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Resumo 

 

O presente trabalho possuiu como objetivo testar e avaliar os mecanismos de 

resistência e defesa nas plantas de Solanum tuberosum L. cv. Ágata, utilizando em conjunto 

indutores de defesa vegetal, contra o fitopatógeno Erwinia carotovora. As análises 

determinaram as atividades das enzimas polifeloxidades (PPO) e peroxidades (POX) e a 

síntese de compostos fenólicos e da fração flavonóide. 

As análises dos marcadores de resistência ao fitopatógeno foram avaliados ao longo do 

tempo (0, 5, 10 e 20dpi - dias pós-inoculação), sendo estabelecidos quatro tratamentos: 

Tratamento controle, plantas aspergidas com água estéril; Tratamentos com aspersão de 

extratos autoclavados de duas espécies de bactérias do gênero Pseudomonas (sp.1 e sp.2, 

espécies ainda não identificadas) e tratamento com a fitobactéria Xanthomonas axonopodis  

(denominado de XTH). As soluções aspergidas foram ajustadas quanto a D.O.600nm=0,5 Abs.  

Para as análises enzimáticas, utilizou-se 0,5g de folhas maceradas em gelo com tampão de 

extração (Tampão fosfato, pH 7). As atividades das enzimas PPO e POX foram determinadas 

em espectrofotômetro. Os compostos fenólicos e a fração flavonóide foi obtida pela 

maceração de 0,5g de folhas com solução metanólica (80%).  

Os resultados foram analisados por Análise de Variância (ANOVA) com auxílio do 

software SPSS Statistics 17.0®. Os resultados indicaram que o fator aspersão não promoveu 

alterações significativas nos níveis de compostos fenólicos, flavonóides e na atividade das 

enzimas POX. As plantas previamente aspergidas com água (Controle) e posteriormente 

desafiadas com o fitopatógeno E. carotovora, apresentaram uma taxa de mortalidade de 100% 

após 20 dpi. As plantas aspergidas com XTH e Pseudomonas sp.1 e sp.2 apresentaram 0%, 
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17% e 33%, respectivamente. As plantas previamente aspergidas com o indutor de resistência 

XTH apresentaram a maior atividade da POX em 5dpi , enquanto que a Pseudomonas sp.2 

apresentou a menor atividade desta enzima em 20dpi. Extratos de Pseudomonas sp.1 

promoveram o aumento dos níveis de flavonoides em 10dpi. Os resultados indicam que a 

espécie Pseudomonas sp.2 apresenta um maior potencial na alteração do metabolismo 

relacionado a defesa vegetal contra a fitobactéria E. carotovora. 

   

 

 

 

 

 


