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RESUMO

O Brasil é o segundo maior produtor mundial de sementes de soja, Glycine max
 (L.) Merr. (Fabaceae). Contudo, as perdas na produtividade em campo são ainda
 consideráveis, principalmente aquelas causadas por fungos fitopatogênicos. Os
 métodos de controle atualmente empregados para doenças causadas por esses
 microorganismos dependem, basicamente, do uso de fungicidas dentro de um
 manejo integrado de pragas. Entretanto, essas estratégias geram resíduos
 indesejáveis no meio ambiente e alimentos, o que tem aumentado a necessidade
 de desenvolvimento de uma agricultura sustentável. Assim, a indução de
 resistência das plantas vem se tornando um método alternativo que pode ser
 utilizado a fim de aumentar as respostas de defesa da planta contra patógenos.
 Dentro desse contexto, o presente trabalho objetivou avaliar o potencial
 biotecnológico da SBTX, uma proteína presente na soja, como ferramenta para o
 controle de fungos fitopatogênicos de importância agronômica. SBTX (44 kDa) foi
 capaz de interferir, de forma específica, no crescimento de hifas do fungo
 Cercospora kikuchii,  na concentração de 50 µgP/mL, não inibindo a germinação
 dos esporos do Colletotrichum gloeosporioides, Phomopsis sp e C. kikuchii
 mesmo na concentração de 200 µgP/mL. Uma vez que C. kikuchii é um fungo
 que ataca folhas de soja, a presença de SBTX nesses órgãos foi avaliada. Nas
 folhas de plantas jovens, foram detectados 35,08 ± 0,57 µg de SBTX/mgP, ao
 passo que em folhas adultas o teor observado foi de 18,60 ± 2,89 µg de
 SBTX/mgP. SBTX foi induzida 24 h após a injúria mecânica de folhas, alcançando
 um teor de 209 ± 2,38 µg de SBTX/mgP, funcionando como uma proteína de
 defesa. Os resultados sugerem que SBTX é uma proteína associada à defesa
 vegetal atuando contra fungos de importância agrícola, passível de ser usada
 como uma importante ferramenta biotecnológica.
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