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Resumo: O abacaxi é uma fruta bastante cultivada no Brasil e em diversos outros países. O cultivar 
Pérola (Ananas comosus (L.) Merrill) em algumas regiões do Espírito Santo tem sido acometido por 
uma doença conhecida pelos agricultores como “podridão espumosa”. No ano de 2005 e em 
dezembro de 2007, microrganismos foram isolados a partir de frutos apresentando sintomas. Em 
2005 foram isolados uma bactéria, ainda não identificada (BTB0105) e duas leveduras, Candida 
krusei e Kloeckera apiculata. Em 2007 foram isoladas três leveduras, C. krusei, Saccharomyces. 
cerevisiae e Hanseniaspora cf guilliermondii. Os testes antimicrobianos revelam que o extrato não foi 
eficiente contra os microrganismos em estudo. Ao contrário, em alguns casos parece promover o seu 
crescimento. Entretanto, algumas frações protéicas, em baixas concentrações de proteínas, (fração 
20-50% e 50-75%) pareceram ser mais eficientes para alguns microrganismos isolados a partir do 
abacaxi Vitória, provavelmente por serem mais sensíveis às proteínas do abacaxi Pérola. Isso mostra 
que quantidades-traço de proteínas podem ser mais eficientes na inibição e maiores quantidades são 
utilizadas como nutriente, demonstrando existir uma tendência de interações diferentes entre a planta 
e os microrganismos patogênicos. 
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INTRODUÇÃO 
 
 O abacaxi é uma fruta bastante cultivada 
no Brasil e em diversos outros países. O 
cultivar Pérola (Ananas comosus (L.) Merrill) 
em algumas regiões do Espírito Santo tem 
sido acometido por uma doença conhecida 
pelos agricultores como “podridão espumosa” 
(VENTURA & COSTA, 2002). No ano de 2005 
e em dezembro de 2007, microrganismos 
foram isolados a partir de frutos apresentando 
sintomas. Em 2005 foram isolados uma 
bactéria, ainda não identificada (BTB0105) e 
duas leveduras, Candida krusei e Kloeckera 
apiculata. Em 2007 foram isoladas três 
leveduras, C. krusei, Saccharomyces. 
cerevisiae e Hanseniaspora cf guilliermondii. O 
estudo da interação de plantas e 
microrganismos é de grande interesse, uma 
vez que a elucidação dos mecanismos de 
interação pode ser aplicada com sucesso no 
controle de doenças. Dentre esses 
mecanismos de interação, destacam-se 
aqueles envolvidos na defesa da planta contra 
microrganismos. Proteínas e peptídeos 
antimicrobianos (AMPs) são produzidos por 
plantas continuamente ou apenas depois de 
uma injúria ou infecção.  

Dessa forma é de grande valia o 
levantamento das substâncias de defesa de 

plantas em relação a microrganismos, pois 
estudos poderão apontar para moléculas 
orgânicas que futuramente poderão ser 
utilizadas no controle de doenças, ou mesmo 
a inserção de genes que codificam para 
proteínas e AMPs em plantas que passarão a 
apresentar resistência a doenças. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Nas três repetições de testes feitos com os 
microrganismos isolados do abacaxi Pérola 
doente em 2005, parece não ocorrer inibição 
efetiva em nenhum dos casos. Ao contrário, 
em alguns tratamentos ocorrem porcentagens 
altas de promoção do crescimento. Esses 
valores sugerem que os microrganismos 
utilizam a fração protéica como fonte de 
nutriente. Resultados semelhantes foram 
encontrados por Almeida (2007) ao estudar a 
ação antimicrobiana de extratos protéicos de 
folhas de berinjela. A autora relata que 
algumas frações de extrato solúvel de plantas 
com 5 cm, estimulavam o crescimento das 
bactérias analisadas. A expressão dos AMPs 
pode diferenciar no local da planta, bem como 
na fase de desenvolvimento da mesma 
(ALMEIDA, 2007). Para a planta de berinjela, 
os AMPs estariam, nesse estágio de 
crescimento, sendo produzidos de maneira 
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inata em outro local, como, por exemplo, na 
parede celular. Isso é confirmado pela 
avaliação do extrato da parede celular, o qual 
demonstrou uma inibição maior se comparado 
ao extrato solúvel.  
A ausência de inibição do crescimento das 
bactérias pelas frações não surpreende, uma 
vez que a literatura relata que existem 
proteínas antimicrobianas que apresentam 
ação específica contra bactérias gram-
negativas e outras com ação específica contra 
as gram-positivas. Christensen et al. (1988) e 
Tejada et al. (1995) relatam que alguns 
peptídeos apresentam ação específica contra 
bactérias gram-positivas porque não possuem 
a capacidade de criar um sistema de 
transporte próprio, necessário para a atividade 
bactericida contra as gram-negativas. 
Nas três repetições de testes feitos com os 
microrganismos isolados do abacaxi Vitória 
também não houve muita inibição por parte 
dos tratamentos realizados com as frações 
protéicas e os diferentes microrganismos. No 
primeiro teste, onde houve baixa adição de 
proteínas em todos os tratamentos se 
comparado aos segundo e terceiro testes, 
observou-se certa inibição em vários 
tratamentos. Destaca-se aqui a fração 20-50% 
(Tabela 01) frente às leveduras C. krusei, S. 
cerevisiae e H. cf guilliermondii. Este fato 
concorda com a literatura onde diz que a 
maioria dos AMPs atua na planta em 
concentrações micromolares (ALMEIDA, 
2007). Também merece destaque no primeiro 
teste os tratamentos 2 e 3 da fração 50-75% 
frente C. krusei e no segundo teste o 
tratamento 1 da fração 0-20% frente S. 
cerevisiae (Tabela 01). Essa certa inibição 
pode ser devido ao fato das leveduras terem 
sido isoladas do abacaxi Vitória manifestando 
sintomas da doença. Testes feitos com 
microrganismos recém saídos do ambiente de 
origem podem apresentar reação mais forte às 
substâncias inibidoras eventualmente 
presentes no fruto. Além disso, como os 
extratos protéicos são feitos com abacaxi 
Pérola, os microrganismos podem ser 
sensíveis ao aparato protéico do Pérola por 
não estarem adaptados a ele. 
 
Tabela 02 – Primeira avaliação realizada com 
as leveduras C. krusei, S. cerevisiae e H. cf 
guilliermondii, cultivadas em suco de abacaxi, 
nos intervalos de tempo 24, 48 e 72 h frente 
às frações protéicas (0-20, 20-50 e 50-75%) 

 
 
CONCLUSÃO 
Apesar de, nesse estudo, não se poder apontar, 
nenhuma das frações protéicas do fruto do abacaxi 
Pérola como agentes antimicrobianos. Em estudo é 
possível observar uma tendência inibitória em 
alguns testes frente aos microrganismos 
causadores da doença “podridão espumosa”, 
avaliados separadamente. Então, pesquisas futuras 
com um maior detalhamento das características das 
frações poderão indicá-las como antimicrobianas. 
O estudo dos peptídeos antimicrobianos utilizados 
como mecanismos de defesa de planta 
apresentam-se como uma grande oportunidade de 
se compreender as interações entre plantas e 
patógenos, principalmente no que se refere à sua 
localização na planta e em que estágios da vida da 
planta eles são expressos. Por isso, é importante 
investir em estudo das aplicações biotecnológicas 
dessas moléculas que inibem patógenos sem 
induzir sua resistência. 
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