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1- INTRODUÇÃO 

 

As doenças de plantas podem ser caracterizadas como um mal funcionamento 

das células do hospedeiro e seus tecidos que resulta de uma irritação contínua gerada por 

um agente patogênico ou pelo ambiente (Agrios, 2004). Este desequilíbrio nas funções da 

planta é prejudicial e leva ao desenvolvimento de sintomas, provocando dano ao 

hospedeiro com este tipo de interação. As doenças em plantas foram notadas desde a 

antiguidade, quando o homem passou a se alimentar à base de produtos agrícolas 

cultivados próximos à sua moradia. Porém, a incidência de doenças em plantas pode ser 

reduzida por práticas apropriadas de cultivo e pelo uso de pesticidas, mas o uso de 

cultivares resistentes continua sendo o menos dispendioso e mais seguro método de 

controle de doenças (Quirino & Bent, 2003). 

A interação hospedeiro-patógeno pode ser encarada como uma luta pela 

sobrevivência entre dois organismos. Nessa batalha entre a planta e o patógeno, a fisiologia 

do parasitismo procura explicar as bases bioquímicas e fisiológicas do fenômeno. De um 

lado, o patógeno lança mão de suas armas químicas para atacar o hospedeiro em potencial, 

enquanto este, através de mecanismos estruturais e/ou bioquímicos, procura se defender do 

patógeno. A interação hospedeiro-patógeno deve ser visualizada como um sistema único e 

totalmente novo, o qual depende da planta e do patógeno em íntima relação com o meio 

ambiente. O hospedeiro mostra-se como vencedor quando a doença não ocorre 

(resistência), enquanto os sintomas por ela produzidos (suscetibilidade) indicam o 

patógeno como vencedor (Pascholati, 1994). 

A resistência de um hospedeiro, dentro do contexto da fisiologia do 

parasitismo, é definida por Pascholati (1994), como a capacidade da planta de atrasar ou de 

evitar a entrada e/ou subseqüente atividade de um patógeno em seus tecidos. Embora as 

plantas, na natureza, estejam normalmente expostas a um número incalculável de 

microrganismos, como, por exemplo, fungos, bactérias, vírus e nematóides, a resistência 

mostra-se como a regra, enquanto a suscetibilidade aos agentes fitopatogênicos mostra-se 

como a exceção. A resistência é caracterizada pela sua natureza dinâmica e coordenada, 
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onde a efetividade da ação depende da expressão dos seus mecanismos em uma seqüência 

lógica, após o contato do patógeno em potencial com o hospedeiro. Para Fry (1982), a 

resistência do hospedeiro é aquela característica de genótipos específicos de plantas os quais 

fazem com que estes hospedeiros sejam menos severamente afetados pelas doenças do que 

outros de espécies semelhantes. Em contraste, resistência de não hospedeiro é aquela 

característica de espécies vegetais que não são afetadas pelos patógenos, os quais induzem 

doença em diferentes espécies de plantas. Por exemplo, a resistência da ervilha (Pisum 

sativum) ao fungo causador da ferrugem do caupi (Uromyces phaseoli var. vignae) é uma 

resistência de não hospedeiro porque nenhuma raça de Uromyces phaseoli induz doença em 

ervilha. Neste contexto interessa-nos a resistência do hospedeiro. 

Resistência a patógenos é freqüentemente expressa após os tecidos serem 

penetrados. Tipicamente, os patógenos penetram os tecidos de muitas plantas, mas seu 

desenvolvimento posterior é restrito aos hospedeiros normais. Por exemplo, a ferrugem do 

caupi (Uromyces phaseoli var. vignae) germina similarmente em hospedeiros e não 

hospedeiros e os tubos germinativos penetram os estômatos dos não hospedeiros, embora a 

penetração seja menos eficiente que nos hospedeiros. O crescimento das hifas em tecidos não 

hospedeiros, geralmente cessa antes da penetração da célula. Conseqüentemente, poucos 

haustórios são formados e o crescimento das hifas torna-se bastante retardado (Heath, 1974, 

citado por Fry, 1982). 

As plantas, diferentemente dos animais, não possuem sistema imunológico 

para enfrentar certas situações adversas. Esse fato, associado à sua imobilidade, fez com 

que elas aperfeiçoassem, ao longo do tempo em suas células, tanto defesas pré-formadas 

quanto induzidas (Hammond-Kosack & Jones, 2000). 

De acordo com Agrios (2004), as plantas se defendem contra patógenos por uma 

combinação de armas de dois tipos: 

1- características estruturais que agem como barreiras físicas e inibem a entrada e 

disseminação do patógeno; 

2- reações bioquímicas que ocorrem em células e tecidos da planta e produzem 

substâncias que ou são tóxicas para o patógeno, ou criam condições que inibem o 

desenvolvimento do patógeno na planta. As combinações de características estruturais e 

reações bioquímicas utilizadas na defesa de plantas são diferentes em diversos sistemas 

patógeno-hospedeiro. Além disso, dentro de um mesmo sistema patógeno-hospedeiro, as 
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combinações variam com a idade da planta, o tipo de órgão e tecido atacado, a condição 

nutricional da planta e com as condições climáticas. 

Sendo assim, este trabalho tem como objetivo fazer um levantamento  da 

literatura dos principais mecanismos de resistência a fito doenças ............................................ 
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2- DESENVOLVIMENTO  

2.1- ESTRUTURAS DE DEFESA PRÉ-EXISTENTES 

 

Uma primeira barreira na planta contra os patógenos é sua superfície. Algumas 

defesas estruturais estão presentes mesmo antes do patógeno entrar em contato com a planta. 

Tais estruturas incluem a quantidade e a qualidade da cera e cutícula que cobrem a epiderme 

das células, a estrutura da parede das células da epiderme, o tamanho, localização e forma dos 

estômatos e lenticelas, e a presença na planta de tecidos formados por células de parede 

espessa que impedem o avanço do patógeno (Durbin, 1988). A defesa pré-formada é, 

portanto, o principal mecanismo de resistência não específica, onde as plantas sintetizam 

peptídeos, proteínas e metabólitos secundários que restringem a infecção por patógenos 

(Heath, 2000). 

Ceras nas superfícies de folhas e frutos formam uma superfície repelente a água e 

desse modo previne a formação de um filme de água no qual os patógenos podem ser 

depositados e germinar (fungos) ou multiplicar (bactéria). Uma camada espessa de pêlos na 

superfície de uma planta pode também exercer um efeito similar e reduzir a infecção.  

Uma cutícula espessa pode aumentar a resistência à infecção em doenças nas 

quais o patógeno entra no hospedeiro apenas através de penetração direta. Entretanto, 

espessura de cutícula não é sempre correlacionada com resistência, e muitas variedades de 

plantas com cutícula de considerável espessura são facilmente invadidas por penetração direta 

de patógenos. 

A espessura e rigidez de paredes externas de células da epiderme são 

aparentemente fatores importantes na resistência de algumas plantas a certos patógenos. 

Paredes espessas e rígidas de células da epiderme tornam a penetração direta por fungos 

patogênicos, difícil ou impossível. Plantas com este tipo de parede são geralmente resistentes, 

contudo, se o patógeno é introduzido por meio de ferimentos, os tecidos internos da planta são 

facilmente invadidos pelo patógeno. 
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Muitos fungos e bactérias patogênicas entram nas plantas somente através dos 

estômatos. Contudo, a maioria dos patógenos podem forçar sua passagem através de 

estômatos fechados. Alguns, como o fungo Puccinia graminis f.sp. tritici agente causal da 

ferrugem do colmo do trigo, só conseguem penetrar quando os estômatos estão abertos. 

Portanto, algumas variedades de trigo, nas quais os estômatos se abrem tarde no dia, são 

resistentes porque o tubo germinativo dos esporos germinando no orvalho da noite se 

dessecam junto com a evaporação do orvalho antes dos estômatos começarem a abrir. A 

estrutura do estômato pode também conferir resistência de algumas variedades contra certos 

patógenos. 

As paredes celulares dos tecidos sendo invadidas variam quanto a espessura e 

resistência e podem algumas vezes inibir o avanço do patógeno. A presença, em particular, de 

pacotes ou áreas prolongadas de células de esclerênquima, tal como são encontradas no caule 

de muitos cereais cultivados, pode desfavorecer a proliferação de patógenos como o fungo da 

ferrugem do colmo do trigo. Além disso, o xilema, feixes da bainha e células do 

esclerênquima de vasos das folhas bloqueiam efetivamente a dispersão de alguns fungos, 

bactérias e nematóides patogênicos que causam várias lesões foliares "angulares" devido a sua 

disseminação apenas dentro de áreas, entre, mas não além dos vasos (Agrios, 2004). 

O patógeno ao tentar colonizar o hospedeiro através da superfície da folha 

utiliza-se de algumas enzimas, para degradar a parede celular e outras barreiras físicas, 

como a cutinase e a pectina. Estas podem ser essenciais para a patogenicidade de 

determinado microrganismo. Contudo, estes eventos têm sido difíceis de serem 

comprovados porque estas enzimas são freqüentemente codificadas por famílias de 

multigenes ou por mais de um gene não relatado (Idnurm & Howlett, 2001). Em aveia, por 

exemplo, pode-se encontrar como defesa pré-formada a existência de avenacina nas raízes 

que impede a infecção pelo fungo Gaeumannomyces graminis var. tritici, causadora do 

mal-do-pé em trigo (Taiz & Zeiger, 1998). 

 

2.2- ESTRUTURAS DE DEFESA PÓS-FORMADAS A INFECÇÃO PELO 

PATÓGENO 

 

Apesar das estruturas de defesa superficiais ou internas das plantas hospedeiras, 

muitos patógenos conseguem penetrar em seus hospedeiros e produzir vários graus de 
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infecção. Por outro lado, após o patógeno ter penetrado as estruturas de defesa pré-formadas, 

as plantas usualmente respondem com a formação de um ou mais tipos de estruturas que são 

mais ou menos eficientes na defesa da planta contra a invasão do patógeno. Algumas 

estruturas de defesa formadas envolvem os tecidos próximos do patógeno e são chamadas 

estruturas histológicas de defesa; outras envolvem as paredes de células invadidas e são 

chamadas estruturas celulares de defesa; outras ainda, envolvem o citoplasma das células sob 

ataque, e o processo é chamado reação de defesa citoplasmática. Finalmente, a morte de 

células invadidas podem proteger a planta contra invasão, e esta é chamada de reação de 

defesa necrótica ou hipersensitiva (Fry, 1982; Agrios, 2004). 

 

2.2.1- Estruturas histológicas de defesa 

 

Formação de camadas de cortiça.  

Infecção por fungo ou bactéria e igualmente por alguns vírus e nematóides, 

freqüentemente induzem a planta a formar várias camadas de células corticosas ao redor do 

ponto de infecção, aparentemente como um resultado do estímulo das células do hospedeiro 

por substâncias secretadas pelo patógeno. As camadas corticosas inibem a invasão pelo 

patógeno ao redor da lesão inicial e também bloqueiam a difusão de alguma substância tóxica 

que o patógeno possa secretar. Além disso, camadas corticosas interrompem o fluxo de 

nutrientes e água de uma área sadia para outra infectada privando o patógeno de alimentação. 

Os tecidos mortos, incluindo o patógeno, são então delimitados por camadas corticosas e 

permanecem no local formando lesões necróticas (manchas) que são notadamente uniformes 

em tamanho e forma para uma combinação particular hospedeiro-patógeno ou são repelidas 

para o exterior por tecidos sadios adjacentes e formam cicatrizes que podem se soltar, 

removendo o patógeno do hospedeiro completamente (Agrios, 2004). 

Formação de camada de abscisão. 

Camadas de abscisão são formadas em folhas novas, ativas de frutíferas após 

infecção por alguns ou vários fungos, bactérias ou vírus. A camada de abscisão consiste de 

uma abertura entre duas camadas de células de uma folha delimitando o local da infecção. 

Sobre a infecção, a lamela média entre estas duas camadas de células é dissolvida através do 

adelgaçamento da folha. Gradualmente esta área encarquilha, morre e se decompõe, levando 

consigo o patógeno. Então, a planta, pelo descarte da área infectada junto com algumas 
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células ainda não infectadas, protege o restante do tecido foliar de ser invadido pelo patógeno 

e de se tornar afetado por secreções tóxicas do patógeno (Agrios, 2004). 

Formação de tiloses. 

Tiloses se formam nos vasos do xilema da maioria das plantas sob várias 

condições de estresse e durante a invasão pela maioria dos patógenos vasculares. Tiloses 

consistem em crescimento excessivo do protoplasto de células parenquimatosas adjacentes 

que são empurradas para dentro dos vasos do xilema através de buracos. As tiloses têm 

paredes celulósicas e podem, por seu tamanho e número, obstruir completamente os vasos. 

Em algumas variedades, as tiloses se formam abundante e rapidamente à frente do patógeno, 

enquanto o mesmo está ainda em radículas, bloqueando o seu avanço posterior. As plantas 

destas variedades permanecem livres e, portanto, resistentes a estes patógenos. Variedades nas 

quais poucas ou nenhuma tilose se forma, são suscetíveis a doenças (Agrios, 2004). 

Deposição de goma. 

Diversos tipos de gomas são produzidas por muitas plantas ao redor das lesões 

após infecção pelo patógeno ou injúria. Secreção de goma é mais comum em plantas 

frutíferas mas ocorre na maioria das plantas. O papel defensivo dos depósitos de gomas vem 

do fato de que estas são rapidamente depositadas nos espaços intercelulares e nas células 

adjacentes ao sítio de infecção, formando assim uma barreira impenetrável que encapsula 

completamente o patógeno. O patógeno então fica isolado, definha e, mais cedo ou mais 

tarde, morre. 

 

2.2.2- Estruturas celulares de defesa 

 

Estruturas celulares de defesa envolvem mudanças morfológicas na parede 

celular de células invadidas por patógenos. A efetividade destas estruturas como mecanismos 

de defesa parece, contudo, ser um pouco limitada. Três tipos principais de tais estruturas têm 

sido observados em doenças de plantas: 

1- A camada externa da parede celular das células do parênquima entra em 

contato com uma bactéria incompatível, e ocorre um aumento de volume acompanhado pela 

produção de material fibrilar amorfo que circunda e captura a bactéria e previne sua 

multiplicação; 
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2- Paredes celulares engrossam em resposta a algum vírus ou fungo patogênico, 

por exemplo, lesão localizada em resposta a infecção por vírus. O material espessante 

aparenta ser celulósico, mas é muitas vezes impregnado de substâncias fenólicas que 

posteriormente aumenta sua resistência à penetração pelo vírus; 

3- Papilas de calose são formadas no lado interno da parede celular em resposta a 

invasão pelo fungo patogênico. Papilas parecem ser produzidas por células dentro de minutos 

após o ferimento e dentro de 2 a 3 horas após inoculação com microrganismos. Além de sua 

função principal, as papilas parecem atuar como reparo de dano celular, algumas vezes, 

especialmente se as papilas estão presentes antes da inoculação, elas também parecem 

prevenir subseqüente penetração da célula pelo patógeno. Em alguns casos extremidades de 

hifas de fungos penetrando uma parede celular e se desenvolvendo dentro do lumem da 

célula, são encapsuladas por material celulósico (calose) que mais tarde se torna impregnado 

com substâncias fenólicas e formam uma bainha ao redor da hifa (Agrios, 2004). 

 

2.2.3- Reação de defesa citoplasmática 

 

Em alguns casos de fungos patogênicos de crescimento lento e fraco que induzem 

doenças crônicas ou quase condições simbióticas, o citoplasma circunda a massa de hifas, e o 

núcleo é atingido ao ponto de se quebrar em dois. Em algumas células, a reação 

citoplasmática é vencida e o protoplasto desaparece enquanto o crescimento do fungo 

aumenta. Em algumas células invadidas, contudo, o citoplasma e o núcleo dilatam. O 

citoplasma se torna granular e denso, e várias partículas ou estruturas aparecem nele. 

Finalmente, o micélio do patógeno desintegra e a invasão cessa. 

 

2.2.4- Reação de hipersensibilidade 

 

A reação de hipersensibilidade mostra-se como uma resposta celular extrema 

por parte da planta, podendo levar a um alto grau de resistência à doença. A reação de 

hipersensibilidade resulta na morte repentina de um número limitado de células do 

hospedeiro que circunda os sítios de infecção. A reação é considerada como uma resposta 

de defesa induzida, culminando na parada do crescimento e do desenvolvimento do 
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patógeno nos tecidos da planta. A reação é vista como uma espécie de “suicídio” de 

algumas poucas células da planta em prol da sobrevivência das demais, o que a torna um 

dos mecanismos de defesa mais importantes nas plantas. A resposta ocorre em função do 

reconhecimento da infecção, por parte do hospedeiro, como conseqüência da 

incompatibilidade entre a planta e o patógeno. Portanto, a reação de hipersensibilidade 

ocorre somente em interações incompatíveis envolvendo a infecção da planta por vírus, 

bactérias, fungos e nematóides (Pascholati, 1994). 

No caso de fungos e de bactérias presentes no local de expressão da reação de 

hipersensibilidade, eles são isolados pelos tecidos necróticos e morrem rapidamente. Nas 

doenças causadas por vírus, a reação de hipersensibilidade sempre resulta na formação das 

chamadas lesões locais, nas quais as partículas virais podem sobreviver por algum tempo, 

porém, sendo encontradas em baixas concentrações e com o movimento para fora da área 

lesionada sendo impedido (Pascholati, 1994). 

Quando o patógeno é um nematóide, a resposta da reação de hipersensibilidade 

aparece nas primeiras 24 horas após a inoculação, quando as células da planta e o 

nematóide morrem. O grau de necrose dos tecidos e o tempo de ocorrência podem diferir, 

mesmo em plantas de uma mesma espécie (Pipolo & Ferraz, 1999). Algumas plantas 

parasitadas por nematóides Meloidogyne spp. não apresentam galhas ou as galhas são 

pequenas, não evidentes ou em pequeno número. A formação de galhas não indica o 

sucesso do desenvolvimento deste nematóide. Algumas galhas podem conter somente 

fragmentos do nematóide, em outras somente áreas necróticas formadas. 

Dropkin et al. (1969), utilizaram, como critério de avaliação de plantas de 

tomate quanto à reação ao nematóide de galha, o desenvolvimento de juvenis em raízes 

infectadas, a indução de necrose e a formação de galhas. Esses autores relataram que, em 

plantas suscetíveis, 73% dos juvenis se desenvolveram, 87% das raízes das plantas 

infectadas formaram galhas e não se observou necrose. Em raízes da cultivar resistente 

somente 4% dos juvenis cresceram, 88% das raízes infectadas apresentaram necroses e 

29% das raízes apresentaram galhas. Os autores concluíram que a necrose dos tecidos 

como resultado da reação de hipersensibilidade do hospedeiro e o crescimento de juvenis 

estão altamente relacionados. 

Segundo Pascholati (1994), após a chegada do patógeno na planta resistente, as 

células infectadas rapidamente perdem o turgor, tornando-se com coloração marrom 

(devido à oxidação de fenóis) e morrem. O processo de morte celular na reação de 
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hipersensibilidade é caracterizado pela agregação do citoplasma, pela parada dos 

movimentos citoplasmáticos, pela perda da permeabilidade das membranas (devido à 

despolarização destas, com a conseqüente perda de eletrólitos para o espaço extracelular), 

pela degeneração do núcleo e das organelas, além de aumentos acentuados da respiração e 

de acúmulo de compostos fenólicos e de fitoalexinas. 

Para determinada interação planta-patógeno, a reação de hipersensibilidade 

parece ser caracterizada mais pelas capacidades metabólicas da planta e mostra-se pouco 

dependente do patógeno envolvido. Embora a seqüência dos eventos associados à reação 

de hipersensibilidade seja matéria de controvérsia, existem evidências dos sintomas 

macroscópicos da necrose (Király, 1980, citado por Pascholati, 1994). Além disso, 

evidencias sugerem que a reação de hipersensibilidade é provavelmente um sintoma de 

incompatibilidade mais do que um determinante primário de resistência à doença (Isaac, 

1992, citado por Pascholati, 1994). 

De acordo com Pascholati & Leite (1995), não é conhecida a causa exata da 

hipersensibilidade. Alguns autores têm sugerido que fitoalexinas, compostos fenólicos e 

outros componentes pré-formados estão envolvidos na resposta do hospedeiro. 

 

2.3- ESTRUTURAS DE DEFESA PÓS-FORMADAS A INFECÇÃO PELO 

PATÓGENO 

Além das características estruturais proverem a planta com vários graus de defesa 

contra o ataque de patógenos, está se tornando amplamente claro que a resistência de plantas a 

patógenos depende não tanto das barreiras estruturais como das substâncias produzidas em 

suas células antes ou após a infecção. Isto se torna claro a partir do fato de que um patógeno 

em particular não irá infectar certas variedades de plantas ainda que nenhuma barreira 

estrutural de qualquer tipo pareça estar presente ou vier a se formar nestas variedades. 

Igualmente, em variedades resistentes, a taxa de desenvolvimento inicial da doença é reduzida 

e finalmente, na ausência de defesas estruturais, a doença é completamente interrompida. 

Além disso, muitos patógenos que penetram naturalmente em plantas não hospedeiras, ou que 

são introduzidos artificialmente nestas, não conseguem causar infecção, apesar de que 

nenhuma estrutura aparente do hospedeiro esteja inibindo. Estes exemplos sugerem que os 

mecanismos químicos de defesa, mais que os de natureza estrutural, são responsáveis pela 

resistência à infecção, exibida pelas plantas contra certos patógenos. 
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2.3.1- DEFESAS BIOQUÍMICAS PRÉ-EXISTENTES 

2.3.1.1- Inibidores espalhados pela planta 

 

Plantas exsudam uma variedade de substâncias através da superfície de sua parte 

aérea assim como das raízes. Alguns componentes espalhados por certos tipos de plantas, 

contudo, parecem ter uma ação inibitória contra alguns patógenos. Exsudatos fungitóxicos nas 

folhas de algumas plantas, por exemplo, tomate e beterraba açucareira, parecem estar 

presentes em concentrações suficientes para inibir a germinação de esporos dos fungos 

Botrytis e Cercospora, respectivamente, que podem estar presentes nas gotas de orvalho ou de 

chuva nas folhas. Similarmente, no caso da antracnose da cebola, causada pelo fungo 

Colletotrichum circinans, variedades resistentes geralmente tem escamas vermelhas e contém 

em adição aos pigmentos vermelhos, os compostos fenólicos, ácido protocatéquico e catecol. 

Na presença de pingos d'água ou umidade do solo contendo conídios do fungo da antracnose 

na superfície de cebolas vermelhas, estas duas substâncias fungitóxicas difundem dentro do 

líquido, inibem a germinação dos conídios, e causam seu rompimento, protegendo então a 

planta da infecção. Tanto exsudatos fungitóxicos como a inibição da infecção estão ausentes 

nas cebolas de escamas brancas, que são variedades suscetíveis (Agrios, 2004). 

 

2.3.1..2- Defesa através da ausência de fatores essenciais 

 

Ausência de reconhecimento entre hospedeiro e patógeno.  

Espécies ou variedades de plantas podem não ser infectadas por um patógeno se 

suas células superficiais não apresentam fatores específicos de reconhecimento (moléculas ou 

estruturas específicas) que possam ser reconhecidas pelos patógenos. Se o patógeno não 

reconhece a planta como uma de suas hospedeiras, ele não poderá atacar a planta ou não 

poderá produzir substâncias infectivas, tais como enzimas, ou estruturas, tais como 

apressórios, hifas de penetração ("infection pegs"), e haustórios, necessários para o 

estabelecimento da infecção. Não se sabe os tipos de moléculas ou estruturas que estão 

envolvidas no reconhecimento de plantas e patógenos, mas presume-se que eles 

provavelmente incluem vários tipos de oligossacarídeos, polissacarídeos e proteínas ou 
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glicoproteínas (lecitinas). Também não se sabe até que extensão este fenômeno é responsável 

pelo sucesso ou falha no início da infecção em qualquer combinação particular hospedeiro-

patógeno (Agrios, 2004). 

 Combinações incompatíveis hospedeiro-vírus, nas quais o vírus é introduzido por 

ferimento de células ou no protoplasto por inoculação, podem não resultar em infecção por 

causa da ausência de reconhecimento do ácido nucléico viral pelos ribossomos do hospedeiro. 

Os ribossomos, falhando no reconhecimento de um sítio de iniciação específico no ácido 

nucléico viral, não produzem as enzimas (replicases) necessárias para sintetizar o ácido 

nucléico viral, e então, a doença não se desenvolve. 

Ausência de hospedeiros receptores e sítios sensitivos para toxinas. 

Em combinações hospedeiro-patógeno nas quais o patógeno (usualmente um 

fungo) produz uma toxina específica ao hospedeiro, a toxina, que é responsável pelos 

sintomas, está pronta para atacar ou reagir com receptores específicos ou sítios sensitivos na 

célula. Apenas plantas que tem tais receptores sensitivos ou sítios se tornam doentes. Plantas 

de outras variedades ou espécies que não apresentam tais receptores ou sítios permanecem 

resistentes à toxina e não desenvolvem nenhum sintoma. 

Ausência de nutrientes essenciais para o patógeno. 

Espécies ou variedades de plantas que por alguma razão não produzem uma das 

substâncias essenciais para a sobrevivência de um parasita obrigatório ou para o 

desenvolvimento de infecção por algum parasita será resistente ao patógeno que necessite 

desta substância. Então, para Rhizoctonia infectar uma planta, esta deve ter uma substância 

necessária para formação do apressório, a partir do qual o fungo lança para dentro da planta 

sua hifa de penetração. Nas plantas em que estas substâncias estão aparentemente ausentes, 

apressórios não se formam, a infecção não ocorre, e as plantas são resistentes. O fungo não 

forma, normalmente, apressórios em culturas puras mas, o formam quando extrato de plantas 

suscetíveis é adicionado à cultura. Além disso, certos mutantes do fungo Venturia inaequalis, 

agente causal da sarna da macieira, que perderam a habilidade de sintetizar um certo fator de 

crescimento, também perdeu a habilidade de causar infecção. Quando, no entanto, este fator 

de crescimento é pulverizado nas folhas de macieiras, durante a inoculação com o mutante, 

este não apenas sobrevive como também causa infecção (Idnurm & Howlett, 2001). O avanço 

da infecção somente continua enquanto o fator de crescimento é fornecido externamente ao 

mutante. Em algumas combinações patógeno-hospedeiro, a doença se desenvolve, mas a 

quantidade da doença pode ser reduzida pelo fato de que certas substâncias do hospedeiro 
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estão presentes em baixas concentrações. Por exemplo, podridão mole da batata causada pela 

bactéria Erwinia carotovora var. atroseptica, é menos severa em batatas com baixa redução 

do conteúdo de açúcar do que em batatas altamente redutoras de açúcar (Heath, 2000). 

 

2.3.1.3- Inibidores presentes nas células das plantas antes da infecção 

 

Ainda não se sabe se uma planta é ou não resistente a uma doença somente por 

causa de um composto inibidor presente na célula antes da infecção. Vários compostos 

fenólicos e taninos, presentes em altas concentrações em células de frutos jovens ou folhas 

têm sido citados como responsáveis pela resistência de tecidos jovens a microrganismos 

patogênicos como o fungo Botrytis. Muitos destes compostos são potentes inibidores de 

muitas enzimas de fitopatógenos. Como os tecidos jovens se desenvolvem e envelhecem, seu 

agente inibidor e sua resistência à infecção decresce continuamente. Muitos outros tipos de 

compostos, por exemplo, as saponinas tomatina em tomate e avenacina em aveia, têm 

atividade antifúngica, mas sua contribuição para resistência destes hospedeiros a fungos 

patogênicos não é conhecida.  

Além dos compostos moleculares antifúngicos citados acima, várias proteínas 

têm sido relatadas como tendo ação inibidora de enzimas hidrolíticas do patógeno envolvidas 

na degradação da parede celular do hospedeiro. Por outro lado, células vegetais também 

contém enzimas hidrolíticas, algumas das quais, tais como glucanases e quitinases, podem 

causar quebra dos componentes da parede celular do patógeno e então contribuir para a 

resistência à infecção. Por exemplo, em plantas infectadas com murcha vascular, observa-se 

algumas vezes, hifas de fungos entrarem em colapso. A importância de cada um destes dois 

tipos de inibidores para resistência contudo não é ainda perfeitamente conhecida (Pascholati, 

1994). 

 

2.4- DEFESAS METABÓLICAS INDUZIDAS PELO ATAQUE DO 

PATÓGENO 
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2.4.1- Inibidores bioquímicos produzidos nas plantas em  resposta a 

injuria pelo patógeno 

  

Tecidos e células vegetais respondem à injúria, tanto causada por um patógeno 

como por um agente químico ou mecânico, através de uma série de reações bioquímicas que 

parecem ser dirigidas para isolamento do irritante e cicatrização do ferimento. Estas reações 

são freqüentemente associadas com a produção de substâncias fungitóxicas ao redor do sítio 

de injúria bem como a formação de camadas de tecidos protetores tais como calo e cortiça. 

Alguns dos compostos então produzidos estão presentes em altas concentrações, suficientes 

para inibir o crescimento da maior parte dos fungos e bactérias que não conseguem infectar 

aquele hospedeiro. Estes compostos incluem principalmente os compostos fenólicos tais 

como ácidos clorogênico e caféico, produtos de oxidação de compostos fenólicos, e também 

as fitoalexinas, muitas das quais são também compostos fenólicos (Agrios, 2004). 

 

2.4.2- Aumento de níveis de compostos  fenólicos 

 

Alguns dos fenólicos implicados na resistência a doença ocorrem amplamente em 

plantas e são encontrados tanto em plantas sadias como em doentes, mas sua síntese ou 

acumulação parece ser acelerada após infecção. Tais compostos podem ser chamados 

compostos fenólicos comuns. Alguns outros fenólicos, contudo, não estão presentes em 

plantas sadias, mas são produzidos devido a estímulo do patógeno ou pela injúria mecânica ou 

química. Tais compostos são conhecidos como fitoalexinas (Ebel, 1986). 

Fenólicos comuns. 

Tem sido freqüentemente observado que certos compostos fenólicos "comuns", 

que são tóxicos aos patógenos, são produzidos e acumulados a uma velocidade mais rápida, 

após a infecção, em variedades resistentes de plantas do que em variedades suscetíveis 

(Agrios, 2004). Bach et al. (1993) observaram aumento na produção de fenóis nas variedades 

resistentes de capim-elefante (Pennisetum purpureum), quando comparadas com variedades 

suscetíveis, ao ataque do fungo de Helmintosporiose sp., sendo ácido clorogênico, ácido 

caféico, e escopoletina exemplos destes compostos fenólicos. Embora alguns dos fenólicos 

comuns possam atingir concentrações que poderiam ser tóxicas ao patógeno, pode ser notado 

que muitos deles aparecem concomitantemente no mesmo tecido doente, e é possível que o 
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efeito tóxico combinado de todos fenólicos fungitóxicos presentes, melhor que o efeito 

isolado de cada um, seja responsável pela inibição da infecção em variedades resistentes 

(Agrios, 2004). 

Fitoalexinas. 

Muller & Borger (1940), citados por Kué (1972), originalmente definiram 

fitoalexinas em um sentido restrito, como sendo um composto químico produzido apenas 

quando células vivas do hospedeiro são invadidas por um parasita e sofrem necrobiose. Em 

1956, Muller redefiniu fitoalexinas como "antibióticos que são produzidos como resultado da 

interação de dois sistemas metabólicos diferentes, o hospedeiro e o parasita, e que inibem o 

crescimento de microrganismos patogênicos às plantas". Kué (1972) conceitua o termo 

fitoalexina como um guarda-chuva sob o qual os compostos químicos contribuindo para 

resistência a doenças podem ser classificados se eles são formados em resposta a injúria, 

estímulo fisiológico, presença de agentes infecciosos ou se são produtos de tais agentes. 

 De acordo com Ebel (1986) e Agrios (2004), fitoalexinas são substâncias tóxicas 

produzidas em quantidades apreciáveis em plantas apenas após estímulo por vários tipos de 

microrganismos fitopatogênicos ou por injúria química ou mecânica. São produzidas por 

células sadias adjacentes ao local danificado, e por células necrosadas em resposta aos 

materiais que se difundem das células danificadas. Não são produzidas durante infecções 

biotróficas. Fitoalexinas se acumulam ao redor de tecidos necróticos tanto resistentes como 

suscetíveis. A resistência ocorre quando uma ou mais fitoalexinas atingem uma concentração 

suficiente para restringir o desenvolvimento do patógeno. A maioria das fitoalexinas 

conhecidas são tóxicas e inibem o crescimento de fungos fitopatogênicos, mas algumas são 

também tóxicas a bactérias, nematóides e outros organismos. Vários químicos com 

propriedades similares às fitoalexinas tem sido isolados de plantas pertencentes a mais de 20 

famílias. A maioria destas fitoalexinas são produzidas em plantas em resposta a infecção por 

fungo, mas algumas bactérias, vírus e nematóides também tem mostrado induzir a produção 

de fitoalexinas. Faria et al. (2003), citam como exemplos, raízes atacadas por nematoides, 

como no caso de soja infectadas por M. incognita produzem gliceolina (isoflavonóide), raízes 

de feijão infectadas por Pratylenchus penetrans produzem comestrol (poliacetileno) e raízes 

de algodão infectads por M. incognita produzem aldeídos terpenóides. Estes autores, 

completam que o acúmulo de fitoalexina em hospedeiros resistentes coincide com a reação de 

hipersensibilidade, funcionando assim como fitoalexinas nematostáticas, afetando 

drasticamente a função do nematóide. 
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 Algumas das fitoalexinas melhor estudadas incluem faseolina e kievitone em 

feijão, pisatina em ervilha, gliceolina em soja, alfafa e trevo, rishitina em batata, gossypol em 

algodão e capsidiol em pimentão (Agrios, 2004). Em sorgo, o interesse pelas fitoalexinas foi 

retardado devido ao importante papel dos glicosídeos cianogênicos na proteção contra 

microrganismos avirulentos ou pouco agressivos. Até 1987, com exceção das momilactonas 

em arroz e das avenaluminas em aveia, as fitoalexinas não tinham sido identificadas em 

monocotiledôneas da família gramineae. A partir de então o assunto passou a contar com 

contribuições mais relevantes, e de acordo com Lopes (1993), o sorgo produz fitoalexinas 

flavonóides da classe das 3-deoxiantocianidinas, que inibem o crescimento de fungos 

fitopatogênicos in vitro. Tem sido evidenciado que as fitoalexinas de sorgo inicialmente se 

acumulam em inclusões subcelulares no interior da célula epidérmica que está sendo atacada 

pelo fungo, e não simplesmente como resposta das células circunvizinhas ao sítio de infecção 

(Leite, 1993; Lopes, 1993). Além do sorgo, existem relatos de fitoalexinas em aveia, arroz e 

cana-de-açúcar (Faria et al., 2003). 

 A produção de fitoalexina é estimulada no hospedeiro pela presença de certas 

substâncias do patógeno chamadas elicitores. A maioria dos elicitores de fitoalexinas são 

geralmente substâncias de alto peso molecular que são constituintes de parede celular dos 

fungos, tais como glucanas, quitosanas, glicoproteínas e polissacarídeos. Muitos destes 

elicitores não são específicos, isto é, eles estão presentes tanto em raças compatíveis como 

incompatíveis do patógeno e induzem acumulação de fitoalexina independente da cultivar de 

planta. Alguns elicitores de fitoalexinas, contudo, são específicos, e causam a acumulação de 

fitoalexinas em certas cultivares compatíveis e cultivares incompatíveis paralelas do mesmo 

modo que as raças de patógenos próprias destas cultivares. Embora a maioria dos elicitores de 

fitoalexinas sejam tidos como tendo origem patogênica, alguns elicitores são produzidos por 

células vegetais em resposta à infecção ou são liberados das paredes celulares da planta após 

seu colapso parcial por enzimas patogênicas degradadoras de parede celular. 

 Faria et al. (2003), explicam que os elicitores existentes na região anterior do 

nematóide, como glicoproteínas, podem induzir a produção de fitoalexinas. Outra 

possibilidade é o dano mecânico causado pelo estilete ou a liberação de β-1,3-glucanases 

intracelulares associadas com a penetração do estilete. 

Formação de fitoalexinas em combinações suscetíveis (compatíveis) hospedeiro-

patógeno parecem, em alguns casos, ser prevenidas por supressores produzidos pelo 
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patógeno. Os supressores parecem também ser glucanas, glicoproteínas ou uma das toxinas 

produzidas pelo patógeno. 

 Os mecanismos pelos quais a produção de fitoalexinas elicitores e supressores de 

fitoalexinas, genes para resistência ou suscetibilidade, e a expressão da resistência ou 

suscetibilidade são conectados, ainda não são bem conhecidos. Várias hipóteses têm sido 

propostas para explicar a interconexão destes fatores, mas muito trabalho é necessário antes 

que uma explicação satisfatória seja obtida (Faria et al., 2003). 

 Espécies ou raças de fungos patogênicos a uma espécie particular de planta 

parecem estimular a produção, geralmente de menores concentrações de fitoalexinas do que 

as não patogênicas. Por exemplo, no caso da produção de pisatina por vagens de ervilha, 

inoculadas com o patógeno Ascochyta pisi, diferentes variedades de ervilha produzem 

diferentes concentrações de pisatina, as quais indicariam, de certa forma, a resistência da 

variedade ao patógeno. Quando a mesma variedade de ervilha é inoculada com diferentes 

raças do fungo, a concentração de pisatina produzida varia com a raça do fungo utilizada para 

inoculação, e isto é mais ou menos inversamente proporcional à virulência em cada raça sobre 

a variedade de ervilha. Também em plantas de soja infectadas com o fungo Phytophthora 

megasperma f.sp. glycinea, combinações incompatíveis de raças de fungos e cultivares 

hospedeiras resultaram em acumulação mais rápida e concentração mais alta da fitoalexinas 

gliceolina, do que combinações de raças e cultivares compatíveis. Tem sido sugerido que 

maiores concentrações de gliceolina nestas combinações incompatíveis patógeno-hospedeiro 

é o resultado de maior redução da biodegradação do que aumento da biossíntese de 

fitoalexinas. Em alguns casos, contudo, por exemplo nos sistemas feijão-Colletotrichum 

lindemuthianum e batata-Phytophtora infestans, fitoalexinas como faseolina e rishitina, 

respectivamente, alcançam iguais ou maiores concentrações em combinações compatíveis 

(suscetíveis) hospedeiro-patógeno do que naquelas combinações incompatíveis (resistentes) 

(Agrios, 2004). 

 Por outro lado, raças ou espécies patogênicas de fungos parecem ser menos 

sensíveis à toxicidade de fitoalexinas produzidas por seus hospedeiros do que fungos não 

patogênicos. Isto tem mostrado ser verdade em numerosos sistemas hospedeiro-patógeno, 

incluindo a reação à pisatina no sistema ervilha-Ascochyta pisi. Também altos níveis de 

pisatina e faseolina foram acumulados em combinações suscetíveis de ervilha e Fusarium 

solani f.sp. pisi e de feijão e F. solani f.sp. phaseoli, respectivamente, sem aumentar a 

resistência do hospedeiro, aparentemente por que cada patógeno poderia tolerar a fitoalexina 
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de seu hospedeiro (Kué, 1972). Tem sido sugerido que estes, e possivelmente outros 

patógenos podem ter mecanismos adotivos de tolerância que os habilitam tolerar maiores 

concentrações da fitoalexina de seu hospedeiro após exposições antecipadas a menores 

concentrações de fitoalexina. É sabido que muitos fungos patogênicos podem metabolizar a 

fitoalexina de seu hospedeiro para um composto não tóxico e então diminuir a toxicidade da 

fitoalexina ao patógeno. É também sabido, contudo, que numerosos fungos patogênicos 

obtêm sucesso em provocar doença embora eles sejam sensíveis ou inaptos a metabolizar as 

fitoalexinas do hospedeiro. Além disso, alguns fungos que podem degradar ou tolerar certas 

fitoalexinas são inaptos a infectar as plantas que as produzem (Fry, 1982). 

 Em geral, parece que as fitoalexinas podem ter um papel decisivo ou auxiliar na 

defesa de alguns hospedeiro contra certos patógenos, mas sua significância, se alguma, como 

fatores de resistência a doença em muitas combinações hospedeiro-patógeno ainda é 

desconhecida (Ebel, 1986; Agrios, 2004). 

 

2.4.3- O papel da síntese induzida de enzimas 

  

O ataque de patógenos em plantas parece induzir alterações na síntese de enzimas 

em plantas que podem levar ao desenvolvimento de vários graus de resistência ao redor do 

sítio de infecção. Uma enzima que geralmente exibe aumento da atividade ou maior número 

de novas sínteses em tecidos doentes é a PAL (fenilalanina-amônia-liase). PAL é a enzima 

chave na produção da molécula base usada para a biossíntese da maioria dos fenólicos, 

incluindo fitoalexinas e ligninas. A resistência de plantas a patógenos pode depender da 

velocidade e da extensão da síntese de uma ou mais enzimas induzidas no hospedeiro pelo 

patógeno ou organismos não patogênicos aparentados. Este tipo de defesa parece estar 

relacionada com aquela proporcionada por aumento nas quantidades dos fenólicos comuns, 

fitoalexinas e outros compostos, sendo as enzimas adicionais, aquelas necessárias para síntese 

de fitoalexinas, embora seja possível que os dois mecanismos operem separadamente 

(Martins et al., 1982; Agrios, 2004). 

 

2.4.4- Defesa através de indução de resistência 
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Resistência é aquela característica da planta que suprime o patógeno e o 

desenvolvimento da doença. A magnitude da resistência pode variar de muito pequena, nos 

casos em que o desenvolvimento do patógeno é suprimido apenas levemente, a muito grande, 

nos casos em que, o patógeno não completa a patogênese (Fry, 1982). Há evidência 

considerável na literatura mostrando que resistência induzida é comum e pode ser importante 

na defesa do hospedeiro contra doenças. 

 Indução de resistência em plantas é a resistência que desenvolve após a pré-

inoculação das plantas com vários agentes bióticos ou após pré-tratamento com vários agentes 

químicos ou físicos. Resistência tem sido induzida em uma ampla variedade de plantas contra 

fungos, bactérias, vírus e até insetos (Agrios, 2004). 

 Uma das primeiras causas sugeridas da indução da resistência em feijão 

(Phaseolus vulgaris L.), à ferrugem (Uromyces phaseoli) foi uma substância gasosa liberada 

tanto pela planta como pelo fungo. Esta substância era específica para ferrugens e era efetiva 

apenas antes da penetração ter sido completada. Um composto sugerido é o etileno, o qual 

sabe-se que induz reações de defesa em plantas. Ethephon (ácido 2-cloroetil-fosfônico), um 

composto liberador de etileno, aumentou a resistência do feijão a Rhizoctonia solani e 

aumentou as atividades da peroxidase e polifenoloxidase (Arora & Bajaj, 1985, citados por 

Martinelli, 1992). Fujiwara et al., (1987), citados por Martinelli, (1992), relataram que o 

etileno não pode ter sido a substância volátil que induziu resistência da cevada ao míldio. Esta 

substância volátil teve um efeito temporário (acima de 12 horas), o que sugere que isto pode 

afetar a germinação de esporos e penetração, mas não as reações mais complexas dentro do 

hospedeiro. 

 Aumento da resistência em tomate ao fungo Fusarium lycopersici foi observada 

pela injúria física em raízes assim como imersão das raízes em água quente, poda periódica de 

raízes ou aplicação de dose sub-letal de compostos que causam danos às raízes. Maior 

resistência em plantas cujas raízes tenham sofrido injúria química, foi associada com maior 

conteúdo de carboidrato solúvel e menor conteúdo de K, Ca e P em plantas danificadas 

(Martinelli, 1992). Tem sido relatado que ferimentos em células vegetais induzem formação 

de papilas como mecanismo de defesa localizada em resposta a injúria física.  

 Químicos solúveis, podem também afetar as respostas de plantas a patógenos. 

Agrios (2004), cita a investigação dos efeitos do cálcio e lítio nas primeiras fases da infecção 

do míldio pulverulento em cevada. Lítio mostrou inibir estágios da infecção que ocorrem 9 a 

13 horas após a inoculação, enquanto o cálcio pode reverter esta inibição. Entre os 
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reguladores de crescimento de planta conhecidos, kinetina aumenta resistência de cevada ao 

fungo Erysiphe graminis f.sp. hordei, enquanto ácido abscísico aumenta a suscetibilidade 

(Edwardsm 1983, citado por Martinelli, 1992). Nenhum dos cátions testados por Edwards 

(1983) aumentou a resistência. O mecanismo sugerido foi que os dois hormônios regulam a 

transferência de cátions através da plasmalema do hospedeiro o qual, em troca, regula o 

equilíbrio hídrico, e que eles também regulam o processo hidrolítico de enzimas. Isto pode ter 

um efeito considerável na disponibilidade de nutrientes para absorção pelo parasita. 

 Resistência induzida é não específica, visto que, independente do tipo de agente 

ou patógeno usado para a indução, o nível de resistência na planta é aumentado contra uma 

diversidade de patógenos. Por exemplo, infecção de tabaco com vírus do mosaico do tabaco 

(TMV) induz uma resistência sistêmica do mesmo, a vários outros vírus, fungos 

(Phytophthora sp.), bactérias (Pseudomonas tabaci), e a afídeos. Por outro lado, infecção do 

tabaco com um fungo formador de lesão de raiz (Thielaviopsis sp.) ou uma bactéria causadora 

de lesão em folha (Pseudomonas syringae) induz resistência sistêmica ao TMV. Resistência a 

um patógeno pode também ser induzida por inoculação prévia da planta com uma raça 

incompatível do patógeno, e pela inoculação da planta ainda não suscetível ao mesmo 

(Agrios, 2004). 

 Resistência induzida é primeiramente observada restrita a área em volta do sítio 

de infecção inicial (resistência local induzida), mas poucos dias mais tarde ela pode ser 

detectada em porções não inoculadas de folhas inoculadas e em folhas não inoculadas 

(resistência sistêmica induzida). Indução de resistência sistêmica claramente ocorre em 

interações hospedeiro-patógeno, tais como aquelas entre cucurbitáceas e fungos 

Colletotrichum lagenarium, tabaco e vírus da necrose do tabaco e entre melancia e C. 

lagenarium. Tem sido levantada hipótese de que compostos cuja produção é induzida por um 

patógeno avirulento, podem mover para outras partes da planta e causar resistência sistêmica 

induzida a uma posterior infecção por um patógeno virulento (Martinelli, 1992). Resistência 

induzida é expressa tanto por lesões menores como por resistência completa a uma segunda 

infecção pelo mesmo ou um diferente patógeno.  

 Além do desenvolvimento como resultado de uma infecção primária, a resistência 

pode também ser induzida pelo tratamento de plantas com compostos naturais como proteínas 

de vírus encapsulados, proteínas de fungos ou bactérias, lipoproteínas, polissacarídeos e RNA 

de levedura e por moléculas sintéticas, principalmente poliânions como ácido poliacrílico, 

ácido salicílico (aspirina), e ácido 2-cloroetil-fosfônico. Estas substâncias agem como 
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indutores de resistência local na planta quando são aplicadas por injeção ou pulverização, e 

resistência sistêmica quando são absorvidas através do pistilo ou raízes (Agrios, 2004). 

 Resistência localizada induzida em folhas inoculadas geralmente se desenvolvem 

2 a 3 dias após a infecção primária (tratamento), enquanto resistência sistêmica induzida, se 

presente, usualmente se desenvolve 7 ou mais dias após a infecção primária e pode durar de 3 

a 5 semanas. Resistência induzida pode ser impedida de desenvolver se a planta for também 

tratada com actinomicina-D, a qual impede a transcrição do DNA da célula para o RNA 

mensageiro e impede, então, a produção de novas proteínas (enzimas). Isto sugere que para 

resistência induzida se desenvolver, as células do hospedeiro devem ser capazes de conduzir a 

transcrição e produção de novas enzimas, isto é, os indutores de resistência ativam a parte do 

genoma da planta que é responsável pelos mecanismos de defesa da planta (Agrios, 2004). 

 Desenvolvimento de resistência induzida parece depender, ou acompanhar o 

desenvolvimento da reação de hipersensibilidade. Além disso, tanto a reação de 

hipersensibilidade como a resistência induzida em plantas, são acompanhadas pela produção 

de um ou mais novos tipos de proteínas solúveis, nos tecidos resistentes do hospedeiro, 

chamadas b-proteínas. A produção de b-proteínas, a reação de hipersensibilidade e a 

resistência induzida, são todas inibidas pelo tratamento da planta com actinomicina-D e todas 

são suprimidas ou inibidas a altas temperaturas (30 - 35
o
C). Contudo, até agora, se existem 

mecanismos pelo quais as b-proteínas e hipersensibilidade estão associadas com a resistência 

induzida, não são conhecidos. Um aumento na peroxidase, na atividade da fenilalanina-

amônia-liase, nas fitoalexinas, na lignificação, e na inibição de proteinases por 

polissacarídeos, tem sido também observados em alguns hospedeiros que desenvolvem 

resistência induzida e tem sido proposto como mecanismo pelo qual a resistência induzida é 

quebrada (Agrios, 2004). Presume-se que paredes celulares das plantas podem conter 

elicitores obrigatórios de fitoalexinas e de indutores de resistência. Quando os elicitores são 

liberados pelas células afetadas após a pré-inoculação (pré-tratamento com produtos 

químicos), alguns deles permanecem ativos por um curto período e age localmente, onde ele 

induz a produção de concentrações efetivas de fitoalexinas. Outros elicitores, contudo, tanto 

são translocados sistemicamente através da planta, como induzem o aparecimento de 

substâncias semelhantes a inibidores de proteinases, peroxidases, e b-proteínas, as quais são 

responsáveis pela indução da resistência, ou podem iniciar uma série de reações em cascata 

que se difundem através da planta e elicita a produção de substâncias que induzem resistência. 
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3- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As plantas encontram-se na natureza expostas em todos os estágios do seu ciclo 

de vida, desde a germinação da semente no solo até ao desenvolvimento da sua parte aérea, a 

parasitas de diferentes categorias que estabelecem contato com os seus tecidos. No entanto, 

este contato nem sempre resulta em doença, ou seja, na natureza a resistência é o caso mais 

generalizado e a suscetibilidade o menos freqüente. A resistência de uma variedade depende 

tanto do genótipo do hospedeiro como do genótipo do patógeno, sendo ambos afetados pelos 

fatores do meio ambiente. 

 Apesar da maioria dos mecanismos de resistência não serem completamente 

conhecidos, sabe-se que estes mecanismos são efetivos a diferentes níveis em interações 

hospedeiro-patógeno, e que na natureza estes não ocorrem isoladamente. Além do mais, é 

importante ter em mente que toda ação neste sistema patógeno-hospedeiro, resulta numa 

reação. Isto nos leva a crer que existe um equilíbrio dinâmico nesta relação e este equilíbrio 

determina a resistência ou suscetibilidade de plantas aos patógenos. 
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