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RESUMO 

 

As fitoalexinas são compostos de baixo peso molecular que podem ser produzidos pelas plantas quando 
sofrem ataque de um agente biótico e/ou abiótico. Este trabalho teve como objetivo avaliar o uso da levedura 
Lachancea thermotolerans  na indução da gliceolina em soja. A produção da fitoalexina gliceolina foi analisada 
no bioensaio em cotilédones da soja (cultivar NA 5909) tratados com os diferentes tratamentos (células de L. 
thermotolerans; mix (células + filtrado); filtrado; leite in natura e caldo de cana, todos na concentração de 
10%)  e verificou-se que todos os tratamentos foram eficientes em produzir gliceolina nos cotilédones. Assim, 
conclui-se que o leite in natura e as células leveduriformes bem como o filtrado das células, podem ser 
utilizados para produção de fitoalexina em soja. 
 

PALAVRAS- CHAVE: Fitoalexina; Leite in natura; Levedura. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As leveduras têm sido usadas como agentes de biocontrole e entre elas, a levedura 
do gênero Saccharomyces tem se destacado (GOUVEA et al, 2007). Outra levedura como 
potencial para ser usada no controle biológico é Lachancea (Kluyveromyces) 
thermotolerans, que é encontrada naturalmente em uvas, mas também em outros habitats 
como solo, insetos e plantas sendo amplamente distribuídas em todo o mundo (MORATA 
et al, 2018). Por apresentar esta versatilidade de habitats, pode mais facilmente se adaptar 
a diferentes ambientes e, possivelmente, atuar no controle biológico, embora não se 
conheça o seu modo de ação. Saab (2016), trabalhou com L. thermotolerans, em ensaio in 
vitro, para controle de Phythphotora sojae e observou formação de halo de inibição, 
sugerindo a produção de substância antibiótica e quando realizou bioensaios para detectar 
compostos voláteis, não verificou nenhum efeito sobre o fitopatógeno.  

As células microbianas, também podem ser utilizados para induzir a produção de 
fitoalexinas nas plantas. As fitoalexinas são compostos antimicrobianos, que possuem 
baixa massa molecular e são produzidas pelas plantas em resposta à ação de agentes 
bióticos e/ou abióticos podendo conferir-lhes resistência ao ataque de patógenos 
(STANGARLIN et al., 2011). Por exemplo, Saccharomyces boulardii e derivados, como 
filtrado de cultura e produto comercial à base de células desta levedura, induziram a síntese 
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das fitoalexinas gliceolina em cotilédones de soja e deoxiantocianidina em mesocótilos de 
sorgo (STANGARLIN et al., 2010). 

Assim, o objetivo do trabalho foi avaliar o efeito da levedura Lachancea 
thermotolerans CCMA 0763 na indução da fitoalexina gliceolina em cotilédones de soja. 
 
2      MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Os experimentos foram conduzidos no Laboratório de Controle Alternativo e Indução 
de Resistência da Universidade Estadual de Maringá (UEM) em delineamento inteiramente 
casualizado (DIC) com 6 repetições.  

O meio de cultura para cultivo da Lachancea thermotolerans (CCMA 0763), obtida 
da Coleção de Culturas de Microbiologia Agrícola da Universidade Federal de Lavras 
(UFLA), foi composto por caldo de cana e água (proporção de 3:1, v:v), em erlenmeyers 
que foram autoclavados a 120°C por 20 minutos. Após o resfriamento, o fungo 
leveduriforme foi transferido para este meio a partir da concentração inicial de 104 células 
mL-1. Os erlenmeyers foram mantidos a temperatura de 25°C e observado até o 
encerramento do processo fermentativo. (fim da produção de gás carbônico e mudança na 
coloração do meio, isto é, ausência de bolhas de ar e o meio tornou-se mais claro). Este 
processo foi de aproximadamente sete dias. Em seguida, o conteúdo dos erlenmeyers foi 
filtrado obtendo-se as células livres do meio e o filtrado fermentado.  
          Como tratamentos para os experimentos foram utilizadas células de Lachancea 
thermotolerans, mix de L. thermotolerans, filtrado de L. thermotolerans e leite in natura, 
todos a 10% e caldo de cana, a 10%, como controle. Na testemunha absoluta (água) não 
foi feita nenhuma aplicação.  
Indução de gliceolina: Para a indução de fitoalexinas em cotilédones de soja, as sementes 
de soja cultivar NA 5909 foram sanitizadas em hipoclorito de sódio 1% (3 minutos), logo 
após em álcool 70% (3 minutos) e lavadas em água destilada (3 minutos) e semeadas em 
bandejas plásticas com areia autoclavada (duas horas à temperatura de 121°C). Após onze 
dias, os cotilédones foram destacados das plântulas, pesados em balança analítica e 
colocados em placas de Petri (cinco cotilédones/placa) contendo três folhas de papel filtro 
umedecidas com 1 mL de água destilada esterilizada. Com um estilete, foi feita um corte 
em formato de “cunha” na superfície adaxial de cada cotilédone e, em cada um, adicionou-
se 40 µL de cada tratamento sendo o tratamento controle a água destilada (ZIEGLER & 
PONTZEN, 1982). 

As placas foram incubadas em estufa BOD, a 25°C e no escuro por 20 horas. Logo 
após esse período, os cotilédones foram transferidos para frascos contendo 15 mL de água 
destilada esterilizada e deixados em agitação por uma hora para extração da fitoalexina. O 
sobrenadante foi lido em espectrofotômetro a 285 nm, onde foi possível mensurar o teor da 
fitoalexina gliceolina (ZIEGLER & PONTZEN, 1982). O teor da gliceolina foi obtido dividindo 
o valor da absorbância pela massa dos cotilédones (ABS/gmf-1).  

 

3      RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados para o bioensaio de síntese de fitoalexinas em cotilédones de soja, 
estão apresentados na Figura 1. De acordo com a análise estatística, todos os tratamentos 
induziram a produção de fitoalexinas nos cotilédones de soja quando comparados com a 
testemunha, sendo que em cotilédones tratados com leite in natura, houve maior síntese 
de gliceolina.  
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Figura 1. Indução da gliceolina em cotilédones de soja submetidos a tratamento com 
Lachancea thermotolerans, caldo de cana e leite in natura. 

 

CL: Células de L. thermotolerans; ML: Mix de L. thermotolerans; FL: Filtrado de L. thermotolerans; CC: Caldo de cana; L: leite in natura; 
T: testemunha. Todos os tratamentos foram aplicados à concentração de 10%. Colunas com a mesma letra não diferiram entre si pelo 
teste de Scott-Knott (P<0,05). CV (%)= 9,5 

 

            Os tratamentos utilizando L. thermotolerans e o leite in natura atuaram como 
elicitores bióticos sendo capazes de induzir a síntese de fitoalexina nos cotilédones de soja. 
O acúmulo de gliceolina foi maior no tratamento com leite in natura e possivelmente esta 
indução se deve aos componentes estruturais ou metabólitos secretados que contribuíram 
para que ocorresse a síntese de fitoalexinas na planta (SMITH, 1996). Outros autores 
obtiveram respostas positivas para o acúmulo de gliceolina quando utilizaram extratos de 
cogumelos, leite fermentado (CURTI, 2010) e/ou extratos de plantas. Mioranza et al (2017) 
observaram que os fermentados de Pichia sp. CCMA0762, Pichia sp. CCMA0759, 
Lachancea thermotolerans CCMA0763, Hanseniaspora opuntiae CCMA0760 e Kodamaea 
(Pichia) ohmeri CCMA0758, na concentração de 10% apresentaram potencial na indução 
de fitoalexinas em soja comparado à testemunha água sendo que o fermentado de H. 
opuntiae quando autoclavado teve a maior atividade, diferindo de todas as testemunhas 
(caldo de cana e água). 

 
4      CONCLUSÕES 
 
             De acordo com os resultados apresentados, foi possível concluir que os 
tratamentos utilizando a levedura L. thermotolerans induzem ao acúmulo de gliceolina em 
cotilédones de soja podendo assim ser usada como possível indutor de resistência em 
plantas de soja. 
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