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ÓLEOS DE AÇAÍ, ANDIROBA, BURITI E COPAÍBA NA INDUÇÃO DE
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RESUMO
A indução de resistência é um método que consiste em sensibilizar a planta a ativar mecanismos de defesa por um
agente  elicitor,  de  forma  preventiva,  preparando  a  planta  a  chegada  e  tentativa  de  infecção  e  colonização  de
fitopatógenos. O principal objetivo deste trabalho foi o estudo de óleos fixos de açaí, andiroba, buriti e copaíba pela
capacidade de controlar a pinta preta pela ativação de mecanismos de defesa, em tomateiro. Os tratamentos de açaí,
andiroba,  buriti  e  copaíba  com  5  repetições  foram  aplicados  em  toda  a  planta  19  dias  após  o  transplantio  na
concentração de 0,05% diluídos em água destilada + adjuvante 0,05%. Após 3 dias foram inoculados suspensão de
conídios de Alternaria solani  na concentração de (4,25x10-4  esporos mL-1). Como controle, utilizou-se água destilada e
acidobenzolar-S-metilico (ASM). Para a quantificação da atividade enzimática de proteína e peroxidase, foram realizadas
6 coletas, sendo uma delas antes da inoculação do fungo e 0, 24, 48, 72 e 96 horas após inoculação. Como controle,
utilizou-se água e ASM. O composto primário, proteína, apresentou maiores picos nos horários de 0 e 96 horas, com
tratamentos de andiroba e copaíba e buriti a 96 horas. Já a peroxidase apresentou maior atividade nos períodos entre 24
a 72 horas após inoculação com o óleo de andiroba. 

PALAVRAS-CHAVE: Alternaria solani; Controle alternativo; Óleos fixos.

1 INTRODUÇÃO

O tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) é a segunda hortaliça mais consumida no Brasil. As
plantas do tomateiro podem ser afetadas por várias doenças fúngicas, dentro elas, a pinta preta
causada  por  Alternaria  solani.  É  necessário  várias  as  aplicações  de  grandes  quantidades  de
agrotóxicos, se medidas integradas de controle não forem adotadas corretamente (TOLEDO, 2009).
A  indução  de  resistência  é  um  método  que  consiste  em  sensibilizar  a  planta  a  ativar  seus
mecanismos de defesa por um agente elicitor, preventivamente, preparando a planta para a chegada
e tentativa de infecção e colonização de fitopatógenos (CONRATH et al., 2002). Novas alternativas
devem  ser  estudadas,  visando  à  conservação  do  meio  ambiente  e  à  qualidade  de  vida  dos
consumidores e trabalhadores, usando produtos ou substâncias naturais, objetivando a produção de
alimentos saudáveis, de alta qualidade e causando menor impacto ao ambiente. 

Desta forma, o presente trabalho foi avaliar tratamentos alternativos utilizando óleos fixos de
açaí, andiroba, buriti e copaíba na indução de mecanismos de defesa na indução de proteínas totais
e peroxidase do guaiacol no cultivo do tomateiro. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Os tratamentos de óleos fixos de açaí,  andiroba, buriti  e copaíba com 5 repetições foram
aplicados  com  pulverização  manual  em  tomateiros  contendo  de  5  a  7  folhas  expandidas  na
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concentração de 0,05% diluídos em água destilada e 0,05% de adjuvante. Como controle, foram
utilizados  água  destilada,  controle  negativo,  e  acidobenzolar-S-metilico  (ASM)  como  controle
positivo. A inoculação foi realizada por pulverização com suspensão de conídios de Alternaria solani
(4,25x10-4  esporos mL-1) em toda a planta 3 dias após a aplicação dos tratamentos. Os tomateiros
foram mantidos em câmara úmida, em temperatura ambiente da casa de vegetação por 12 horas.
Folíolos da parte média da planta foram coletados em 6 horários ao qual consistem em: primeira
coleta antes da inoculação, 0, 24, 48, 72 e 96 horas após inoculação.

As folhas coletadas foram pesadas em balança analítica e armazenados em freezer (-20°C)
para realização de posteriores análises bioquímicas. 

O extrato enzimático foi obtido através da metodologia descrita no trabalho de Balbi-Penã et
al.  (2014),  ao  qual  as  folhas foram trituradas individualmente  em almofariz  utilizando nitrogênio
líquido. Posteriormente, o extrato obtido foi centrifugado a 30 minutos com temperatura de -4°C. O
sobrenadante, considerado extrato enzimático foi retirado e armazenados em freezer (-20°C) para
determinação do conteúdo proteico total e atividade de peroxidase e o precipitado descartado. 

2.1 DETERMINAÇÃO DE PROTEÍNAS TOTAIS 

A quantificação de proteínas totais foi avaliada segundo Bradford (1976). Uma alíquota de 2,5
mL de reativo de Bradford foi adicionada em 50 µL de extrato enzimático, sob agitação e incubado
por  5 minutos.  Posteriormente  fez-se  leitura  em espectrofotômetro  a  595 nm.  Como referência,
utilizou-se 50 µL de água destilada com 2,5 mL do reativo de Bradford. Os valores de absorbância
foram plotados em curva padrão de concentrações de albumina de soro bovino (ASB) de 0,01 mg
mL-1. A concentração de proteína foi expresssa em mg proteína g.p.f.

2.2 DETERMINAÇÃO DE PEROXIDASE DO GUAIACOL – GPOX

A  atividade  da  peroxidase  foi  determinada  através  do  método  espectrofotômetro  direto,
pipetando 05 mL de extrato enzimético e 2,5 mL de substrato para enzima preparado com 250 µL de
guaiacol e 306 µL de peróxido de hidrogênio em 100 mL de tampão fosfato 0,01M (pH 6,0) mantidos
a  30°C  (LUSSO,  PASCHOLATI,  1999).  Realizou-se  a  leitura  em  espectrofotômetro  com
comprimento  de  onda  de  470  nm  durante  2  minutos  e  atividade  expressa  em  unidades  de
absorbância min-1 mg proteína-1.

Os  resultados  foram  submetidos  ao  teste  de  Scott-Knott  à  5%  de  probabilidade  e
transformados em arcsen((x/100)1/2)).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A atividade de proteínas totais apresentou maiores picos nos horários de 0 e 96 horas dos
óleos de andiroba e copaíba e somente na coleta de 96 horas do óleo de buriti. 
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Figura 1: Atividade de proteínas utilizando tratamentos (A) água, (B) ASM, (C) açaí, (D) andiroba, (E) buriti e
(F) copaíba em diferentes períodos de coleta de folíolos de tomateiro. Médias com mesma letra não diferem

estatisticamente entre si pelo teste de Scott-Knott, ao nível de 5% de significância.

Figura 2: Atividade de peroxidase utilizando tratamentos (A) água, (B) ASM, (C) açaí, (D) andiroba, (E) buriti
e (F) copaíba em diferentes períodos de coleta de folíolos de tomateiro. Médias com mesma letra não diferem

estatisticamente entre si pelo teste de Scott-Knott, ao nível de 5% de significância.

Na atividade da enzima de peroxidase do guaiacol, apresentou-se maior nos períodos de 24 a
72  horas  após  inoculação  do  fungo  Alternaria  solani  com  o  óleo  de  andiroba.  O  aumento  na
atividade desta enzima pode estar relacionada ao reconhecimento do fitopatógeno por receptores
presentes  no  hospedeiro  que  acionam  uma  cascata  de  sinalização  e  transdução  de  sinais,
aumentando então atividades da enzima de peroxidase. Este tipo de resposta ocorre pelo fato das
plantas possuírem um sistema de defesa capaz de reconhecer padrões moleculares do patógeno ou
da própria planta originadas durante o ataque (DUBERY et al., 2012; RESENDE et al., 2009)
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao  serem  aplicados  tratamentos  preventivos  com  óleos  fixos  apresentaram  indução  de
mecanismos de defesa com a atividade de proteínas totais utilizando óleos de andiroba, copaíba e
buriti e peroxidase do guaiacol com óleo de andiroba em tomateiros.
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