraído e o sequenciamento das bibliotecas de 

cDNA foi realizado na plataforma Illumina®. As sequências obtidas passaram por filtragem 

de qualidade e alinhamento no genoma do arroz (Oryza sativa japonica Nipponbare MSU 

versão 7). Após a contagem do total de genes verificou-se a quantidade de genes 

diferencialmente expressos (GDEs) em cada situação biológica. Foram contrastadas 

plantas ‘controle versus micorrizadas’ e ‘controle versus induzidas’ visando calcular a 

quantidade de GDEs ativados e reprimidos. Todas as bibliotecas tiveram alinhamento no 

genoma do arroz superior a 82%, com média de 92% entre as três situações biológicas. 

Foram sequenciados 42.188 genes sendo gerados mais de 30 milhões de transcritos em 

cada uma das nove amostras. Observou-se 577 GDEs no contraste ‘controle versus 

micorrizadas’ e 1659 GDEs no contraste ‘controle versus induzidas’. No enriquecimento 

funcional verificou-se, tanto nas plantas micorrizadas quanto nas induzidas, predominância 

dos GDEs ativados envolvidos na expressão gênica, na regulação de processos metabólicos 

(processos biológicos) e, nas plantas induzidas, alguns com função de regulação da 

transcrição (função molecular). Na regulação do processo biossintético celular verificou-se 

prevalência do domínio AP2 (APETALA 2), sendo 52 GDEs ativados em plantas induzidas 

e 20 GDEs nas micorrizadas. O domínio AP2 refere-se, dentre outros, à resposta ao 

estímulo do etileno. Dentre os GDEs reprimidos destaque para genes relacionados com a 

morte celular programada nas plantas micorrizadas. A biossíntese de fenilpropanoides foi 

compartilhada entre plantas micorrizadas e induzidas, mas com maior complexidade nas 
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induzidas. Também foram ativados terpenoides nas plantas induzidas, indicando resposta 

aos fungos (micorriza e patógeno). Portanto, sugere-se que o FMO induz resistência em 

arroz minimizando os danos causados por R. solani. 

Palavras-chave: fungo micorrízico de orquídea; indução de resistência, queima da bainha 

do arroz. 

 

ABSTRACT 

Ethylene, terpenoid and flavonoid pathways in rice in response to Waitea circinata 

Warcup & Talbot mycorrhizal and Rhizoctonia solani Kühn pathogenic 

Sheath bligth is one of the major diseases of irrigated rice. The management of this disease 

occurs by integrating the resistance of the host, the rotation with non-hosted cultures of 

Rhizoctonia solani, chemical control and biological control. Orchid mycorrhizal fungi 

(OMFs) can be used to suppress sheath blight by induced resistance. The objective of the 

present study was to analyze the rice transcriptome (BRS Tropical cultivar) comparing the 

gene expression profile in mycorrhized plants with the OMF or induced (mycorrhized and 

later inoculated with R. solani). The treatments were: 1) control (non-mycorrhized and 

non-inoculated plants); 2) mycorrhized plants with OMF mycelium discs 20 days after 

planting (DAP); and 3) mycorrhized plants with OMF 20 DAP and inoculated with the 

pathogen 55 DAP. Sample collection (sheath and leaf pool) occurred 48 hours after 

inoculation of the pathogen. Total RNA was extracted and sequencing of the cDNA 

libraries was performed on the Illumina® platform. The sequences obtained were filtered 

by quality and alignment in the rice genome (Oryza sativa japonica Nipponbare MSU 

version 7). After counting the total number of genes, the amount of differentially expressed 

genes (DEGs) in each biological situation was verified. The “control versus mycorrhizal” 

and “control versus induced” plants were used to calculate the amount of activated and 

repressed DEGs. All the libraries had alignment in the rice genome greater than 82%, with 

a mean of 92% among the three biological situations. Sequenced were 42,188 genes, 

generating more than 30 million transcripts in each of the nine samples. There were 577 

DEGs in the “control versus mycorrhizal” contrast and 1,659 DEGs in the “control versus 

induced” contrast. In the functional enrichment, there was a predominance of the activated 

DEGs involved in gene expression, in the regulation of metabolic processes (biological 

processes), and in the induced plants, some with transcription regulation function 

(molecular function). In the regulation of the cellular biosynthetic process, AP2 domain 

(APETALA 2) was prevalent, with 52 DEGs activated in induced plants and 20 DEGs in 

mycorrhized plants. The AP2 domain refers, among others, to the response to the ethylene 

stimulus. Among the repressed DEGs, we highlight genes related to programmed cell death 

in mycorrhizal plants. The biosynthesis of phenylpropanoids was shared between 

mycorrhized and induced plants, but with greater complexity in the induced ones. 

Terpenoids were also activated in the induced plants, indicating response to double stress 

(mycorrhiza and pathogen). Therefore, it is suggested that FMO induces resistance in rice 

minimizing the damages caused by R. solani. 

 

Keywords: orchid mycorrhizal fungus; resistance induction; sheath bligth of the rice 
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3.1 INTRODUÇÃO 

O arroz (Oryza sativa L) é considerado o alimento básico de mais da metade da 

população mundial por ser fonte de energia e proteínas. Devido ao tamanho relativamente 

pequeno do seu genoma (400 a 430 milhões de pares de bases – Mb), o arroz foi a primeira 

grande cultura a ter o genoma completamente sequenciado (Eckardt, 2000; Yu et al., 2002; 

Sun et al.; 2015; FAO, 2017). O Brasil é o principal produtor da América Latina (12 

milhões de toneladas na safra 2016/17) sendo cultivado o arroz de terras altas, nas áreas 

tropicais, e o irrigado, predominantemente no Sul (Rio Grande do Sul e Santa Catarina) e 

nos estados do Tocantins e de Mato Grosso em áreas de irrigação por inundação (FAO, 

2017; MAPA, 2017). 

A perda no rendimento das cultivares de arroz irrigado está diretamente 

relacionada com doenças causadas por fungos, como a queima da bainha (Rhizoctonia 

solani Kühn). R. solani é um patógeno necrotrófico muito agressivo que acomete as 

culturas de arroz, soja, milho, feijão, dentre outras. No Brasil, a queima da bainha em arroz 

ocorre principalmente no Tocantins e no Rio Grande do Sul. No estado do Tocantins, esta 

doença ocorre em todas as lavouras, em maior ou menor severidade, causando perdas 

significativas (30 a 40%).  A epidemia da queima da bainha é favorecida por alta umidade 

(90-95%); temperaturas entre 28 e 32° C; por rotação com outras culturas hospedeiras 

(como a soja e o milho) que favorecem o aumento de inóculo primário (escleródios) no 

solo; e a disseminação dos escleródios por meio da água da irrigação ou da aração do solo 

(Carling et al., 2002; Prabhu et al., 2002; Silva et al., 2012; Schurt et al., 2014).  

O controle da queima da bainha no arroz é realizado, comumente, por 

aplicações de fungicidas, pela rotação com culturas não hospedeiras de R. solani e, 

também, e pelo uso de cultivares com certo grau de resistência, haja vista que não existem 
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cultivares imunes a este patógeno. A fertilização do solo com Silício (Si) também tem sido 

um método promissor de controle da queima da bainha (Rodrigues & Datnoff, 2005; 

Mosquera-Espinosa et al., 2013; Wang et al., 2013; Wibberg et al., 2013; Zheng et al., 

2013; Schurt et al., 2014). 

Considerando a recorrente demanda mundial por sustentabilidade na 

agricultura, uma alternativa que tem ganhado notoriedade é o controle biológico. Este pode 

ser realizado por meio da aplicação de microrganismos benéficos que agem por 

antagonismo direto ou por indução de resistência no hospedeiro. Estudos recentes 

demonstram eficiente controle de queima da bainha do arroz por  fungos de controle 

biológico (FCBs) como Trichoderma spp. e   Chaetomium aureum, por exemplo (Shoresh 

et al., 2010; Silva et al., 2012; Zhang & Li, 2012; Wang et al., 2013). 

Os Fungos Micorrízicos Orquidoides (FMOs), ou rizoctonioides, são 

imprescindíveis na germinação, e no desenvolvimento durante o período mico-

heterotrófico, das orquídeas em habitat natural (Peterson et al., 2004; Rasmussen & 

Rasmussen, 2009; Dearnaley et al., 2012; Silva et al., 2016). Os FMOs são relatados como 

potenciais agentes de biocontrole (FCBs) na supressão de doenças do arroz, tanto por 

indução de resistência quanto por antagonismo direto frente ao patógeno (Mosquera-

Espinosa et al., 2013; Carvalho et al., 2015).  

O sequenciamento de transcritos permitiu aferir os níveis de expressão de 

genes relacionados à defesa do arroz ao patógeno R. solani no intuito de compreender a 

resistência do hospedeiro (Zhao et al., 2008; Jia et al., 2012). No entanto, o conhecimento 

dos mecanismos moleculares que envolvem a regulação das respostas de defesas em 

plantas induzidas por FMOs ainda é incipiente. E não são relatados estudos em nível 

molecular com FMOs induzindo resistência em plantas de arroz. Deste modo, o presente 
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estudo realizou o sequenciamento de nova geração (NGS) de transcritos de arroz para 

avaliar genes diferencialmente expressos supostamente envolvidos na rota de defesa à 

queima da bainha em plantas induzidas com FMO.  

3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

3.2.1 Ensaio de supressão de queima da bainha por W. circinata micorrízica de 

orquídea  

As sementes da cv. BRS Tropical, cultivar de arroz irrigado suscetível à queima 

da bainha, foram semeadas em vasos plásticos contendo aproximadamente 3 kg de solo 

adubado com 5 g de NPK (5-30-15) acrescido de 1 g de Zn e 3 g de sulfato de amônio/Kg 

(Carvalho et al., 2015). Foram semeadas dez sementes por vaso e mantidas cinco plantas 

vinte dias após o plantio (DAP). O ensaio foi realizado em casa de vegetação (Embrapa 

Arroz e Feijão) mantida sob condições de alta umidade, 95 a 100%, e temperaturas 

variando de 27 a 30° C (dia) e de 22 a 25° C (noite) visando atender aos requisitos básicos 

para ação patogênica de R. solani (Prabhu et al., 2002; Cutrim et al., 2008; Mosquera-

Espinosa et al., 2013).  

Os microrganismos utilizados neste estudo foram um fungo micorrízico de 

orquídea (FMO) e um isolado de Rhizoctonia solani Kühn patogênico ao arroz mantidos e 

repicados no Laboratório de Genética de Microrganismos, Universidade Federal de Goiás 

– UFG. O FMO, cujo código é BRM 32644, foi obtido de raízes da orquídea Epidendrum 

nocturnum Jacq. ocorrente em áreas de Cerrado Rupestre em Goiás (Silva et al., 2016; 

Sousa et al., 2018) e identificado como Waitea circinata Warcup & Talbot (Dados não 

publicados). O isolado patogênico de R. solani, cujo código é Rh24F1 (BRM 45111), 

pertence à Coleção de Microrganismos Funcionais do Laboratório de Microbiologia 
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Agrícola (Embrapa Arroz e Feijão). Este isolado foi obtido de plantas com lesões severas 

de queima da bainha em lavouras comerciais de arroz em Lagoa da Confusão, Tocantins. 

O ensaio foi realizado em delineamento inteiramente casualizado (DIC) 

composto por três tratamentos e dez repetições. Os tratamentos foram constituídos por 

plantas não micorrizadas e não inoculadas – controle (T1); plantas micorrizadas com FMO 

20 DAP (T2); e plantas micorrizadas (20 DAP) e posteriormente inoculadas com R. solani 

(55 DAP) configurando o tratamento de indução de resistência (T3). Todas as plantas 

foram pulverizadas com água destilada e autoclavada no momento da inoculação do 

patógeno (R. solani). A micorrização das plantas ocorreu 20 DAP sendo colocado um disco 

de 9 mm (contendo o micélio do FMO) junto à base da planta de arroz, sendo um disco 

para cada planta (Mosquera-Espinosa et al., 2013). A inoculação do patógeno foi realizada 

via inserção de um palito de madeira contendo o micélio de Rh24F1 (crescido in vitro) 

entre a bainha e a segunda folha do perfilho principal aos 55 DAP (Prabhu et al., 2002).  

3.2.2 Extração de RNA de folhas e bainhas de arroz das três situações biológicas 

A extração de RNA foi realizada no Laboratório de Biotecnologia da Embrapa 

Arroz e Feijão. Foram coletadas três amostras vegetais (réplicas biológicas) abaixo da 

segunda folha do perfilho principal 48 horas após a inoculação do patógeno e, por 

conseguinte, 37 dias após a micorrização. As nove amostras vegetais foram armazenadas 

em papel alumínio previamente esterilizado e alocadas em nitrogênio líquido durante o 

transporte à condição -80 °C onde permaneceram até a extração.  

A extração do RNA total procedeu utilizando o protocolo PureLinkTM Plant 

RNA Reagent® Thermo Fisher Scientific conforme metodologia adaptada e descrita por 

Santos (2017). Foram averiguadas a qualidade e a quantidade de RNA em cada amostra no 
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espectrofotômetro NanoDrop® Thermo Fisher Scientific seguindo as instruções do 

fabricante. Também foi verificada a integridade do RNA (RIN – RNA Integrity Number) 

por eletroforese microfluídica usando o aparelho Bioanalyzer 2100® Agilent. As amostras 

de RNA foram mantidas em água RNAse free (tratada com DEPC – diethyl pyrocarbonate) 

durante seis meses a -80 °C. 

3.2.3 Preparação das bibliotecas de cDNA e sequenciamento Illumina (RNA-seq)  

Tanto a preparação das bibliotecas quanto o sequenciamento de nova geração 

(NGS) foram realizados por meio de serviço terceirizado no Laboratório de Biotecnologia 

Animal na Esalq (Escola Superior de Agricultura ‘Luiz de Queiroz’), em Piracicaba – SP. 

Na preparação das bibliotecas de cDNA foi utilizado o protocolo TruSeq Stranded mRNA 

LT Sample Prep Illumina® visando avaliar com maior acurácia a expressão dos transcritos. 

 O sequenciamento das nove bibliotecas foi realizado na plataforma Illumina, 

aparelho HiSeq 2500®, usando uma canaleta (lane) de um Flow Cell (HiSeq SBS Kit v4). 

Foram sequenciados 100 pb a partir das duas extremidades (paired-end 2x100 bp) de cada 

fragmento de cDNA. 

3.2.4 Análise das sequências de transcritos e alinhamento destes ao genoma do arroz  

Na Figura 3.1 encontra-se o fluxograma das análises bioinformáticas desde a 

limpeza das sequências até a averiguação dos genes diferencialmente expressos (GDEs). 

Inicialmente, verificou-se a qualidade das sequências usando a ferramenta FastQC 

(Andrews, 2012) que permite identificar possíveis problemas ocasionados na preparação 

das bibliotecas ou durante o sequenciamento.  
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Figura 3.1 Fluxograma das análises desde a checagem do sequenciamento até a exploração dos 

genes diferencialmente expressos (GDEs). 

 

Devido ao uso de adaptadores Illumina para o sequenciamento (Exemplo: 

AGATCGGAAGAGC) e à presença de sequências geradas com baixa qualidade foi 

realizada a limpeza e a filtragem das sequências brutas com o Trimmomatic (Bolger et al., 

2014). Foram mantidas as bases com qualidade (Phred score) Q ≥ 30, ou seja, admitindo 

uma expectativa de um erro de sequenciamento a cada 1000 pb sequenciadas.  Em seguida, 

essas sequências foram novamente checadas com o FastQC para confirmar a filtragem dos 

dados e verificar o conteúdo GC (% de guanina e citosina) em cada sequência de 

transcritos. 

As sequências filtradas das nove bibliotecas foram alinhadas no genoma do 

arroz (Oryza sativa subespécie japonica, cultivar Nipponbare, versão 7.0, Phytozome – 
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Ouyang et al., 2007) usando o algoritmo STAR (Spliced Transcripts Alignment to a 

Reference), que foi desenvolvido especificamente para alinhar sequências transcritas em 

genomas de referência (Dobin et al., 2013). Foram avaliadas as porcentagens de 

alinhamentos únicos, múltiplos e muito curtos, bem como a qualidade dos alinhamentos 

únicos (MAPQ) e a porcentagem de sequências não mapeadas no genoma do arroz. Para 

calcular o número de leituras mapeadas em regiões gênicas para a posterior determinação 

das suas expressões foi utilizada a ferramenta HTSeq-count (Anders et al., 2015). De posse 

dos arquivos de contagem (.count) utilizou-se o DESeq2 (Love et al., 2014), pacote 

integrante do projeto R Bioconductor v. 3.4.3 (R Core Team 2017), para analisar a 

expressão diferencial de genes nos três tratamentos (nove bibliotecas). 

3.2.5 Análise do perfil global de genes diferencialmente expressos (DEGs) 

Um diagrama de Venn foi construído com a ferramenta online Venny 2.1 

(Oliveros, 2017), evidenciando o número de genes diferencialmente expressos (GDEs) 

comuns entre as plantas somente micorrizadas com as induzidas. Para a análise de 

enriquecimento funcional e categorização Gene Ontology (GO) dos GDEs foram utilizadas 

as ferramentas do Portal AgriGO (Analysis Toolkit and Database for Agricultural 

Community – Zhou et al., 2010; Tian et al., 2017). O enriquecimento funcional foi 

avaliado com um nível de significância de 5% (p-value= 0,05) pelo teste exato de Fisher. 

Também foi utilizado o Portal Rice Genome Annotation Project, National Science 

Foundation (Kawahara et al., 2013). 

Tanto para as plantas micorrizadas quanto para as plantas induzidas os GDEs 

up regulados (ativados) e down regulados (reprimidos), considerando os maiores valores 

absolutos de fold-change.. Foram visualizadas rotas metabólicas para os GDEs, ativados e 

reprimidos, relacionadas às enzimas envolvidas no processo de defesa do arroz nas plantas 
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micorrizadas e induzidas. Para esta finalidade utilizou-se a ferramenta online iPath3 3.0 

construindo um diagrama interativo de exclusividade ou compartilhamento de rotas 

(Yamada et al. 2011). 

3.3 RESULTADOS 

3.3.1 Qualidade e integridade do RNA total extraído das doze amostras vegetais 

O RNA extraído das amostras vegetais apresentou razão rRNA 28s/18s entre 

1,1 e 1,9 (Tabela 3.1) e a concentração das amostras variou de 183 a 552 ng/µl, o que é 

suficiente para a montagem das bibliotecas de cDNA (>100 ng/µl). O valor de RIN 

preconizado para sequenciamento na plataforma Illumina é de aproximadamente 8,0. No 

presente estudo o método de extração foi otimizado visando este princípio de modo que os 

valores de RIN obtidos variaram de 7,7 a 8,4 (Tabela 3.1).  

Tabela 3.1 Qualidade, quantidade e integridade de RNA total extraído das nove amostras. 

Amostras Vegetais  Razão 28S/18S  Concentração ng/µl RIN 

T1.1 1,5 276 7,9 

T1.2 1,4 220 8,0 

T1.3 1,9 451 8,0 

T2.1 1,0 361 8,3 

T2.2 1,9 183 8,1 

T2.3 1,6 406 8,2 

T3.1 1,1 186 7,7 

T3.2 1,8 262 8,4 

T3.3 1,4 552 7,7 

T1= controle – plantas não micorrizadas e não inoculadas; T2= plantas micorrizadas com FMO 20 dias após 

o plantio (DAP); e T3= plantas micorrizadas (20 DAP) e posteriormente inoculadas (55 DAP) – indução de 

resistência; RIN= RNA Integrity Number. 
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3.3.2 Filtragem das sequências e estatísticas do alinhamento no genoma do arroz 

As nove bibliotecas sequenciadas por RNA-seq apresentaram conteúdo GC 

entre 51 e 53%. O comprimento das sequências foi de 100 pb em cada ponta dos 

fragmentos, enquanto a quantidade média de sequências brutas foi de 22.744.537 pares 

(paired-end) em cada biblioteca. Após a remoção dos adaptadores usados no 

sequenciamento e das sequências de baixa qualidade (Q < 30) observou-se sequências com 

tamanho entre 15 e 86 pb. Foram removidas, em média, 38 mil sequências em cada 

biblioteca o que representa cerca de 0,18% do total de sequências geradas (Tabela 3.2). 

 

Tabela 3.2 Quantidade de sequências antes (brutas*) e depois (filtradas**) da limpeza com o 

Trimmomatic; conteúdo GC (%) em cada biblioteca e sequências removidas na 

filtragem de adaptadores e regiões com qualidade baixa (Phred score ≥30). 

Biblioteca Brutas* Sequências removidas % Removidas Filtradas** % GC 

T1.1 25.203.558 45.700 0,18132 25.157.858 52 

T1.2 22.573.698 34.439 0,15256 22.539.259 52 

T1.3 22.489.706 37.522 0,16684 22.452.184 51 

T2.1 23.756.570 46.631 0,19629 23.709.939 52 

T2.2 24.227.335 45.369 0,18726 24.181.966 51 

T2.3 22.371.435 32.381 0,14474 22.339.054 53 

T3.1 22.192.748 32.989 0,14865 22.159.759 53 

T3.2 17.686.999 28.536 0,16134 17.658.463 52 

T3.3 21.852.194 35.564 0,16275 21.816.630 53 

 

 

A proporção do alinhamento das sequências transcritas no genoma com alta 

qualidade (MAPQ≥30) foi superior a 94% em oito bibliotecas. Apenas a repetição 1 do T3 

(plantas micorrizadas com FMO e inoculadas com o patógeno) apresentou 82% de 
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mapeamentos com qualidade MAPQ≥30 enquanto a porcentagem de sequência não 

mapeadas foi de 14,8% (Tabela 3.3).  

Tabela 3.3 Métricas do alinhamento das nove bibliotecas ao genoma do arroz com porcentagem 

de alinhamentos únicos, múltiplos e muito curtos, qualidade do alinhamento (MAPQ 

≥30%) e sequências não mapeadas. 

Sequência 
Alinhamentos (%)  Qualidade (%) 

Únicos Múltiplos Muito curtos  MAPQ ≥ 30 Não mapeadas 

T1.1 79,37 4,85 15,2  94,2 3,6 

T1.2 82,63 2,23 14,97  97,4 0,7 

T1.3 81,69 2,37 15,74  97,2 0,9 

T2.1 82,37 2 15,53  97,6 0,4 

T2.2 82,31 2,14 15,45  97,5 0,4 

T2.3 82,78 2,11 14,97  97,5 0,7 

T3.1 69,94 15,29 13,15  82,1 14,8 

T3.2 82,02 2 15,88  97,6 0,4 

T3.3 81,79 2,69 15,24  96,8 1,2 

 

3.3.3 Análise do GDEs em plantas micorrizadas e induzidas  

Com o HTSeq obteve-se a contagem de sequências mapeadas para 42.188 

genes anotados em cada biblioteca (amostra). Verificando a distância entre amostras, por 

meio do inverso da correlação de Spearman e agrupamento pelo método UPGMA 

(Unweighted Pair Group Method using Arithmetic averages), foi observado o agrupamento 

das três réplicas da situação controle enquanto que as réplicas dos dois tratamentos ficaram 

intercaladas (Figura 3.2A). Na análise de componentes principais (ACP) os dois primeiros 

componentes explicaram 63% da variação total dos dados entre as nove bibliotecas. O 

gráfico de distância das amostras com base na ACP também mostra o controle distante dos 

dois tratamentos (Figura 3.2B). Esse resultado demonstra que o contato tanto com o fungo 
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micorrízico quanto com ambos (micorrízico e patogênico) promove mudanças no 

transcritoma do arroz. Por outro lado, as amostras micorrizadas e induzidas aparentemente 

possuem respostas parecidas dado à similaridade das amostras em termos de expressão 

global dos genes. 

 

 

Figura 3.2 Análise de agrupamento (a) e análise de componentes principais (b) das nove 

amostras. SÍMBOLOS: plantas não micorrizadas e não inoculadas – controle (círculo), 

micorrizadas (quadrado) e induzidas (triângulo).  

 

O tamanho médio das bibliotecas foi normalizado atendendo aos pressupostos 

do DESeq2. O número de genes com expressão superior a 0,5 foi de 21.875 (contagem por 

milhão – CPM) dentre os 42.188. Os diferencialmente expressos (GDEs) significativos 

contrastando os tratamentos com o controle (plantas não micorrizadas e não inoculadas) foi 

de 577 nas plantas micorrizadas e 1659 nas plantas induzidas (micorrizadas e inoculadas). 

As plantas micorrizadas apresentaram 302 genes ativados e 275 reprimidos. As plantas 

induzidas apresentaram 862 GDEs ativados e 797 reprimidos. Dos genes com expressão 
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ativada 269 foram comuns às plantas micorrizadas e induzidas, apenas 33 genes exclusivos 

às plantas micorrizadas. Dentre os genes reprimidos 74 foram exclusivos às plantas 

micorrizadas e 201 comuns entre estas e as plantas induzidas (Figura 3.3). Deste total de 

GDEs ativados e reprimidos contatou-se registro de categorias GO (Gene Ontology) para 

347 genes ativados e 352 reprimidos nas plantas induzidas. Nas plantas micorrizadas foram 

108 GDEs ativados e 111 reprimidos categorizados. 

 

Figura 3.3 Diagrama de Venn mostrando os genes com expressão diferencial que são comuns ou 

exclusivos nas situações biológicas de plantas de arroz micorrizadas (apenas FMO) e 

induzidas (FMO e patógeno). 

 

N a categoria GO de processos biológicos (PB), tanto em plantas micorrizadas 

como induzidas, houve predominância de GDEs ativados envolvidos na regulação da 

expressão gênica e na síntese de processos, celulares e metabólicos (Tabelas 3.4 e 3.5).  
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Tabela 3.4. Categorias GO de processo biológico (PB), função molecular (FM) e componente 

celular (CC) enriquecidas pelo teste exato de Fisher (p-value < 0,05) com correção da 

taxa de falsa descoberta (FDR < 0,05) nos GDEs ativados nas plantas Induzidas, em 

relação ao controle.  

GO_ID Descrição Número  p-value FDR 

Processo Biológico (PB) 

0010467 gene expression. 89 2,1e-16 1,2e-13 

0006412 Translation 32 5,1e-10 1,5e-07 

0009889 regulation of biosynthetic process 52 2,7e-08 3,1e-06 

0031326 regulation of cellular biosynthetic process 52 2,7e-08 3,1e-06 

0016070 RNA metabolic process 41 3,9e-08 3,2e-06 

0010468 regulation of gene expression. 52 3,5e-08 3,2e-06 

0031323 regulation of cellular metabolic process 52 4,9e-08 3,5e-06 

0045449 regulation of transcription 50 6,3e-08 3,8e-06 

0019219 regulation of nucleobase, nucleoside and nucleotide  50 7,3e-08 3,8e-06 

0051171 regulation of nitrogen compound metabolic process 50 7,3e-08 3,8e-06 

0080090 regulation of primary metabolic process 52 9,1e-08 4,4e-06 

0019222 regulation of metabolic process 52 1,8e-07 7,6e-06 

0006350 Transcription 51 2,3e-07 8,9e-06 

0050794 regulation of cellular process 57 4E-07 1,5e-05 

0065007 biological regulation 59 1,2e-06 4,00E-05 

0050789 regulation of biological process 57 1,2e-06 4,00E-05 

0044267 cellular protein metabolic process 73 1,4e-06 4,1e-05 

0006355 regulation of transcription, DNA-dependent 28 5,4e-06 0,00016 

0051252 regulation of RNA metabolic process 28 5,9e-06 0,00016 

0006351 transcription, DNA-dependent 28 1,7e-05 0,00044 

0032774 RNA biosynthetic process 28 1,8e-05 0,00044 

0034641 cellular nitrogen compound metabolic process 15 0,0021 0,043 

Função Molecular (FM) 

0003700 transcription factor activity 30 5,1e-08 1,9e-05 

0005198 structural molecule activity 23 5,5e-07 0,0001 

0030528 transcription regulator activity 35 1,6e-06 0,00019 

0003735 structural constituent of ribosome 20 2,5e-06 0,00023 

Componente celular (CC) 

0005737 Cytoplasm 45 3,9e-08 4,1e-06 

0005840 Ribosome 20 2,6e-06 9,1e-05 

0044444 cytoplasmic part 34 2,6e-06 9,1e-05 

0032991 macromolecular complex 39 3,5e-06 9,1e-05 

0030529 ribonucleoprotein complex 20 0,00001 0,00022 

0005623 Cell 118 7,2e-05 0,0011 

0005622 Intracelular 80 0,0029 0,038 
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Tabela 3.5 Categorias GO de processos biológicos (PB) enriquecidas (p-value < 0,05 e FDR < 

0,05) no grupo de GDEs ativados nas plantas Micorrizadas, em relação ao controle.  

GO_ID Descrição Número  p-value FDR 

Processo Biológico (PB) 

0045449 regulation of transcription 20 1,3e-05 0,00054 

0050789 regulation of biological process 24 9,8e-06 0,00054 

0010467 gene expression. 26 2,2e-05 0,00054 

0065007 biological regulation 25 6,8e-06 0,00054 

0031326 regulation of cellular biosynthetic process 20 2,1e-05 0,00054 

0010468 regulation of gene expression. 20 2,4e-05 0,00054 

0019219 regulation of nucleobase, nucleoside, nucleotide 

and nucleic acid metabolic process 

20 1,4e-05 0,00054 

0009889 regulation of biosynthetic process 20 2,1e-05 0,00054 

0050794 regulation of cellular process 24 5,4e-06 0,00054 

0051171 regulation of nitrogen compound metabolic 

process 

20 1,4e-05 0,00054 

0010556 regulation of macromolecule biosynthetic 

process 

20 2,1e-05 0,00054 

0031323 regulation of cellular metabolic process 20 2,8e-05 0,00057 

0080090 regulation of primary metabolic process 20 3,7e-05 0,00066 

0006350 Transcription 20 3,8e-05 0,00066 

0060255 regulation of macromolecule metabolic process 20 4,1e-05 0,00068 

0019222 regulation of metabolic process 20 5,1e-05 0,00078 

0046483 heterocycle metabolic process 8 9,6e-05 0,0014 

0016070 RNA metabolic process 14 0,00039 0,0054 

0051252 regulation of RNA metabolic process 11 0,00054 0,0067 

0006355 regulation of transcription, DNA-dependent 11 0,00052 0,0067 

0032774 RNA biosynthetic process 11 0,0009 0,01 

0006351 transcription, DNA-dependent 11 0,00088 0,01 

0044281 small molecule metabolic process 12 0,0025 0,027 

0044283 small molecule biosynthetic process 6 0,0035 0,036 

 

Ainda nos GDEs ativados observou-se na categoria GO de função molecular 

(FM) genes envolvidos na transcrição em plantas induzidas. Para a categoria GO 

componente celular (CC), em sua maioria, para regiões intracelular e do citoplasma 

(Tabela 3.4). Nas plantas micorrizadas não foram observados GDEs ativados para estas 

categorias GOs na análise de enriquecimento funcional (Tabela 3.5). 

Na categoria GO de processos biológicos (PB), a subcategoria regulação da 

biossíntese de processos celulares (GO:0031326) compreendeu 52 GDEs em plantas 
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induzidas e 20 em plantas micorrizadas, sendo que dentre estes GDEs ao menos 10 e 4, 

respectivamente, referem-se ao domínio AP2 (APETALA 2) ou à família MYB (Figura 

3.4).  Genes AP2 e MYB são fatores de transcrição envolvidos em funções importantes 

com desenvolvimento celular, metabolismo e resposta aos estresses. 

 

Figura 3.4 Fatores de transcrição do Domínio AP2 (APETALA 2) e da Família MYB ativados em 

plantas Micorrizadas e Induzidas. [Observação: Em vermelho o gene com expressão 

ativada comum entre plantas micorrizadas e induzidas]. 

 

Em plantas induzidas, dentre os GDEs reprimidos observou-se maioria de 

genes envolvidos com resposta a estímulos e transporte enriquecidos na categoria GO de 

processos biológicos. Para a categoria GO de função molecular houve predominância de 

genes reprimidos relacionados à atividade de transporte e ligação, de DNA e proteínas 

(Tabela 3.6).  
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Tabela 3.6 Categorias GO de processos biológicos (PB) e função molecular (FM) enriquecidas 

(p-value < 0,05 e FDR < 0,05) nos GDEs reprimidos em plantas Induzidas em relação 

ao controle.  

GO_ID Descrição Número  p-value FDR 

Processo Biológico (PB 

0006457 protein folding 13 1,6e-05 0,0078 

0006810 Transport 42 0,00036 0,034 

0051234 establishment of localization 42 0,00036 0,034 

0050896 response to stimulus 31 0,00016 0,034 

0055085 transmembrane transport 23 0,00037 0,034 

0051179 Localization 42 0,00042 0,034 

Função Molecular (FM) 

0005524 ATP binding 85 7,00E-09 6,9e-07 

0032555 purine ribonucleotide binding 89 6,7e-09 6,9e-07 

0032553 ribonucleotide binding 89 6,7e-09 6,9e-07 

0000166 nucleotide binding 99 1,2e-08 9,3e-07 

0017076 purine nucleotide binding 89 6,3e-08 3,3e-06 

0001882 nucleoside binding 85 7,9e-08 3,4e-06 

0005515 protein binding 61 3,7e-05 0,0014 

0016462 pyrophosphatase activity 26 5,8e-05 0,002 

0016818 hydrolase activity, acting on acid anhydrides, 

in phosphorus-containing anhydrides 

26 8,00E-05 0,0026 

0017111 nucleoside-triphosphatase activity 25 0,0001 0,0028 

0022857 transmembrane transporter activity 21 0,0007 0,018 

0022804 active transmembrane transporter activity 13 0,0017 0,035 

0005215 transporter activity 26 0,0018 0,037 

 

 

Nas plantas micorrizadas a categoria GO de processos biológicos foi 

enriquecidas para GDEs envolvidos com transporte e morte celular programada. Já para a 

categoria função molecular, nas plantas micorrizadas, há maior quantidade de genes 

reprimidos envolvidos na ligação de nucleotídeos e proteínas (Tabela 3.7). 
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Tabela 3.7 Categorias GO de processos biológicos (PB) e função molecular (FM) enriquecidas 

(p-value < 0,05 e FDR < 0,05) nos GDEs reprimidos em plantas Micorrizadas em 

relação ao controle. 

GO term Description Número p -value FDR 

Processo Biológico (PB 

0055085 transmembrane transport 13 2,4e-05 0,007 

0006810 Transport 19 0,00018 0,015 

0051234 establishment of localization 19 0,00018 0,015 

0051179 Localization 19 0,0002 0,015 

0012501 programmed cell death 9 0,00088 0,037 

0006915 Apoptosis 9 0,00088 0,037 

0006952 defense response 8 0,0013 0,041 

Função Molecular (FM) 

0000166 nucleotide binding 31 0,0012 0,029 

0022804 active transmembrane transporter activity 7 0,00099 0,029 

0005524 ATP binding 26 0,0016 0,029 

0032559 adenyl ribonucleotide binding 26 0,0016 0,029 

0015291 secondary active transmembrane transporter activity 5 0,00049 0,029 

0005215 transporter activity 13 0,00044 0,029 

0001882 nucleoside binding 27 0,0016 0,029 

0022857 transmembrane transporter activity 11 0,00021 0,029 

0015075 ion transmembrane transporter activity 7 0,0024 0,039 

 

 

Observou-se GDEs comuns às plantas micorrizadas e induzidas. Destes, os 

LOC_Os01g55240 e LOC_Os02g13710 com expressão aumentada (log2FoldChange > 1), 

sendo genes relacionados com giberelina e etileno, respectivamente.  O LOC_ 

Os04g52780 (região rica em leucina receptora de proteína kinase EXS) apresentou 

expressão aumentada em plantas micorrizadas e o LOC_ Os04g27670 (terpeno-sintase) 

apresentou expressão aumentada 6 vezes exclusivamente nas plantas induzidas (Tabela 

3.8).  

Dentre os genes comuns com expressão reprimida destacou-se o LOC_ 

Os05g34030 (PRT2 peptídeo transportador) com valores negativos (log2FC < -2) em 

ambas as situações biológicas. O gene LOC_ Os05g40070 (WRKY84 – fator de 
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transcrição) foi reprimido 4 vezes somente em plantas micorrizadas e o LOC_Os12g02060 

(precursor da peroxidase) reprimido 6 vezes apenas nas plantas induzidas (Tabela 3.8). 

 

Tabela 3.8 Genes Diferencialmente Expressos (GDEs) ativados ou reprimidos nas plantas 

Micorrizadas (apenas FMO) e Induzidas (FMO e patógeno). 

  Micorrizadas Induzidas 

GDEs Ativados Descrição log2FC p-value log2FC p-value 

Os01g55240 gibberellin 2-beta-dioxygenase putative 

expressed 
2,2906 0,0002 1,9632 0,0017 

Os02g13710 ethylene-responsive transcription factor TINY 

putative expressed 
2,2480 0,0005 2,0614 0,0015 

Os04g52780* 

 

leucine-rich repeat receptor protein kinase 

EXS precursor putative expressed 
4,2303 0,0001 – – 

Os04g27670** 

 

terpene synthase putative expressed 
– – 6,3278 0,0006 

GDEs 

Reprimidos 

Descrição log2FC p-value log2FC p-value 

Os05g34030 peptide transporter PTR2 putative expressed -3,0653 0,0006 -3,1474 0,0006 

Os05g40070* WRKY84 expressed -4,3447 0,0003 – – 

Os12g02060** peroxidase precursor – – -7,0438 0,0001 

* GDEs exclusivos em plantas micorrizadas; ** GDEs exclusivos em plantas induzidas. 

 

3.3.4 Rotas de síntese de metabolismo secundário  

Inserindo os genes com proteínas preditas verificamos que GDEs ativados nas 

plantas micorrizadas (Figura 3.5 – linha azul) estaão envolvidos na síntese de 

fenilpropanoides. Já nas plantas induzidas observou-se genes ativados (Figura 3.5 – linhas 

verdes) na síntese de de terpenoides, fenilpropanoides e flavonoides. Há compartilhamento 

de rotas para a síntese de fenilpropanoides tanto em plantas micorrizadas quanto nas 

induzidas (Figura 3.5 – linha preta). 
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Figura 3.5 Genes ativados (up regulados) envolvidos em rotas de biossíntese de metabólitos 

secundários exclusivos às plantas micorrizadas (linha azul) ou às plantas induzidas 

(linhas verdes). Genes envolvidos em rotas compartilhadas por plantas micorrizadas e 

induzidas (linha preta). 

 

 

3.4 DISCUSSÃO 

Este é o primeiro relato de sequenciamento de genes envolvidos na indução de 

resistência em arroz à queima da bainha utilizando o FMO Waitea circinata. Este FMO foi 

selecionado no presente estudo por ter apresentado eficiência na supressão de brusone por 

antagonismo direto (Carvalho et al., 2015). Também foi eficiente na germinação in vitro de 

sementes de Cyrtopodium saintlegerianum Rchb. f. (Sousa et al. – dados não publicados) e 

no desenvolvimento de plântulas de Epidendrum nocturnum Jacq. (Silva et al., 2016). 

Dados não publicados revelam o micoparasitismo de hifas de Rhizoctonia solani por hifas 
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de W. circinata micorrízico e a supressão da queima da bainha do arroz, em casa de 

vegetação, tanto por antagonismo direto (pulverização) assim como por indução de 

resistência (micorrização). 

No presente estudo foi sequenciado o RNA de três situações biológicas visando 

contrastar o efeito do FMO aplicado nas plantas de arroz (plantas micorrizadas) com o 

efeito da aplicação do FMO e posterior inoculação com o patógeno (plantas induzidas) 

comparando-as com plantas sem a presença destes agentes bióticos (controle). A qualidade 

do RNA extraído facilitou a obtenção de transcritos alternativos, bem como a alta 

porcentagem de alinhamento das amostras sequenciadas no genoma de referência. A 

integridade do RNA extraído, a qualidade e a cobertura do alinhamento das sequências 

obtidas no genoma do arroz são importantes para avaliar o perfil dos transcritos e verificar 

diferenças de expressão gênica (Smarda et al., 2012; Nuruzzaman et al., 2014; Wakasa et 

al., 2014; Yang et al., 2015; Jackson, 2016; Mahesh et al., 2016; Azizi et al., 2017).  

As cultivares de arroz mais produtivas são utilizadas em extensas áreas de 

plantio o que pode acarretar epidemia de doenças como a queima da bainha (Prabhu et al., 

2002; Rodrigues & Datnoff, 2005; Schurt et al., 2015). As lesões causadas por R. solani ao 

coalescerem podem ocasionar o acamamento das plantas. Portanto, há redução 

significativa do número de perfilhos, do enchimento de grãos e, por vezes, a morte das 

plantas (Prabhu et al., 2002; Schurt et al., 2015). As estratégias de controle desta doença se 

concentram no uso resistência genética, na aplicação de fungicidas, na rotação com 

culturas não hospedeiras (Manejo Integrado de doenças – MID) e na utilização do controle 

biológico (Prabhu et al., 2002; Rodrigues et al., 2003; Silva et al., 2012; Schurt et al., 

2015).  
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Ao considerar os custos de produção, a qualidade final dos grãos e a 

sustentabilidade do cultivo, o controle biológico se mostra como alternativa eficiente para 

a queima da bainha (Rodrigues et al., 2003; Silva et al., 2012; Mosquera-Espinosa et al., 

2013). O presente estudo embasou-se em dados de casa de vegetação, nos quais o FMO W. 

circinata reduziu em 60% a severidade da queima da bainha em plantas de arroz 

comparando com o controle positivo (onde foi inoculado somente o patógeno R. solani). 

Observou-se, ainda, que enzimas relacionadas às respostas da planta frente ao patógeno 

(glucanase, quitinase, lypoxigenase e peroxidase) tiveram sua atividade aumentada nas 

plantas micorrizadas e posteriormente inoculadas o que fomentou o sequenciamento de 

plantas micorrizadas e induzidas.  A associação com fungos micorrízicos favorece as 

plantas na resposta aos estresses, biótico e abiótico. Também é relatado o aumento da 

absorção de nutrientes em plantas que estão em contato com fungos micorrízicos (Peterson 

et al.; 2004; Cameron et al., 2006; Otero et al., 2011; Wu et al., 2011; Dearnaley et al., 

2012; Cameron et al., 2013).  

Dos genes ativados (up regulados) que tiveram expressão aumentada tanto nas 

plantas micorrizadas quanto induzidas destacam-se aqueles envolvidos com os fatores de 

transcrição do domínio proteico AP2 (APETALA2, família de proteínas de ligação de 

DNA) e da família MYB (U-box – Ubiquitina), sendo mais ativados nas plantas induzidas. 

Estes genes estão diretamente relacionados com a resposta das plantas aos estresses biótico 

e abiótico. Proteínas AP2 estão frequentemente associadas ao etileno, molécula endógena 

envolvida na indução de resistência sistêmica e desencadeada como resposta à 

microrganismos patogênicos e/ou benéficos (Okamuro et al., 1997; Xu & Wang, 2012; 

Licausi et al., 2013; Pegoraro et al., 2013; Pieterse et al., 2014; Wu et al., 2014; Abiri et al., 

2017).  Genes da família MYB, também são fatores de transcrição, estão relacionados com 
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a resposta desencadeada pelo ‘crosstalk’ de múltiplas moléculas vegetais endógenas (como 

ácido salicílico – AS, ácido jasmônico – AJ e etileno – ET) que sinalizam para resistência 

local e sistêmica a doenças (Lee et al., 2000; De Vleesschauwer et al 2014; Pieterse et al., 

2014; Vitti et al., 2015: Bahieldin et al., 2016). 

A elucidação do modo como são modulados os mecanismos de defesa pode 

auxiliar na integração de práticas agrícolas mais sustentáveis, quer seja por incrementos 

nutricionais (bioestimulação) ou por biocontrole das doenças, induzindo resistência. Sabe-

se que para os estresses causados por microrganismos, patogênicos ou não, há a ação 

mediadas por redes de interação de AS, AJ e ET. Alguns dos genes que reagem na indução 

de resistência contra patógenos também podem acionar a síntese de metabolismo 

secundário, juntamente com giberelinas, de terpenoides e flavonoides (Qiu et al., 2008; 

Tsuda et al., 2009; Pieterse et al., 2014; Vitti et al., 2015; Anderson et al., 2017). 

 No presente estudo verificou-se que tanto nas plantas micorrizadas quanto nas 

induzidas ocorre a síntese de fenilpropanoides, metabólitos precursores da lignina. 

Contudo, há maior quantidade de genes envolvidos nestas vias nas plantas que foram 

induzidas. Estudos anteriores evidenciaram aumento da atividade de lipoxigenase (LOX – 

EC 1.13.11.12) em plantas induzidas em relação às plantas somente micorrizadas com W. 

circinata ou somente inoculadas com R. solani. A enzima LOX está envolvida tanto na 

ação de jasmonatos (AJ) quanto na síntese de fenilpropanoides e, por conseguinte, na 

deposição de lignina nas plantas. 

Em suma, no presente estudo as respostas desencadeadas pela ação do FMO 

das plantas de arroz ativam a síntese de moléculas responsivas ao estímulo biótico (etileno) 

e metabólitos secundários (terpenoides e flavonoides) relacionados com a defesa das 

plantas aos patógenos. Sugere-se, ainda, que mesmo as plantas somente micorrizadas tem 
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as rotas de defesa acionadas, mas em menor complexidade visto que o FMO não causa 

danos podendo, possivelmente, favorecer ao metabolismo primário.  O FMO W. circinata 

pode atuar como agente de controle biológico frente ao patógeno R. solani no arroz, mas 

ainda são muitos os percalços a serem investigados. 
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4 CONCLUSÕES GERAIS 

 

i. As hifas do fungo micorrízico orquidoide (FMO) Waitea circinata tem ação 

micoparasítica sobre o patógeno Rhizoctonia solani; 

ii. Não são observados danos às plantas de arroz quando em contato com o FMO; 

iii. Ambas as formas de aplicação do FMO, micorrização direto no solo e 

pulverização nas folhas, têm efeito na supressão da queima da bainha; 

iv. Enzimas relacionadas à defesa do arroz frente ao patógeno R. solani estão 

correlacionadas com a menor severidade de queima da bainha em plantas que 

foram tratadas (induzidas) com o FMO; 

v. Há maior quantidade de genes diferencialmente expressos envolvidos com 

resposta de defesa nas plantas induzidas do que nas plantas somente tratadas 

com o FMO; 

vi. As rotas de metabolismo de terpenoides e flavonoides se mostram mais 

complexas em plantas induzidas frente à R. solani do que nas somente 

micorrizadas com W. circinata visto que este possivelmente não desencadeia 

resposta imediata de defesa. 
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