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RESUMO
A indução dos mecanismos de resistência de plantas a patógenos a partir da utilização de elicitores no controle de
fitopatógenos, apresenta-se como importante ferramenta alternativa aos métodos convencionais. Este trabalho objetivou
verificar a capacidade indutora de faseolina por diferentes doses de nanopartículas de prata.  Os tratamentos foram
compostos por cinco concentrações de prata coloidal  (1,  2, 3,  4 e 5 %) e os controles água destilada e o indutor
comercial  Bion®, como  controle  negativo  e  positivo,  respectivamente.  Hipocótilos  de  feijão  estiolados  foram
segmentados, lavados e colocados sob papel germitest umedecido com água destilada, onde receberam aspersão dos
tratamentos,  seguido de armazenamento a 25 ºC por 48 horas,  no escuro. Após este período os hipocótilos foram
pesados e transferidos para tubos de ensaio contendo 10 mL de álcool etílico e armazenados a 4 ºC por 48 horas e
então  agitados  por  1  hora  para  extração  da  fitoalexina  formada.  A  absorbância  foi  determinada  a  285  nm  em
espectrofotômetro. Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo Teste
de Skott-Knott (p<0,05). As nanopartículas de prata foram efetivas no acúmulo de faseolina proporcionando, na dose 5
%, 1,4 e 2,0 vezes maior  acúmulo em comparação com os controles água destilada e o indutor  comercial  Bion®,
respectivamente.  Estes resultados indicam o potencial  de nanopartículas de prata  na indução dos  mecanismos de
defesa das planta pela produção de faseolina.

PALAVRAS-CHAVE: fitoalexinas, indução de resistência, nanopartículas de prata.

1 INTRODUÇÃO
Entre os principais fatores que afetam a produtividade das culturas no país destacam-se as

doenças  de  plantas  causadas  por  bactérias,  fungos,  vírus  e  nematoides.  No  controle  destes
fitopatógenos o manejo químico, com a aplicação de produtos tóxicos, é o mais utilizado. O controle
alternativo de doenças visa contribuir na diminuição do uso de agrotóxicos, diminuindo os impactos
causados à saúde humana, animal e sobre as populações alvo (EMBRAPA, 2017).

Entre os métodos alternativos a indução de resistência apresenta-se como potencial método
de controle, caracterizada pela ativação dos mecanismos de defesa latentes na planta, conferindo
proteção a vários microrganismos. Entre os diferentes mecanismos de defesa da planta induzida
encontra-se a produção de metabólitos secundários,  antimicrobianos denominados fitoalexinas e
enzimas relacionadas a defesa (CAVALCANTI et al., 2005).

As fitoalexinas são compostos secundários antimicrobianos, caracterizadas em mais de 20
famílias de plantas. Entre as fitoalexinas já caracterizadas, a fitoalexina faseolina do feijoeiro têm
apresentado resultados satisfatórios no controle  de  diversos fitopatógenos,  como observado em
Durango et  al.  (2002)  e  Brand et  al.  (2008),  os  quais  relacionaram o acúmulo  de faseolina  ao
controle  de C.  lindemuthianum,  utilizando  extrato  vegetais.  Seu  modo  de  ação  inclui  a
desorganização dos conteúdos celulares, ruptura da membrana plasmática e inibição das enzimas
fúngicas e consequente diminuição e/ou inibição do crescimento micelial (LO et al., 1996).

A  resposta  de  defesa  e  o  acúmulo  dos  compostos  latentes  na  planta  iniciam-se  após  o
reconhecimento de um agente elicitor, o qual pode ser de origem biótica ou abiótica, como extratos
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vegetais, óleos essenciais e compostos orgânicos e inorgânicos. Dentro dos compostos inorgânicos
pode-se destacar o uso de nanopartículas.

A  prata  coloidal,  considerada  uma  nanopartícula,  é  caracterizada  pelo  tamanho  de  suas
partículas  ultrafinas em solução.  Sua aplicação é  amplamente  reconhecida em diferentes áreas
como medicina, agricultura, biotecnologia e indústria de alimentos pela sua ação antimicrobiana e de
resultado  imediato  no  controle  de  fungos,  bactérias,  pragas,  entre  outros  (SALVO,  2002).  Sua
atividade antifúngica no controle de fitopatógenos tem sido observado, assim como seu potencial
uso na agricultura. Contudo ainda são escassos os estudos referentes ao efeito destas moléculas
em plantas tratadas.

Com  isto,  objetivou-se  neste  trabalho  avaliar  o  efeito  de  diferentes  concentrações  de
nanopartículas de prata sobre o acúmulo de faseolina em hipocótilos de feijão.

2 MATERIAL E MÉTODOS

O  experimento  foi  conduzido  em  2017,  no  Laboratório  de  Indução  de  Resistência  da
Universidade Estadual  de Maringá, no município de Maringá-PR. A metodologia utilizada para a
determinação da faseolina foi a metodologia proposta por Dixon et al. (1983).

Sementes  de  feijão  foram  semeadas  em  areia  esterilizada  e  armazenadas  em  câmara
climatizada a 25 °C no escuro, por 7 dias. Após esse período, os hipocótilos das plantas estioladas
foram retirados, lavados e segmentados em 5 cm de comprimento. Cada repetição do experimento
consistiu  em  quatro  dos  segmentos  obtidos,  os  quais  foram  colocados  em  gerbox  sob  papel
germitest umedecido com água destilada. Sobre os hipocótilos foram aspergidos os tratamentos,
compostos pelas concentrações 1, 2, 3, 4 e 5 % da prata coloidal e os controles água destilada,
correspondendo  a  dose  0  %  e  o  indutor  comercial  Bion®.  Os  hipocótilos  tratados  foram
acondicionadas em BOD a 25 °C no escuro, por 48 horas. Transcorrido as 48 horas os hipocótilos
foram pesados e  transferidos para  tubos de ensaio  com alíquota  de 10 mL de etanol  98  % e
novamente acondicionados em geladeira a 4 °C por mais 48 horas. Os tubos foram então agitados
por  1  hora  em  mesa  agitadora,  procedendo  assim  a  extração  da  fitoalexina  formada.  Para  a
quantificação da faseolina foi realizada a leitura de absorbância das amostras em espectrofotômetro
a 280 nm.

O delineamento utilizado foi  o inteiramente casualizado com quatro repetições.  Os dados
obtidos foram submetidos a análise de variância e as médias comparadas pelo Teste de Skott-Knott,
em nível de 5 % de probabilidade, utilizando o programa estatístico ASSISTAT (SILVA, 2016).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com os resultados apresentados nas Figuras 1, obteve-se diferenças significativas
entre os resultados em relação as concentrações e os controles utilizados. Todas as concentrações
utilizadas obtiveram valores de absorbância g.p.f-1 semelhante aos tratamentos controles, exceto a
concentração 5 %, a qual obteve acúmulo de faseolina superior a todos os demais tratamentos.

As fitoalexinas são metabólitos secundários produzidos pela planta em resposta a estresses
de origem abiótica ou biótica. Sendo assim, o acúmulo de faseolina apresentado pelo controle água
(0 %) deve-se, possivelmente, ao dano físico causado na fragmentação dos hipocótilos.
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Figura 1: Indução de faseolina em hipocótilos de feijão tratados com prata coloidal (1, 2, 3, 4 e 5 %), Água (0
%) e o indutor comercial Bion®. Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Scott-

Knott (p<0,05).

A concentração 5 % da prata coloidal apresentou os maiores valores de absorbância g.p.f -1,
correspondendo a 1.4 e 2.0 vezes maior acúmulo de faseolina, quando comparado aos controles
água (0%) e Bion®, respectivamente. Os resultados obtidos com utilização de nanopartículas de
prata,  demonstram  que  o  seu  efeito  varia  conforme  o  tempo  de  exposição,  concentração  e
nanopartícula  utilizada,  sendo que os  melhores resultados são verificados em função crescente
desses fatores (KIM et al. 2009; CARREIRA et al. 2009; KIM et al. 2012). Na inibição do crescimento
micelial  de  Fusarium  pallidoroseum,  Colletotrichum  musae,  Colletotrichum  gloeosporioides  e
Rhizoctonia solani, Araújo (2014) observou que o maior efeito inibidor da nanopartícula de prata
FDAgBH-100 ocorreu na dose 100 µL, a dose mais alta utilizada. 

Apesar de serem do mesmo elemento químico que as moléculas maiores, as nanopartículas
apresentam propriedades distintas referentes a coloração, condutividade elétrica e termodinâmica.
Tal fato deve-se ao tamanho das partículas modificarem a natureza das interações das forças entre
as moléculas do material com o meio em que está envolvido (RIBOLDI, 2009). Quanto menor for o
tamanho destas partículas, maior será sua área superficial, assim como a sua superfície de contato
com o organismo. Sendo assim, o melhor resultado obtido no acúmulo de faseolina com a maior
concentração  (5  %),  pode  ser  explicado  pela  maior  presença  dessas  partículas  em  solução  e
consequente maior superfície de contato com o hipocótilo.

4 CONCLUSÃO

As nanopartículas de prata apresentaram efeito indutor da fitoalexina faseolina em hipocótilos
de feijão, respondendo ao aumento das concentração, gerando perspectivas de novas pesquisas
relacionadas a interação destas moléculas na resposta de defesa de plantas.
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