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Ana Claudia Spassin. Patogenicidade e biocontrole de Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de 

Bary em sementes de Eucalyptus benthamii Maiden et Cambage.  

 

RESUMO – No Brasil, a ocorrência de Sclerotinia sclerotiorum é verificada em 

culturas agrícolas de alto valor econômico e seus danos podem acarretar perdas 

próximas a 100% em alguns hospedeiros. Na cultura do eucalipto, S. sclerotiorum é 

relatada como um patógeno em potencial, mas estudos da ocorrência natural deste fungo 

e seus efeitos na cultura ainda não são descritos. Acredita-se, que com a expansão da 

fronteira agrícola no Brasil, fungos que até então não ocorriam em uma determinada 

cultura, podem estar migrando para novas aéreas, se adaptando e colonizando novos 

hospedeiros. Assim, estudos sobre o patógeno, a relação com a cultura, os danos e 

medidas de controle são necessárias. Na agricultura o controle utilizado para S. 

sclerotiorum é o químico, todavia com eficácia duvidosa. Os altos custos e o acúmulo 

de resíduos químicos no ambiente tornaram o controle biológico um método alternativo 

no controle deste fitopatógeno. Assim, o presente estudo teve como objetivo avaliar os 

efeitos de S. sclerotiorum em sementes de Eucalyptus benthamii, e selecionar em 

ensaios in vitro e in vivo rizobactérias e bactérias residentes do filoplano com potencial 

para o biocontrole deste fitopatógeno. Avaliou-se a sanidade, germinação e emergência 

de sementes de E. benthamii, inoculadas com um isolado de S. sclerotiorum. A 

capacidade antagônica de 269 bactérias foi avaliada por meio de três ensaios in vitro. Os 

isolados que apresentaram potencial nos testes realizados foram selecionados para dois 

ensaios de controle in vivo. O fungo foi considerado patogênico às sementes de E. 

benthamii quando inoculado pelo método de substrato. Os sintomas observados nas 

sementes foram tombamento de pré e pós-emergência. Apenas quatro isolados 

bacterianos foram capazes de controlar in vitro o patógeno. Verificou-se a dificuldade 

de selecionar in vivo isolados com potencial antagônico devido ao efeito variável 

apresentado pelos isolados. No primeiro ensaio de controle não foi possível observar 

efeito benéfico dos isolados bacterianos. No segundo ensaio, os isolados identificados 

como Bacillus sp. e Bacillus pumilus apresentaram efeito benéfico às sementes para a 

maioria dos parâmetros avaliados e mostraram-se colonizadores do sistema radicular. 

Conclui-se que o isolado de S. sclerotiorum é patogênico às sementes de E. benthamii e 

que os isolados Bacillus sp. e Bacillus pumilus possuem potencial para o biocontrole 

deste fitopatógeno.  

Palavras-chave: antagonistas, Bacillus spp., eucalipto, fungo fitopatogênico, 

tombamento de pré e pós-emergência. 



 

 
 

Ana Claudia Spassin. Pathogenicity and biocontrol of Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) 

Bary in Eucalyptus benthamii Maiden et Cambage seeds. 

 

ABSTRACT - In Brazil, the occurrence of Sclerotinia sclerotiorum is verified in 

agricultural crops of high economic value and its damages can lead to losses close to 

100% in some hosts. In the eucalyptus crop, S. sclerotiorum is reported as a potential 

pathogen, but studies of the natural occurrence of this fungus and its effects on the crop 

are not yet described. It is believed that, with the expansion of the agricultural frontier 

in Brazil, fungi that had not previously occurred in a particular crop, may be migrating 

to new areas, adapting and colonizing new hosts. Thus, studies on the pathogen, the 

relationship with crop, damages and control measures are required. In agriculture the 

control used for S. sclerotiorum is the chemical, however with dubious efficacy. The 

high costs and the accumulation of chemical residues in the environment have made 

biological control an alternative method in the control of this phytopathogen. Thus, the 

present study aimed to evaluate the effects of S. sclerotiorum on Eucalyptus benthamii 

seeds and to select in assays in vitro and in vivo rhizobacteria and resident bacteria of 

the phylloplane with potential for the biocontrol of this phytopathogen. The seed health, 

germination and emergence of E. benthamii seeds, inoculated with a S. sclerotiorum 

isolate, were evaluated. The antagonistic capacity of 269 bacteria was evaluated by 

means of three in vitro assays. The isolates that showed potential in the tests performed 

were selected for two in vivo control assays. The fungus was considered to be 

pathogenic to E. benthamii seeds when inoculated by the substrate method. The 

symptoms observed in the seeds were pre and post-emergence damping-off. Only four 

bacterial isolates were able to control the pathogen in vitro. It was verified the difficulty 

to select in vivo isolates with antagonistic potential due to the variable effect presented 

by the isolates. In the first control assay, it was not possible to observe a beneficial 

effect of the bacterial isolates. In the second assay, the isolates identified as Bacillus sp. 

and Bacillus pumilus showed beneficial effect to the seeds for most of the evaluated 

parameters and showed to be colonizers of the root system. The pathogenicity of 

Sclerotinia sclerotiorum to E. benthamii seeds is concluded and the isolates Bacillus sp. 

and Bacillus pumilus have potential for the biocontrol of this phytopathogen. 

 

Keywords: antagonists, Bacillus spp., Eucalyptus, phytopathogenic fungus, pre and 

post-emergence damping-off. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

O Eucalipto (Eucalyptus spp.) é uma planta lenhosa pertencente à família das 

Myrtaceas. Nativa da Austrália, a cultura é cultivada em muitos países, e é considerada, 

atualmente, a arbórea mais plantada no mundo. Os primeiros plantios com Eucalyptus 

spp., datam do início do século XVIII, sendo plantada no Brasil a partir do século XIX 

(FOELKEL, 2005). 

Líder mundial em produtividade de madeira, o Brasil, possui uma área de 7,84 

milhões de hectares de reflorestamentos, sendo 5,7 milhões com espécies do gênero 

Eucalyptus (IBÁ, 2016). A cultura do eucalipto apresenta rápido crescimento, 

adaptabilidade a diferentes condições de solo e clima, além de seus produtos e 

subprodutos poderem ser aplicados em diversos segmentos da indústria como, produção 

de celulose e papel, painéis de madeira, pisos laminados, carvão vegetal e biomassa, o 

que contribui de maneira significativa para o desenvolvimento social, ambiental e 

econômico do país. 

O potencial produtivo da cultura, coloca o Brasil entre os principais produtores 

de celulose, papel e painéis de madeira no mundo, podendo algumas espécies alcançar 

uma produtividade de até 50m3/ha/ano (FOELKEL, 2005). No entanto, essa 

produtividade por vezes não é alcançada. Entre os fatores que limitam a obtenção de 

plantios produtivos e homogêneos estão as doenças (ALFENAS et al., 2009).  

Desde a produção em viveiro até os plantios adultos, ocorrem diversas doenças 

na cultura do eucalipto, entre elas tombamento, podridão de colo, raízes e estacas, 

murchas e manchas foliares, sendo as sementes, mudas e plantas infectadas por diversos 

patógenos, mas principalmente por fungos (ALFENAS et al., 2009). A importância de 

cada uma das doenças varia de acordo com a região, as condições climáticas, com a 

espécie, o patógeno, estágio de desenvolvimento da cultura e com as práticas 

silviculturais adotadas. 

Em viveiro florestal, os patógenos encontrados associados às sementes, mudas e 

miniestacas de Eucalyptus spp. são identificados como fungos dos gêneros Alternaria, 

Aspergillus, Botryosphaeria, Botrytis, Cyllindrocladium, Colletotrichum, Fusarium, 

Oídium, Penicillium, Phomopsis, Phytophthora, Pythium, Quambalaria, Rhizoctonia e 

Verticillium (SANTOS et al., 2000; SANTOS et al., 2001; ALFENAS et al., 2009).  

O gênero Sclerotinia é relatado como um dos principais patógenos de plantas, 

tendo destaque o fungo Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary, conhecido 
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mundialmente por ser agressivo, cosmopolita e polífago (SAHARAN; MEHTA, 2008). 

Atualmente, estima-se que cerca de 652 espécies são susceptíveis a este fungo, entre 

elas monocotiledôneas e dicotiledôneas, de grande interesse econômico (BRUSTOLIN, 

2012). 

S. sclerotiorum é responsável por ocasionar danos em sementes, afetando a 

germinação, ou em plantas, causando podridões, murchas e tombamento (LEITE, 2005; 

LOPES; ÁVILA, 2005; VENTUROSO et al., 2015). Considerado um dos principais 

fitopatógenos relatados em associação com sementes e mudas de espécies agronômicas 

no Brasil (PARISI et al., 2009), este fungo, apresenta também importância para culturas 

arbóreas. Mundialmente, S. sclerotiorum foi descrita em associação com sementes e 

plantas de espécies lenhosas, entre elas, frutíferas, ornamentais e florestais.  

Em frutíferas, este fungo foi identificado ocasionando podridão de frutos de 

Kiwi (Actinidia deliciosa) na Nova Zelândia (PENNYCOOK, 1985; ELMER et al., 

2005), de jaca (Artocarpus heterophyllus) em Bangladesh (RAHMAN et al., 2015), de 

azeitona (Olea europaea) no sul da Itália (RUANO-ROSA et al., 2017), em frutos de 

pera (Pyrus communis) em Óregon (SPOTTS; CERVANTES, 1996) e em Citros: Citrus 

volkameriana na Itália (POLIZZI et al., 2011), Citrus aurantium na Turquia (BAYSAL-

GUREL et al., 2012) e Citrus spp. no Brasil (FURLAN et al., 2013). No chile, o fungo 

foi observado ocasionado pequenas lesões necróticas nas pétalas que afetaram as flores 

inteiras da ameixeira japonesa (Prumus salicina), cerejeira (Prunus avium) e nectarina 

(Prunus persica var. Nectarina) (FERRADA et al., 2014). 

  Em ornamentais, o fungo foi relatado em Trachelium caeruleum e Craspedia 

globosa em La Plata, na Argentina, ocasionando inicialmente podridão de caule o qual 

progrediu para a murcha e morte das plantas infectadas (WOLCAN; GREGO, 2005). 

Na Polônia, o fungo mostrou-se patogênico a plantas de crisântemo (Chrysanthemum 

grandiflorum), sendo detectado a partir da redução da atividade fotossintética de plantas 

doentes (KOPACKI et al., 2016). Em culturas florestais, a ocorrência de S. sclerotiorum 

foi relatada em Castanheiro-da-Índia (Aesculus hippocastanum) (GOULEY; 

DELBRIDGE, 1972) e é considerado um fungo em potencial para as culturas do Nim 

(Azadirachta indica), Carvalho (Quercus sp.) e para a cultura do eucalipto (Eucalyptus 

sp.). 

Ainda, pouco se sabe sobre a ocorrência de Sclerotinia em espécies florestais, 

mas acredita-se que esse fungo pode ser um importante patógeno pois apresenta 

potencial para atingir importantes monoculturas, como o eucalipto.  
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A ocorrência de S. sclerotiorum em uma determinada cultura pode ter início a 

partir de sementes contaminadas. A infecção em sementes é o meio mais comum para a 

introdução do fungo em novas áreas, e é considerada a principal forma de disseminação 

do patógeno a longas distâncias (BOTELHO et al., 2013). Nas sementes, o patógeno 

pode estar associado na forma de micélio dormente ou acompanhando o lote por meio 

de estruturas de resistência, denominadas de escleródios (KAWASAKI; MACHADO, 

2013).  

Sementes infectadas com S. sclerotiorum podem apodrecer e não germinar. As 

sementes atacadas perdem o brilho, tornam-se opacas e com peso reduzido. Algumas 

sementes, embora com aparência sadia, também podem estar infectadas (STEADMAN, 

1983). Os efeitos mais comuns observados em sementes inoculadas pelo patógeno são a 

redução na germinação e emergência de plântulas ocasionadas pela morte das sementes 

(MACHADO et al., 2001; BOTELHO, 2011). 

O controle de doenças em culturas de interesse econômico, é, em todo o mundo, 

fortemente dependente da aplicação de fungicidas sintéticos para o controle de 

patógenos. Para o controle de S. sclerotiorum, não é diferente. Em culturas anuais, este 

fungo é controlado principalmente pelo uso de fungicidas (GARCIA et al., 2013; 

CARDOSO et al., 2015). No entanto, restrições ao uso de defensivos químicos, os 

custos do controle e o surgimento de isolados resistentes, aumentou a demanda global 

por uma produção mais sustentável, buscando alternativas que visem o manejo 

integrado de doenças como estratégia eficiente para o controle. Para isso, algumas 

alternativas de controle têm sido utilizadas, como o uso de micro-organismos benéficos, 

tais como fungos do gênero Trichoderma sp. e rizobactérias e bactérias residentes do 

filoplano.  

Ethur et al. (2001; 2005) observaram que isolados de Trichoderma spp. foram 

eficientes no controle in vitro e in vivo de S. sclerotiorum, responsável por ocasionar 

tombamento de pós-emergência em mudas de pepino. Giorgio et al. (2015), verificaram 

o antagonismo de rizobactérias sobre o crescimento micelial de S. sclerotiorum.  Os 

efeitos benéficos de isolados bactérias sobre doenças que acometem a cultura do 

eucalipto já são observados e apresentam alto potencial (CUNHA et al., 2006; MAFIA 

et al., 2009).  

Tendo em vista a importância do eucalipto, é vital entender e tentar controlar 

qualquer fator que venha ou possa vir a interferir no processo de produção de mudas e 

plantios da cultura, seja ele de origem abiótica ou biótica. Diante disso, este trabalho 
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aborda o efeito de Sclerotinia sclerotiorum sobre sementes e plântulas de E. benthamii, 

enfocando a patogenicidade e controle biológico de S. sclerotiorum por meio de 

rizobactérias e residentes do filoplano. A tese foi agrupada em três capítulos, como 

segue: Capítulo 1. “Avaliação da patogenicidade de S. sclerotiorum em sementes e 

plântulas de E. benthamii”; Capítulo 2. “Seleção de rizobactérias e residentes do 

filoplano no controle in vitro de Sclerotinia sclerotiorum”; Capítulo 3. Microbiolização 

de sementes de E. benthamii com isolados bacterianos para o controle de S. 

sclerotiorum”. 

 

2. OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a patogenicidade de S. sclerotiorum em sementes de E. benthamii, e se 

patogênico, verificar o potencial de rizobactérias e residentes do filoplano no 

biocontrole do patógeno. 

 

2.1  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Demonstrar a patogenicidade de S. sclerotiorum na germinação e emergência de 

sementes de E. benthamii, por meio de quatro métodos de inoculação do 

patógeno e selecionar o método que apresentar os maiores efeitos sobre a 

germinação e na transmissão de S. sclerotiorum. 

• Avaliar o potencial de rizobactérias e residentes do filoplano no controle in vitro 

de S. sclerotiorum por meio dos testes de antibiose direta, compostos voláteis e 

compostos hidrossolúveis, e selecionar os isolados que apresentarem potencial 

nos três testes para o biocontrole in vivo de S. sclerotiorum. 

• Avaliar o potencial de rizobactérias e residentes do filoplano pré-selecionadas, 

no controle in vivo de S. sclerotiorum.  

• Verificar se os isolados bacterianos pré-selecionados possuem a capacidade de 

colonizar o sistema radicular de plântulas de E. benthamii in vitro, e se existe 

relação da colonização radicular com sua capacidade de reduzir a incidência de 

S. sclerotiorum nas sementes. 
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4. CAPÍTULO I 

 

Patogenicidade de Sclerotinia sclerotiorum em sementes e plântulas de Eucalyptus 

benthamii 

 

RESUMO – S. sclerotiorum é um fungo fitopatogênico que causa doença em uma 

diversidade de plantas. Para a cultura do eucalipto, S. sclerotiorum é considerado um 

patógeno em potencial, contudo, não existem informações sobre os efeitos e danos deste 

fungo na cultura. Diante disto, o trabalho teve como objetivo avaliar a patogenicidade 

de S. sclerotiorum em sementes e plântulas de E. benthamii através dos testes de 

sanidade, germinação e emergência. Para isso, foram comparados quatro métodos de 

inoculação: 1 e 2) contato direto das sementes com micélio do fungo por 24 horas e 48 

horas; 3) imersão das sementes por 1 hora em suspensão de micélio, e 4) Inoculação do 

substrato com grãos de arroz colonizados com micélio do fungo. Após a inoculação das 

sementes, foram avaliados a sanidade, realizado pelo método de blotter test, a 

germinação das sementes em vermiculita e a emergência em substrato. O fungo foi 

considerado patogênico às sementes de E. benthamii quando inoculado pelo método de 

substrato, visto que este método foi significativo em todos os testes, ocasionando um 

aumento no percentual de plântulas anormais e de sementes mortas. Os sintomas 

observados pela inoculação do patógeno foram tombamento de pré e pós-emergência, o 

que ocasionou a redução na germinação das sementes e a morte das plântulas 

infeccionadas.  

Palavras-Chave: incidência, sementes florestais, inoculação, sanidade, patologia de 

sementes 

 

Pathogenicity of Sclerotinia sclerotiorum in Eucalyptus benthamii seeds and 

seedlings.  

ABSTRACT - S. sclerotiorum is a phytopathogenic fungus that causes disease in a 

diversity of plants. For the eucalyptus crop, S. sclerotiorum is considered a potential 

pathogen, however, there is no information about the effects and damages of this fungus 

in the crop. The aim of this work was to evaluate the pathogenicity of S. sclerotiorum in 

E. benthamii seeds and seedlings through sanity, germination and emergence tests. For 

this, four methods of inoculation were compared: 1 and 2) Direct contact of the seeds 

with mycelium of the fungus for 24 hours and 48 hours; 3) immersion of the seeds for 1 

hour in suspension of mycelium, and 4) inoculation of the substrate with rice grains 

colonized with mycelium of the fungus. After inoculation of the seeds, the sanity was 

evaluated, using the blotter test method, the germination of the seeds in vermiculite and 

the emergence in the substrate. The fungus was considered to be pathogenic to the seeds 

of E. benthamii when inoculated by the substrate method, since this method was 

significant in all tests, causing an increase in the percentage of anormal seedlings and 

dead seeds. The symptoms observed by the inoculation of the pathogen were pre and 

post-emergence damping-off, which resulted in a reduced the germination of the seeds 

and death of infected seedlings. 

Keywords: incidence, forest seeds, inoculation, sanity, seed pathology. 
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4.1. INTRODUÇÃO 

 

 Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary é um fungo habitante de solo, 

responsável por ocasionar uma série de doenças de difícil controle, entre elas, podridão 

de raiz e de colo, murcha e tombamento de plântulas (LEITE, 2005; LOPES; ÁVILA, 

2005; VENTUROSO et al., 2015). Estima-se que mais de 650 espécies cultivadas no 

mundo são susceptíveis a esse patógeno (BRUSTOLIN, 2012). 

 No Brasil, a ocorrência deste fungo é verificada principalmente em culturas de 

alto valor econômico como tomate, feijão, batata, soja, canola, ervilha, fumo e girassol 

(LEITE, 2005). Embora não haja relatos em nosso país, sabe-se que S. sclerotiorum 

apresenta potencial para ocorrer na cultura do eucalipto e pode ocasionar perdas em 

culturas arbóreas (SAHARAN; MEHTA, 2008) como: Oliveira (RUANO-ROSA et al., 

2017); citros (POLIZZI et al., 2011; FURLAN et al., 2013), ameixeira, cerejeira e 

nectarina (FERRADA et al., 2014). 

 A ocorrência deste fungo em uma determinada cultura, área ou região pode ter 

início a partir de sementes contaminadas. A infecção em sementes é o meio mais 

comum para a introdução do fungo em novas áreas, e é considerada a principal forma de 

disseminação do patógeno a longas distâncias (BOTELHO et al., 2013). Nas sementes, 

o patógeno pode estar associado na forma de micélio dormente ou acompanhando o lote 

por meio de estruturas de resistência, denominado de escleródios (KAWASAKI; 

MACHADO, 2013).  

Os prejuízos ocasionados por fungos em sementes e a dificuldade de se obter 

material com diferentes níveis de infecção, tornou a inoculação de patógenos necessária 

para garantir a reprodução dos sintomas de doença e possibilitar pesquisas relacionadas 

à detecção, patogenicidade, transmissão e controle (MACHADO et al., 2001).  

Nos trabalhos de patologia de sementes, a inoculação de fungos fitopatogênicos 

tem sido realizada principalmente por meio dos métodos de imersão das sementes em 

suspensão de esporos, contato com a colônia fúngica e pela contaminação do substrato 

diretamente com propágulos do fungo ou via grãos colonizados como grãos de arroz, e 

grãos de sorgo (OLIVEIRA et al., 2008; SOUSA et al., 2008; MIGLIORINI et al., 

2016). Em geral, estes métodos são adotados empregando-se pequenas variações nos 

procedimentos de inoculação, como adoção de diferentes tempos de exposição e 

concentração do inóculo. Estudos desta natureza, também são realizados para sementes 

de espécies arbóreas (LAZAROTTO et al., 2012; MACIEL, 2012). 
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A produção de mudas nativas de espécies arbóreas é realizada em sua maioria 

por meio de sementes. Para espécies exóticas, como o eucalipto, a propagação 

assexuada por meio da técnica de miniestaquia, é atualmente a mais utilizada pela 

maioria das empresas florestais (ALMEIDA et al., 2007). Essa técnica embora 

apresente diversas vantagens, possui ainda alguns entraves, visto que praticamente todas 

as espécies tolerantes ao frio, são consideradas recalcitrantes ao enraizamento (ASSIS; 

MAFIA, 2007). As mudas de Eucalyptus spp. que apresentam esta característica, ainda 

que propagadas assexuadamente, são produzidas até o momento, principalmente por 

meio de sementes, como é o caso de E. benthamii. 

Para espécies em que mudas são produzidas quase que exclusivamente por 

sementes, a qualidade fisiológica e sanitária do lote é fundamental para evitar plantios 

desuniformes e a ocorrência de doenças no estágio inicial da muda (TORRES et al., 

1999). Entre os patógenos encontrados associados às sementes de Eucalyptus spp. são 

identificados os fungos dos gêneros Alternaria, Aspergillus, Cyllindrocladium, 

Fusarium, Penicillium, Phomopsis, Phytophthora, Pythium, Rhizoctonia e Verticillium 

(SANTOS et al., 2000; SANTOS et al., 2001)  

Na literatura, ainda não há relatos sobre a ocorrência de S. sclerotiorum em 

sementes e plântulas de Eucalyptus spp. Assim, esta pesquisa teve como objetivo 

avaliar a patogenicidade de S. sclerotiorum na germinação e emergência de sementes de 

E. benthamii, por meio de diferentes métodos de inoculação do patógeno. 

Este trabalho caracteriza-se como um estudo exploratório sobre a interação de S. 

sclerotiorum com sementes de E. benthamii. 

 

4.2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.2.1. Local dos experimentos e origem das sementes 

 

Os ensaios foram conduzidos no laboratório de Proteção Florestal do 

Departamento de Engenharia Florestal da Universidade Estadual do Centro-Oeste – 

UNICENTRO, campus de Irati- PR.  

As sementes de E. benthamii foram adquiridas por meio da empresa Bentec® – 

sementes, insumos e tecnologia, sendo coletadas de uma área de produção de sementes 

(APS). As sementes peletizadas possuem capacidade de 80% de germinação, conforme 

informações do produtor.  
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4.2.2. Origem de S. sclerotiorum 

 

 Para avaliar a patogenicidade de S. sclerotiorum às sementes de E. benthamii, 

utilizou-se um isolado obtido da coleção microbiana do Laboratório de Proteção 

Florestal da UNICENTRO, campus de Irati-PR. O fungo foi isolado de mudas de 

Eucalyptus sp. com aproximadamente nove meses de idade, provenientes do viveiro 

Florestal da UNICENTRO, que apresentavam sintomas de podridão na parte aérea e 

murcha após serem colocadas em ambiente quente e úmido. A identificação do fungo 

foi realizada inicialmente por meio da observação das características morfológicas 

macroscópicas e microscópicas, sendo sua identidade confirmada por meio de análise 

molecular. 

Para dar início aos testes, o isolado foi cultivado em placas de Petri contendo 

meio de cultura BDA (extrato de 200 g.L-1 de batata, 20 g.L-1 dextrose, 20 g.L-1 de ágar 

comercial) e incubado em câmara BOD por sete dias, a temperatura de 25 ˚C ± 1 ºC 

com fotoperíodo de 12 horas. A patogenicidade do isolado fúngico foi testada utilizando 

três métodos distintos de inoculação nas sementes. 

 

4.2.3. Inoculação de S. sclerotiorum em sementes de E. benthamii 

 

 Anteriormente à inoculação, as sementes foram desinfestadas em álcool 70% 

(v/v) por 30 s e em seguida, em uma solução de hipoclorito de sódio a 1% (v/v) por dois 

min e, lavadas em água destilada esterilizada, sendo posteriormente deixadas para secar 

sob papel filtro (SANTOS et al., 2011). A assepsia das sementes foi realizada no 

interior da câmara de fluxo laminar, visando evitar possíveis agentes contaminantes.  

 Após a desinfestação as sementes foram inoculadas com isolado de S. 

sclerotiorum conforme os métodos descritos a seguir: 

 

Método 1 – Contato com a cultura fúngica 

Um disco de 5 milímetros de diâmetro de micélio de S. sclerotiorum foi repicado 

para o centro de placas de Petri contendo meio BDA. As placas foram mantidas em 

BOD em temperatura de 25 ˚C ± 1 ºC e fotoperíodo de 12 horas/dia. Após a incubação 

do fungo por sete dias e a obtenção das colônias puras, 100 sementes de E. benthamii 

foram colocadas em contato com a colônia do fungo, sendo as placas vedadas com 
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papel plástico e incubadas em BOD a 25 ˚C ± 1 ºC e fotoperíodo de 12 horas. As 

sementes permaneceram sobre a colônia fúngica por dois períodos distintos tempo: 24 

horas e 48 horas. Na testemunha as sementes permaneceram em contato com o meio 

BDA sem a presença do fungo. 

 

Método 2 - Suspensão do patógeno 

Em placas de Petri com crescimento fúngico foram acrescentados 20 mL de água 

destilada e após, procedeu-se a raspagem da colônia com alça de Drigalski esterilizada. 

A suspensão de fragmentos de micélio foi obtida através da leitura em câmara de 

Neubauer e ajustada para 1 x 105 fragmentos de micélio/mL para cada tratamento 

(NECHET E HALFELD-VIEIRA, 2006). Em seguida, as sementes peletizadas foram 

microbiolizadas em suspensão de fragmentos de micélio de S. sclerotiorum por uma 

hora. Em seguida, as mesmas sementes foram dispostas em folhas de papel filtro 

esterelizado, a temperatura ambiente para secar. 

 

Método 3 - Em substrato 

Para o método de inoculação em substrato, o inóculo foi produzido em grãos de 

arroz utilizando metodologia proposta por Michereff Filho et al. (1996), com 

adaptações. Para tanto, cinco discos de micélio do fungo com cinco milimetros de 

diâmetro, obtidos a partir de culturas puras com sete dias de idade, foram transferidos 

para frascos de Erlenmeyer, contendo 20 g de arroz pré-cozido e autoclavado (120 ˚C, 

30 minutos, 1 atm). Os frascos foram colocados em incubadora do tipo BOD a 25 °C ± 

1 ºC com fotoperíodo de 12 horas, pelo período de oito dias. Após, os grãos de arroz 

colonizados foram transferidos para sacos de papel e colocados para secar em 

laboratório, em temperatura ambiente por quatro dias. O inóculo constituído de arroz e 

S. sclerotiorum foi pesado em balança analítica e triturado em um mixer. Após, o 

inóculo foi incorporado e misturados aos substratos (vermiculita e substrato comercial 

Mecplant®), a densidade de 10 g.kg-1 de substrato. 

Após o procedimento de inoculação do patógeno, foram realizados os testes de 

sanidade, germinação e emergência para a detecção e confirmação da patogenicidade do 

isolado de S. sclerotiorum às sementes de E. benthamii. 

 

4.2.4. Teste de sanidade de sementes  
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 O teste de sanidade foi realizado pelo método conhecido como método “blotter 

test” (BRASIL, 2009). Neste teste, as sementes foram semeadas em caixas 

transparentes, previamente desinfestadas com álcool 70% (v/v) e solução de hipoclorito 

de sódio 1% (v/v) e, forradas com duas folhas de papel filtro esterilizadas em estufa à 

110 °C pelo período de 24 horas, e umedecidas com água destilada autoclavada. O 

material foi incubado em câmara BOD à temperatura de 25 C ± 1 ºC com fotoperíodo 

de 12 horas. 

 A identificação dos fungos presentes nas sementes ao nível de gênero foi 

realizada sete dias após a incubação, com auxílio de um microscópio binocular 

estereoscópico, examinando cada semente individualmente. Quando encontrada alguma 

estrutura fúngica, esta foi transferida para lâminas e analisadas com auxílio de um 

microscópio óptico de luz. A identificação dos fungos em nível de gênero foi realizada 

de acordo com descrições da literatura especializada, por meio de consultas e imagens 

(BARNETT; HUNTER, 1972; MACHADO, 1988; SANTOS et al., 2011; HENNING, 

2015). Os dados de incidência dos fungos foram expressos em porcentagem para cada 

gênero detectado no teste. 

 

4.2.5. Teste de germinação de sementes 

 

O teste de germinação foi realizado utilizando-se metodologia adaptada de 

Brasil (2009). Para tanto, realizou-se a semeadura em caixas plásticas transparentes 

previamente desinfestadas (álcool 70% e hipoclorito de sódio 1%), contendo como 

substrato vermiculita de granulometria fina autoclavada (120 ˚C, 60 minutos, 1 atm) e 

umedecida com água destilada estéril a 60% da capacidade de retenção. O material 

preparado conforme descrito no item 4.2.3 foi acondicionado em câmara BOD a 25 °C 

± 1 ºC e fotoperíodo de 12 horas. 

As análises tiveram início no sexto dia e foram realizadas até 21 dias após a 

instalação do teste. A primeira contagem foi realizada no sexto dia, contabilizando-se o 

número de plântulas normais (PCG). Após esse período até os 21 dias, contabilizou-se o 

número de plântulas germinadas normais (PN), anormais (PA), sementes não 

germinadas (SM) e o índice de velocidade de germinação (IVG). 

 

4.2.6. Teste de Emergência  

 



 

25 
 

 O teste de emergência foi conduzido em sala, com temperatura variando de 15 a 

26 ˚C. Neste teste, as sementes foram semeadas em bandejas de isopor, preenchidas 

com substrato Mecplant® (constituído de casca de pinus, vermiculita, corretivo de 

acidez e fertilizantes), realizando-se a semeadura de uma semente por célula. As 

sementes foram mantidas na sala de inoculação e a irrigação foi realizada manualmente 

com uma frequência de pelo menos duas vezes ao dia, de acordo com a necessidade da 

cultura (OLIVEIRA et al., 2012). 

 A avaliação da emergência foi realizada diariamente, a partir do sexto dia após a 

implantação do teste. Avaliou-se a primeira contagem da emergência, a percentagem de 

plântulas normais e anormais emergidas, o percentual de sementes mortas, diariamente 

durante 28 dias, e o índice de velocidade de emergência (IVE).  

As avaliações no teste de germinação e emergência foram realizadas como 

descritas a seguir:  

a) Percentual de plântulas normais (PN): contabilizou-se diariamente, o número 

de plantas normais que emergiram em cada tratamento; foram consideradas 

normais as sementes que originaram plântulas com estruturas essenciais bem 

desenvolvidas e sadias. 

b) Índice de velocidade de germinação (IVG) e emergência (IVE): 

contabilizou-se diariamente o número de plântulas emergidas, com parte 

aérea formada, até o 15˚ dia quando houve estabilização da emergência. Para 

o cálculo do IVG e IVE, utilizou-se a fórmula IVG/IVE = ∑ 

E1/N1+E2/N2+...+En/Nn, em que E1, E2...En representam o número de 

plântulas emergidas, computadas na primeira, segunda, ..., última contagem, 

e N1, N2,...Nn representam o número de dias da semeadura referente desde a 

primeira até a última contagem (NAKAGAWA, 1994). 

c) Plântulas anormais (PA): foram verificadas, diariamente, sintomas 

associados às plântulas de E. benthamii, causadas pelo fungo S. 

sclerotiorum. Foram também consideradas anormais plântulas que 

apresentavam qualquer uma das suas estruturas essenciais ausentes, 

deformadas e/ou danificadas. 

d) Sementes mortas (SM): contou-se o número de sementes mortas pelo ataque 

de micro-organismos e/ou que não deram início ao processo germinativo. 

Para as variáveis a, c e d os resultados foram expressos em porcentagem. As 

plântulas sintomáticas e sementes não germinadas que apresentavam sintomas de 
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tombamento e/ou podridão, foram coletadas e transferidas para placas de Petri contendo 

meio de cultura BDA, a fim de verificar se os danos foram ocasionados pelo fungo 

inoculado. 

 

4.2.7. Análise estatística dos dados 

 

 Os experimentos foram montados em delineamento inteiramente casualizado 

(DIC), sendo compostos por cinco tratamentos (4 métodos de inoculação + testemunha) 

para cada teste realizado. Cada tratamento foi composto por 100 sementes, sendo 

divididas em quatro repetições de 25 sementes cada. 

 Inicialmente, verificou-se a homogeneidade de variâncias e distribuição normal 

dos dados pelos testes de Cochran e Lilliefors. Aqueles que não atenderam as premissas 

de igualdade das variâncias e distribuição normal foram transformados em √(x+0,5), arc 

sen √(x/100) ou Box-Cox. Posteriormente, os dados foram submetidos à análise de 

variância (ANOVA) e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade de erro. Para todas as análises, utilizou-se o software Assistat 7.6 Beta.  

 

4.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

4.3.1 - Avaliação da patogenicidade de sementes de E. benthamii inoculadas com S. 

sclerotiorum por meio do teste de sanidade 

 

Pelo teste de sanidade foram identificados nas sementes, fungos dos gêneros 

Sclerotinia, Cladosporium e Penicillium (Figura 1).  O fungo Sclerotinia foi observado 

em todos os tratamentos em que ocorreu a inoculação, os demais fungos apresentaram 

variações quanto à ocorrência. O fungo Penicillium spp. foi identificado apenas quando 

utilizada a inoculação via suspensão, enquanto que o fungo Cladosporium spp. foi 

identificado nos tratamentos de contato 24 horas, 48 horas, substrato e na testemunha. 

Na literatura, foram identificados e relatados como patógenos e/ou 

contaminantes de sementes de Eucalyptus spp. fungos do gênero Alternaria, 

Aspergillus, Cyllindrocladium, Fusarium, Penicillium, Phomopsis, Phytophthora, 

Pythium, Rhizoctonia e Verticillium (SANTOS et al., 2000; SANTOS et al., 2001).  
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Figura 1 – Fungos detectados em sementes de Eucalyptus benthamii pelo teste de 

sanidade, utilizando método de papel filtro: Micélio de S. sclerotiorum 

em sementes (A) e plântulas (B) de E. benthamii; Conidióforos de 

Cladosporium sp. na superfície de sementes e plântulas de E. 

benthamii (C); Conidióforos de Penicillium sp. sobre a superfície das 

sementes de E. benthamii (D). 

 

 No presente estudo, foi possível detectar o fungo S. sclerotiorum em sementes 

de E. benthamii no período de incubação por sete dias (Figura 1). A identificação 

realizada pela presença de micélio branco e posteriormente incubação em placa permitiu 

confirmar a presença do patógeno. É possível que um período maior de incubação e 

temperaturas amenas propiciasse o melhor desenvolvimento do fungo e 

consequentemente facilitasse a sua detecção por meio da presença de micélio branco e 

da formação de escleródios, visto que, como observado na Figura 1a e 1b, detectou-se 

apenas a formação inicial do micélio não sendo observada a formação de escleródios 

neste período. 
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 Com os resultados da ANOVA, observou-se diferença significativa (p≤0,05) 

entre a incidência de S. sclerotiorum em sementes de E. benthamii e os métodos de 

inoculação utilizados (Tabela 1). 

 

TABELA 1 – Quadrado médio da análise de variância para o fungo S. sclerotiorum 

detectados no teste de sanidade, em sementes de E. benthamii submetidas 

a diferentes métodos de inoculação. 

FV GL 
QM 

S. sclerotiorum1 

Tratamentos 4 36,5731* 

Resíduo 15 1,3505 

Total 19  
* Significativo pelo teste F, a 5% de probabilidade de erro. 1Valores em porcentagem transformados por 

√(x+0,5). FV: Fonte de variação; GL: graus de liberdade; QM: quadrado médio. 

 

 Não foi verificada a ocorrência do fungo nos tratamentos em que as sementes 

não foram inoculadas (Testemunha). A maior incidência do patógeno foi observada nas 

sementes inoculadas pelo método de contato por 48 horas (T3), sendo este 

significativamente superior aos demais tratamentos, com ocorrência média em 77% das 

sementes inoculadas. Pelo método de suspensão (T4) foi possível observar a ocorrência 

do fungo em 36% das sementes. Este método proporcionou maiores índices de 

incidência do patógeno quando comparados aos tratamentos T1, T2 e T5. As sementes 

inoculadas pelo método de contato 24 horas (T2) e em substrato (T5) apresentaram os 

mais baixos índices de incidência de S. sclerotiorum, com média de 14% e 10% 

respectivamente, não diferindo significativamente entre si e nem da testemunha (T1) 

(Figura 2).  
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Figura 2 - Incidência média (%) de S. sclerotiorum em sementes de Eucalyptus benthamii 

após diferentes métodos de inoculação detectados pelo método de papel filtro. 

CV%: 25,9. T1 = testemunha; T2 = contato 24 horas; T3 = contato 48 horas; 

T4 = suspensão; T5 = substrato. 

 

A maior incidência do patógeno pelo método T3 (48 horas) pode estar associado 

ao fato de que neste método o patógeno fica em contato direto com o material vegetal 

por um período maior de tempo, quando comparado a outros métodos de inoculação 

utilizados. Botelho (2011) verificou que com o aumento do tempo de exposição das 

sementes de soja ao fungo S. sclerotiorum pelo método de contato, houve um aumento 

linear correspondente à incidência do patógeno nas sementes. 

 Estudos com diferentes métodos de inoculação vêm sendo realizados a fim de 

possibilitar a infecção de sementes com diferentes níveis de inóculo e avaliar seu efeito 

na germinação e transmissão dos fungos via semente. O método de contato é uma das 

principais técnicas de inoculação utilizadas, sendo observado comumente que quanto 

maior o tempo de exposição da semente ao fungo maior é sua incidência e maiores são 

os níveis de infecção do patógeno (ARAÚJO et al., 2006; REIS et al., 2014). 

 

4.3.2 - Avaliação da patogenicidade de S. sclerotiorum sobre a germinação de 

sementes de E. benthamii por meio de diferentes métodos de inoculação 

 

 Na avaliação da germinação das sementes verificou-se efeito significativo 

(P≤0,05) entre os métodos de inoculação de S. sclerotiorum e as variáveis analisadas no 

teste (Tabela 2). 
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Tabela 2 - Quadrado médio da análise de variância para a primeira contagem da 

germinação (PCG), plântulas normais (PN), plântulas anormais (PA), 

sementes mortas (SM) e índice de velocidade de germinação de sementes 

de E. benthamii submetidos a diferentes métodos de inoculação de S. 

sclerotiorum. 

FV GL 
QM 

PCG2 PN1 PA2 SM1 IVG 

Tratamentos 4 39177,45* 20599,5* 2,64* 6,4821* 0,9040* 

Resíduos 15 3576,78 948,2 0,31 0,9260 0,0975 

Total 19      
* Significativo pelo teste F, a 5% de probabilidade de erro. 1Valores em porcentagem transformados por 

√(x+0,5). 2Valores em porcentagem transformados por Box-cox. 

FV: Fonte de variação; GL: graus de liberdade; QM: quadrado médio. 

 

Na avaliação da primeira contagem da germinação, aos seis dias após a 

emergência, foi possível verificar que mais de 50% das sementes germinaram nos 

tratamentos T1, T2, T3 e T4, não apresentando diferenças significativas entre si. 

Observou-se, que as sementes quando em contato com o substrato inoculado (T5), 

apresentaram na primeira contagem menor percentual de plântulas normais germinadas 

(14%), diferindo significativamente em relação à testemunha (57%) e aos métodos de 

contato por 24 horas (64%), 48 horas (63%), e suspensão (53%) (Tabela 3). Este mesmo 

tratamento (T5) apresentou o menor percentual de plântulas normais quando comparado 

aos demais métodos, mesmo tendo sido observado que em todos os métodos de 

inoculação ocorreu a redução no percentual de plântulas normais quando comparado 

com a testemunha (Tabela 3).  

Um dos efeitos do fungo S. sclerotiorum quando associados à sementes é a 

redução do seu potencial de germinação. Botelho et al. (2013), verificaram redução na 

germinação das sementes de feijão quando estas foram inoculadas com S. sclerotiorum. 

Nicholson et al. (1972) e Mueller et al. (1999), observaram o efeito redutor do patógeno 

sobre a germinação de soja. 

Em relação ao efeito da incidência do patógeno nas sementes e a formação de 

plântulas anormais, somente quando houve inoculação via substrato é que houve efeito 

significativo na formação de plântulas anormais (47%). Este resultado pode ser 

atribuído ao contato do caulículo com os propágulos do patógeno que se encontravam 

no substrato havendo a colonização da parte aérea da plântula. Em oleaginosas relata-se 

a transmissão de S. sclerotiorum a plântulas, por meio do tegumento infectado que ficou 

aderido às folhas cotiledonares (VENTUROSO et al., 2015). Contudo, descarta-se essa 

hipótese no presente trabalho por não ter sido observada a adesão e permanência do 
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tegumento nas plântulas recém emergidas, somando-se aos resultados, acredita-se que a 

transmissão tenha se dado pelo inóculo presente no substrato. 

 

Tabela 3 - Valores médios de primeira contagem de germinação (PCG), plântulas 

normais (PN), plântulas anormais (PA), sementes mortas (SM) e índice de 

velocidade de germinação (IVG) de sementes de E. benthamii, após 

diferentes métodos de inoculação de S. sclerotiorum. 

Tratamentos 
Variáveis  

PCG (%) PN (%) PA (%) SM (%) IVG 

T1 – testemunha 57 a 84 a  7 b 9 b 22,4 a  

T2 – contato 24 horas 64 a 64 b 10 b 26 a  21,9 a 

T3 – contato 48 horas 63 a 62 b  10 b 28 a 21,4 a 

T4 – suspensão 53 a 53 b  13 b 34 a 18,9 a 

T5 - substrato 14 b 19 c 47 a 34 a 11,1 b 

CV (%) 28,9 21,4 20,2 19,36 12,8 
*Médias seguidas pela mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 

significância. CV (%) = coeficiente de variação. 

 

A porcentagem de sementes mortas (Tabela 3) foi igualmente influenciada pela 

presença de S. sclerotiorum, por meio dos métodos de inoculação, os quais ocasionaram 

um percentual maior de sementes mortas em relação à testemunha. Para os tratamentos 

em que houve a inoculação, independente do método utilizado, observou-se que o 

percentual de sementes mortas, variou de 26% a 34%. Este resultado demonstra o efeito 

patogênico do isolado de S. sclerotiorum às sementes de E. benthamii. A testemunha 

(T1), diferiu significativamente dos demais tratamentos, apresentou os maiores 

percentuais de plantas normais e o menor percentual de sementes mortas (9%).  

O IVG das sementes foi influenciado pelo método de inoculação utilizado. Nos 

tratamentos T1, T2, T3 e T4 as sementes apresentaram maior IVG, não diferindo 

significativamente entre si. O tratamento T5 proporcionou a redução do IVG ao nível de 

11,1 diferindo significativamente dos demais tratamentos. Este fato pode ter ocorrido, 

pois a inoculação de S. sclerotiorum por meio deste método possivelmente permitiu a 

contaminação das sementes em níveis satisfatórios, retardando a velocidade e a 

porcentagem de sementes germinadas. 

A inoculação das sementes via substrato (T5) proporcionou um menor 

percentual de plântulas normais na primeira contagem (14%), de plântulas normais ao 

final do experimento (19%) e de índice de velocidade de germinação (11,1) e um maior 

percentual de plântulas sintomáticas (47%) e sementes mortas (34%), mostrando-se 

eficiente na inoculação do patógeno. Este método foi adotado com sucesso por Falcão et 
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al. (2005) para a inoculação de S. sclerotiorum em sementes de soja, cuja mortalidade 

foi de 100% das plântulas quando as sementes foram semeadas em solos contaminados 

com grãos de arroz colonizados pelo patógeno. 

Com esses resultados, foi possível observar que a inoculação via substrato teve 

influência na germinação das sementes e no desenvolvimento das plântulas de E. 

benthamii, sendo este método eficiente na inoculação do patógeno. Os demais métodos 

de inoculação influenciaram na germinação das sementes, contudo, não apresentaram 

eficácia na transmissão para as plântulas. 

Segundo Marino et al. (2008), a colonização de micro-organismos nas sementes, 

mesmo que patogênicos, não é suficiente para garantir a infecção para as plântulas, visto 

que diversos fatores podem influenciar na transmissão do patógeno. A utilização de 

diferentes métodos de inoculação no presente estudo possivelmente gerou diferentes 

quantidades de inóculo nas sementes, sendo a densidade de inóculo considerada um dos 

principais fatores que afetam a transmissão de patógenos a partir de sementes 

(MACHADO, 1988). 

Além disso, fatores como viabilidade do lote de sementes, profundidade da 

semeadura, susceptibilidade do hospedeiro, temperatura, umidade, virulência e 

agressividade do patógeno podem afetar a transmissão de patógenos a partir das 

sementes (MACHADO, 1988). Moraes e Menten (2006) avaliaram a transmissão de 

diferentes isolados de Alternaria spp. em sementes de feijão e verificaram que, embora, 

a maioria dos isolados tenha sido transmitida para a plântula, nem todos apresentaram 

esse potencial, e houve variações na agressividade entre os isolados testados. 

 

4.3. 3 - Avaliação da patogenicidade de S. sclerotiorum sobre a emergência de 

sementes de E. benthamii por meio de diferentes métodos de inoculação 

 

A análise de variância (ANOVA) realizada para avaliar a diferença entre os 

métodos de inoculação de S. sclerotiorum na emergência de E. benthamii, foi 

significativa (valor p≤0,05) para as variáveis: plântulas normais (PN), plântulas 

anormais (PA) e sementes mortas (SM). 

Na tabela 4, encontram-se os resultados de emergência de sementes de E. 

benthamii, após a inoculação do fungo S. sclerotiorum. Verificou-se, que a inoculação 

via substrato (T5) diferiu significativamente da testemunha e demais métodos utilizados 

na avaliação do percentual de plântulas normais e sementes mortas. Por meio deste 
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método (T5) não foi observada a emergência de plântulas (0%), sendo constatado 100% 

de morte das sementes inoculadas. Os demais tratamentos apresentaram um percentual 

médio de plântulas normais entre 21% a 43% e de sementes mortas entre 42% a 58%, 

não diferindo significativamente entre si. 

 

Tabela 4 – Valores médios de plântulas normais (PN), plântulas anormais (PA) e 

sementes mortas (SM) de E. benthamii, submetidas a diferentes métodos 

de inoculação de S. sclerotiorum, após 28 dias. 

 Variáveis (%) 

Tratamentos PN2 PA1 SM1 

T1 – testemunha 42 a 0 c 58 b 

T2 – contato 24 horas 29 a 29 a 42 b 

T3 – contato 48 horas 21 a 22 ab 57 b 

T4 – suspensão 43 a 10 b 47 b 

T5 – substrato 0 b -** 100 a 

CV (%) 26,3 21,9 11,9 
*Médias seguidas pela mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de significância. 
1Valores em porcentagem transformados por √(x+0,5). 2Valores em porcentagem transformados por arc sen 

(√(x/100)).CV (%)= coeficiente de variação. ** Não houve avaliação desse parâmetro devido a não emergência 

de plântulas conforme demonstrado na variável PN. 

 

Como observado, o fungo causou a morte de todas as sementes quando 

inoculadas em grãos de arroz pelo método de substrato, mesmo antes de iniciarem o 

processo germinativo, fato que pode ter ocorrido como consequência do maior nível de 

potencial de inóculo determinado pelo contato íntimo entre as sementes e o patógeno 

presente no substrato.  

A inoculação em substrato por meio da incorporação dos fungos em grãos 

cereais é um método comumente adotado em estudos de inoculação com fitopatógenos 

de solo. Esta técnica foi empregada em estudos com os fungos, R. solani (MICHEREFF 

FILHO et al., 1996; OLIVEIRA et al., 2008), Sclerotium rolfsii (BARBOSA et al., 

2010) e S. sclerotiorum (FALCÃO et al., 2005). 

Nos outros tratamentos possivelmente o contato do patógeno com a semente 

possibilitou somente a contaminação e não a infecção das sementes, não resultando em 

níveis satisfatórios de inoculação quando comparados com a testemunha. De acordo 

com Machado et al. (2001), a inoculação de fungos diretamente em sementes por meio 

da suspensão permite apenas que o fungo fique aderido ao tegumento, não 

caracterizando o processo de infecção e sim de contaminação. Segundo os mesmos 

autores os métodos de contato e suspensão apresentam como desvantagem o limite do 

tempo de exposição das sementes ao fungo, visto que as sementes podem iniciar o 
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processo de germinação em curto período de tempo, dificultando o processo de infecção 

pelo patógeno. Mesmo com algumas desvantagens, estes métodos são utilizados na 

inoculação de S. sclerotiorum em diferentes culturas e seus efeitos sobre a germinação e 

emergência de plântulas são relatados na literatura (VENTUROSO et al., 2015; 

MIGLIORINI et al., 2016). 

Venturoso et al. (2015) constataram que a inoculação de S. sclerotiorum por 

contato das sementes com o fungo por 20 horas, foi transmissível das sementes às 

plântulas de canola, cártamo, crambe, girassol, nabo forrageiro e níger. O fungo quando 

associado às sementes reduziu o percentual e a velocidade de emergência da maioria das 

culturas testadas. 

No presente trabalho, o percentual de plântulas anormais (PA) não foi avaliado 

no T5, pois não houve a emergência de plântulas, impedindo que a influência do 

tratamento fosse avaliada. 

Para plântulas anormais, verificou-se que todos os métodos de inoculação 

diferiram significativamente da testemunha. Entre os métodos avaliados, observou-se 

que o método de contato por 24 horas apresentou o maior percentual de plântulas 

anormais (29%), não diferindo significativamente do método de contato por 48 horas, o 

qual apresentou 22% de plântulas anormais. A inoculação por meio da suspensão 

apresentou 10% de plântulas anormais, sendo estatisticamente igual ao método de 

contato por 48 horas, mas diferente do método de contato por 24 horas. Na testemunha, 

não foram observadas anormalidades nas plântulas (Tabela 4). 

O sintoma descrito em sementes infectadas pelo fungo é a podridão. Segundo 

Paula Júnior et al. (2006) sementes infectadas ficam pequenas, sem brilho, enrugadas e 

mais leves ou podem simplesmente não apresentar nenhum sintoma externo. As 

sementes quando contaminadas pelo patógeno podem apodrecer e não germinar 

ocasionando uma queda na emergência de plântulas, e as sementes que germinarem 

podem resultar em plantas doentes (PAULA JÚNIOR et al., 2010). De acordo com 

Ethur et al. (2005), a germinação miceliogênica pode ocasionar o tombamento de pré e 

pós-emergência. 

 No presente trabalho, os sintomas verificados foram a morte das sementes 

ocasionado pelo tombamento de pré-emergência e o escurecimento da haste da plântula, 

seguido da perda de rigidez, ocasionando tombamento de pós-emergência (Figura 3). 
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Figura 3 – Sintomas observados em plântulas no teste de emergência. Morte 

das sementes ocasionadas pela infecção do patógeno confirmada 

pelo crescimento micelial do fungo sobre todo o substrato (A). 

Tombamento de pós-emergência ocasionado pela inoculação de 

contato 48 horas (B). Haste da plântula com perda da rigidez e de 

coloração escura resultando em tombamento de pós-emergência (C). 

 

No tratamento 5, o fungo cresceu sobre todo o substrato e impediu a germinação 

das sementes (Figura 3a). Esses resultados são similares aos observados na literatura em 

que a infestação do substrato com S. sclerotiorum quase sempre leva a uma mortalidade 

de 100% das sementes (MUELLER et al., 1999). 

Segundo Sousa et al. (2008) a técnica de inoculação utilizada deve garantir a 

infecção das sementes sem comprometer o potencial germinativo e a emergência das 

plântulas em estudo.  

No presente trabalho, como o tratamento 5 comprometeu a germinação das 

sementes, mas foi significativo em todas as avaliações um novo ensaio foi montado. A 

inoculação do patógeno em grãos de arroz foi realizada seguindo a mesma metodologia, 

mas como uma redução na quantidade de inóculo. O inóculo foi incorporado aos grãos 

de arroz na densidade de 5g/ kg de substrato, segundo proposto por Falcão et al. (2005). 

Os demais tratamentos continuaram sendo preparados e aplicados da mesma forma. 
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Os resultados do segundo teste de emergência são apresentados na Tabela 6.  A 

análise de variância (ANOVA) realizada para avaliar a diferença entre os métodos de 

inoculação utilizados no teste de emergência, foi significativo para todas as variáveis 

analisadas (Tabela 5). 

 

Tabela 5 - Quadrado médio da análise de variância para a primeira contagem da 

emergência (PCE), plântulas normais (PN), plântulas anormais (PA), 

sementes mortas (SM) e índice de velocidade de emergência de sementes 

de E. benthamii submetidos a diferentes métodos de inoculação de S. 

sclerotiorum. 

FV GL 
QM 

PCE1 PN1 PA1 SM1 IVE 

Tratamentos 4 2,942* 19,27* 16,84* 600,0* 18,30* 

Resíduos 15 0,286 0,53 0,42 65,86 1,48 

Total 19      
* Significativo pelo teste F, a 5% de probabilidade de erro. 1Valores em porcentagem transformados por 

√(x+0,5). FV: Fonte de variação; GL: graus de liberdade; QM: quadrado médio. 

 

 Os resultados do segundo ensaio confirmam a hipótese postulada de que a 

redução do inóculo possibilitou a infecção das sementes sem afetar totalmente a 

germinação. Com a redução da concentração de inóculo no tratamento 5, foi possível 

observar que a inoculação por este método continuou apresentando os efeitos mais 

significativos sobre as plântulas, contudo, sem comprometer 100% a germinação das 

sementes. 

Os resultados observados para primeira contagem de emergência (PCE), 

plântulas normais (PN), plântulas anormais (PA), sementes mortas (SM) e IVE, 

evidenciaram que o fungo S. sclerotiorum quando inoculado pelo método de substrato é 

patogênico, pois observou-se menor percentual de plântulas normais emergidas na 

primeira contagem e ao final do ensaio, maior percentual de sementes mortas e menor 

velocidade de emergência, havendo diferença significativa em relação aos demais 

tratamentos (Tabela 6). 
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Tabela 6 - Valores médios de primeira contagem de emergência (PCE), plântulas normais 

(PN), plântulas anormais (PA), sementes mortas (SM) e índice de velocidade 

de emergência (IVE) de E. benthamii, submetidas a diferentes métodos de 

inoculação de S. sclerotiorum no segundo teste de emergência. 

Tratamentos 
Variáveis 

PCE (%) PN (%) PA (%) SM (%) IVE 

T1 – testemunha 23 a 68 a 0 c 32 b 12,2 a 

T2 – contato 24 horas 21 a 24 c 32 a 44 b 11,5 a 

T3 – contato 48 horas 19 a 27 bc 25 a  48 b 10,2 a 

T4 – suspensão 25 a 43 b 12 b 45 b 11,1 a 

T5 – substrato 8 b 5 d 29 a 66 a 6,7 b 

CV (%) 12,3 13,4 16,05 17,2 11,7 
*Médias seguidas pela mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 

significância. CV (%) = coeficiente de variação. 

 

Para a variável plântulas anormais, foi possível observar novamente que 

independente do método de inoculação utilizado todos os tratamentos diferiram da 

testemunha (Tabela 6). Este resultado indica que o patógeno mesmo não sendo capaz de 

infectar as sementes pelos métodos de contato e suspensão, é capaz de gerar danos as 

plântulas emergidas. 

Estudando metodologias de inoculação de S. sclerotiorum, Migliorini et al. 

(2016) relataram que plântulas de feijão têm seu desempenho prejudicado pela 

associação do fungo com a inoculação das sementes, e que a técnica de contato 

possibilitou a maior incidência da doença, comprometendo o desenvolvimento das 

plântulas. Falcão et al. (2005) constataram que a contaminação do patógeno em grãos 

de arroz e de milho no solo foram os métodos que se mostraram mais eficientes para a 

avaliação da intensidade de S. sclerotiorum em soja, não sendo observado este efeito no 

desenvolvimento das plântulas quando as mesmas foram inoculadas por meio de disco 

de micélio e suspensão. 

Pesquisas relacionadas à metodologias de inoculação são constantemente 

realizadas e relatadas. As diferenças encontradas nos resultados de inoculação de S. 

sclerotiorum e seus efeitos na germinação e na emergência estão relacionadas ao  nível 

de inóculo presente em cada tratamento, às condições ambientais e a susceptibilidade do 

hospedeiro em questão (VENTUROSO  et al., 2015). 

Os resultados obtidos no teste de emergência foram semelhantes ao teste de 

germinação, com algumas variações. No teste de emergência, ocorreu maiores níveis de 

infecção em sementes decorrentes da inoculação do patógeno pelo método de substrato, 

enquanto que no teste de germinação observou-se que a inoculação por este método 
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proporcionou maior percentual de plântulas anormais. Isto possivelmente ocorreu 

devido ao controle das condições ambientais encontradas no teste. Pelos resultados foi 

possível constatar que a homogeneidade da temperatura proporcionada no teste de 

germinação forneceu condições mais adequadas para o desenvolvimento das sementes 

de E. benthamii. Estes resultados também foram observados para outras culturas 

(PACHECO et al., 2006; PIVETA et al., 2008). 

Segundo Nery et al. (2009), as sementes quando submetidas a sua temperatura 

ótima, apresentam maior possibilidade de melhoria na germinação em um menor espaço 

de tempo. Além disso, a rápida germinação pode dificultar o estabelecimento de 

patógenos presentes no solo ou no ambiente externo, possibilitando um possível escape 

das sementes aos fungos que afetam o início da germinação. 

Pelos resultados obtidos pelo teste de germinação e emergência observou-se que 

o método mais adequado para a inoculação de S. sclerotiorum em sementes de E. 

benthamii é por meio da inoculação do fungo em grãos de arroz e posterior 

incorporação ao substrato. Este método permitiu o bom desenvolvimento do patógeno o 

que possibilitou avaliar a incidência do fungo em sementes e plântulas de eucalipto. 

 

4.4. CONCLUSÃO 

 

• O fungo S. sclerotiorum foi considerado patógeno as sementes e plântulas de E. 

benthamii. Quando as sementes foram inoculadas pelo método de substrato 

ocorreu uma redução no percentual de sementes germinadas e plântulas 

emergidas. 

• Foi possível observar que todos os métodos de inoculação do fungo ocasionaram 

na transferência do mesmo das sementes para as plântulas nos testes de 

emergência, resultando na formação de plântulas anormais e/ou mortas. 

• Os sintomas observados decorrentes da inoculação do patógeno nas sementes 

foram tombamento de pré e pós-emergência, o que causou a morte das sementes 

e plântulas recém emergidas. 
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5. CAPÍTULO II 

 

Seleção de rizobactérias e residentes do filoplano no controle in vitro de Sclerotinia 

sclerotiorum 

 

RESUMO – O presente trabalho teve como objetivo avaliar in vitro a eficiência de 

rizobactérias e residentes do filoplano, no controle de Sclerotinia sclerotiorum. As 

bactérias utilizadas no estudo foram isoladas do solo e das folhas de dois plantios de 

Eucalyptus benthamii, um situado em Irati/PR e o outro em Guarapuava/PR. A 

capacidade antagônica dos isolados bacterianos foi avaliada por meio dos testes de 

antibiose direta, compostos voláteis e compostos hidrossolúveis, realizados no 

Laboratório de Proteção Florestal. Para a realização dos ensaios, placas de Petri foram 

preparadas de acordo com cada ensaio e colocadas em câmara BOD a 25 ˚C ± 1 ºC onde 

permaneceram até o crescimento total da testemunha nas placas. Foram avaliados o 

crescimento micelial do patógeno e a presença de halo de inibição pelos antagonistas. 

Obteve-se nas duas áreas de coleta, um total de 300 bactérias isoladas, sendo avaliado o 

potencial antagônico de 269 bactérias, as quais depois de isoladas apresentaram 

crescimento rápido e homogêneo. Das 269 bactérias avaliadas, 54 foram capazes de 

controlar S. sclerotirum por antibiose direta, 238 inibiram o crescimento micelial do 

patógeno através da produção de compostos voláteis e nove formaram halo de inibição 

por meio da produção de compostos hidrossolúveis. Deste total, verificou-se que apenas 

quatro isolados bacterianos foram capazes de controlar o patógeno nos três testes 

avaliados, sendo eles: RB002, RB004, RB037 e FB028, identificados como Bacillus 

thurigiensis, Bacillus sp., Bacillus pumilus e Bacillus thurigiensis, respectivamente. 

Esses resultados demonstram a potencialidade que alguns isolados possuem no controle 

in vitro de S. sclerotiorum e ressalta a dificuldade de selecionar micro-organismos 

antagônicos em estudos de controle biológico. 

Palavras-chave: antagonismo, antibiose, biocontrole, compostos voláteis, compostos 

hidrossolúveis. 

 

Selection of rhizobacteria and phylloplane residents in the in vitro control of 

Sclerotinia sclerotiorum 

ABSTRACT - The aim of this work evaluate in vitro the efficiency of rhizobacteria and 

resident of the phylloplane in the control of Sclerotinia sclerotiorum. The bacteria used 

in the study were isolated from soil and leaves of two Eucalyptus benthamii plantations, 

one in Irati/PR and other in Guarapuava/PR. The antagonistic capacity of the bacterial 

isolates was evaluated by direct antibiosis, volatile compounds and water soluble 

compounds, carried out in the laboratory of forest protection. For the assays, Petri 

dishes were prepared according to each assay and placed in biochemical oxygen 

demand (BOD) at 25°C  ± 1 where they remained until full growth of control on Petri 

dishes. The mycelial growth of the pathogen and the presence of inhibition halo by the 

antagonists were evaluated. A total of 300 isolated bacteria were obtained in the two 

collection areas, and the antagonistic potential of 269 bacteria was evaluated, which, 

after being isolated, presented rapid and homogeneous growth. Of the 269 bacteria 

evaluated, 54 were able to control S. sclerotiorum by direct antibiosis, 238 inhibited the 

mycelial growth of the pathogen through the production of volatile compounds and 9 
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formed halo of inhibition through the production of water soluble compounds. From this 

total, it was verified that only four bacterial isolates were able to control the pathogen in 

the three tests evaluated, being: RB002, RB004, RB037 and FB028, identified as 

Bacillus thurigiensis, Bacillus sp., Bacillus pumilus and Bacillus thuringiensis, 

respectively. These results demonstrate the potentiality of some isolates in the in vitro 

control of S. sclerotiorum and highlight the difficulty of selecting antagonistic 

microorganisms in biological control studies.  

Keywords: antagonism, antibiosis, biocontrol, volatile compounds, water-soluble 

compounds. 

 

5.1. INTRODUÇÃO 

 

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary é um fungo fitopatogênico que causa 

danos em diversas plantas de interesse econômico. Estima-se que cerca de 652 espécies 

vegetais, entre elas monocotiledôneas e dicotiledôneas são susceptíveis a este fungo 

(BRUSTOLIN, 2012). Sua ocorrência, dependendo do hospedeiro, pode ocasionar 

podridão de raiz e de colo, murcha e tombamento de plântulas (LEITE, 2005; LOPES; 

ÁVILA, 2005; VENTUROSO et al., 2015). 

 O controle é realizado principalmente pela aplicação de fungicidas, que, embora 

muitas vezes seja imprescindível para que não ocorra a perda total da lavoura, nem 

sempre se apresenta como um método eficiente, visto que este fungo possui a 

capacidade de formar estruturas de resistência, que lhe permite sobreviver por longos 

períodos no ambiente (AMORIM, 1995). Além disso, muitas vezes o controle químico é 

realizado de forma indiscriminada, o que gera diversos danos ao ambiente e favorece o 

desenvolvimento de resistência dos isolados de Sclerotinia spp. como observado por 

Mueller et al. (2002), na cultura da alface e amendoim. 

 Em função desta problemática, as pesquisas relacionadas ao controle de doenças 

em plantas, visam reduzir a utilização de defensivos químicos, e buscam utilizar 

métodos de controle que estejam baseados no manejo integrado de doenças, como, por 

exemplo, através do emprego de medidas silviculturais, seleção de genótipos resistentes 

e, principalmente, por meio da seleção de agentes com potencial antagônico ao 

patógeno (SILVA et al., 2013).  

 O primeiro passo realizado em um programa de controle biológico constitui-se 

na seleção de micro-organismos com potencial antagônico. Esta seleção é a base do 

programa e pode ser realizada de duas formas, através dos testes in vitro (condições 

controladas) e/ou pelos testes in vivo (condições de campo). A seleção por meio de 
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testes in vitro oferece eficiência, padronização e reprodução das condições utilizadas. 

Este método tem como vantagem a avaliação de um amplo número de micro-

organismos, o conhecimento dos mecanismos envolvidos no controle e a observação 

das interações de forma direta entre o antagonista e o fitopatógeno (ANDREWS, 1992). 

 Entre os micro-organismos que podem atuar no biocontrole, podemos citar 

principalmente fungos e bactérias. Dentre os fungos, as espécies do gênero Trichoderma 

(SAITO et al., 2009) são muito estudadas. Em relação as bactérias, as que merecem 

destacam são as rizobactérias e bactérias residentes do filoplano, sendo relatadas como 

as mais comuns, espécies do gênero Bacillus e Pseudomonas (POWELL et al., 1994), 

embora outras espécies possam apresentar essa potencialidade.  

As rizobactérias e bactérias residentes do filoplano apresentam grande 

importância, uma vez que são capazes de atuar na promoção de crescimento vegetal, no 

controle de doenças e na indução da resistência da planta. A utilização destas bactérias 

para o controle de doenças vem sendo foco de pesquisas em culturas agronômicas 

(MARIANO et al., 2004) e florestais (MONTEIRO et al., 2014). 

Este estudo teve como objetivo avaliar rizobactérias e residentes do filoplano 

quanto a sua capacidade de exercer o controle in vitro de Sclerotinia sclerotiorum e 

selecionar os isolados que apresentarem potencial para atuarem no biocontrole in vivo 

do fitopatógeno.  

 

5.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Os experimentos foram conduzidos no Laboratório de Proteção Florestal da 

Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO, Campus de Irati - PR. Para 

realizar os testes in vitro, utilizou-se um isolado de S. sclerotiorum pertencente à 

coleção microbiana do laboratório. A manutenção do isolado fúngico foi realizada por 

repicagens sucessivas em meio de cultura BDA (extrato de 200g.L-1 de batata, 20g.L-1 

dextrose, 20g.L-1 de ágar comercial). 

 

5.2.1. Local de coleta dos isolados bacterianos 

 

Os isolados bacterianos foram coletados da região próxima às raízes e folhas de 

plantas de E. benthamii. A coleta foi realizada em dois plantios situados em locais 

distintos, um na cidade de Irati- PR denominado de local “A” sob as coordenadas 
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geográficas 25˚ 32’ 09’’ S e 50˚ 39’ 58’’ O e o outro em Guarapuava-PR denominado 

de local “B” sob as coordenadas 25˚ 23’ 10’’ S e 51˚ 29’ 45’’ O. Ambos os plantios 

estão localizados em áreas pertencentes à Universidade Estadual do Centro-Oeste – 

UNICENTRO (Figura 1). 

 

 

Figura 1 – Localização das áreas de coleta em vermelho. Plantio de E. benthamii, 

localizado na cidade de Irati – PR (A); Plantio de E. benthamii, localizado 

na cidade de Guarapuava – PR (B). Fonte: Google Maps (2017). 

 

O plantio denominado como local “A”, foi implantado no campus de Irati no ano 

de 2011, em espaçamento de 3x2 m, sendo realizado o preparo do solo, controle de 

mato competição e adubação segundo Woiciechowski (2011). O plantio denominado de 

local “B” localizado no campus de Guarapuava foi implantada em uma área de 1 ha, no 

ano de 2006. As operações de preparo do solo, adubação, monitoramento e controle de 

mato competição e formigas, foram realizadas conforme descritas por Benin (2014). 

 

5.2.2. Isolamento de rizobactérias e residentes do filoplano 

 

O isolamento das rizobactérias e residentes do filoplano foi realizado a partir da 

metodologia proposto por Romeiro (2007). Inicialmente, para o isolamento das 

rizobactérias coletou-se solo rizosférico de plantas de E. benthamii, nas duas áreas 

selecionadas. A coleta foi realizada entre 0 - 10 cm de profundidade e a uma distância 

de até quatro centímetros da raiz, coletando-se de três plantas sadias cerca de 100 g de 

solo contendo raízes, de forma aleatória no plantio, obtendo assim, uma amostra 

composta. Para o isolamento das bactérias residentes do filoplano foram coletadas cerca 

de 100 g de folhas de três árvores sadias de E. benthamii, coletando-se de forma 
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aleatória, em cada um dos plantios do estudo. Após as coletas, as amostras compostas 

foram levadas para o laboratório de Proteção Florestal. 

 No laboratório foram pesadas 10 g de cada amostra e estas foram depositadas 

em frascos de Erlenmeyer de 250 mL, contendo 100 mL de solução salina (NaCl a 

0,85%), esterilizada, formando-se uma suspensão. O frasco contendo a suspensão de 

solo e o frasco contendo a suspensão de folhas foram colocados em um agitador 

rotatório, em temperatura ambiente, onde permaneceram sob agitação contínua por um 

período de 12 horas. 

Decorrido o intervalo de agitação, realizou-se uma diluição seriada 1:10 da 

suspensão em câmara de fluxo laminar. Inicialmente, retirou-se uma alíquota de um 

microlitro da suspensão bacteriana do frasco de Erlenmeyer com pipeta automática, e 

esta foi transferida para um tubo de ensaio contendo nove microlitros de solução salina 

(0,85%) (p/v) esterilizada. O tubo de ensaio foi agitado manualmente e em seguida 

retirou-se 1mL desta primeira diluição, a qual foi transferido para o tubo subsequente. 

Este processo foi repetido até o décimo tubo, de forma a se obter uma diluição seriada 

com fator de 1:10. 

Após essa etapa, foi retirada uma alíquota de 100 µL de cada tubo as quais 

foram depositadas e espalhadas com auxílio de alça de Drigalski em placas de Petri 

contendo meio 523 (10g de sacarose, 8g de caseína hidrolizada, 4g de extrato de 

levedura, 2g de KH2PO4, 300mg de MgSO4.7 H2O, 20g de ágar/L) (KADO; HESKETT, 

1970) esterelizado. As placas foram incubadas em estufa do tipo BOD (Demanda 

Biológica de Oxigênio), a uma temperatura de 28 °C ± 1 ºC por um período de 24 a 48 

horas. 

As colônias individualizadas formadas sobre a superfície do meio foram 

repicadas com alça de platina para tubos de ensaio contendo meio de cultura 523, e 

posteriormente incubadas a 28 °C ± 1 ºC por um período de 24 a 48 horas. Após o 

crescimento das colônias individualizadas, os tubos foram preservados em geladeira a 4 

ºC, realizando repicagens periódicas pelo método tubo-a-tubo para manter a viabilidade 

dos isolados. 

 

5.2.3. Teste de antibiose 

 

O efeito antagonista dos isolados bacterianos sobre o crescimento de S. 

sclerotirum, foi avaliado através do teste de antibiose direta. Para tanto, um disco de 
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cinco milímetros de diâmetro da colônia do fitopatógeno foi repicada assepticamente 

para o centro de placas de Petri contendo meio de cultura BDA. Com o auxílio de uma 

alça de platina os isolados bacterianos foram repicados para as placas de Petri em quatro 

pontos equidistantes, através da realização de estrias, formando assim um quadrado ao 

redor do disco do fitopatógeno. A testemunha constituiu de placas de Petri contendo 

apenas o isolado fúngico (Figura 2). 

As placas foram incubadas em BOD a 25 ˚C ± 1 ºC, com fotoperíodo de 12 

horas. A avaliação foi efetuada após o crescimento total da testemunha nas placas de 

Petri. Para isso, foram realizadas quatro medições em relação ao raio da colônia do 

fungo, com o auxílio de um paquímetro digital, sendo duas medições na vertical e duas 

na horizontal, na presença dos isolados bacterianos (Figura 2). 

 

 

Figura 2 - Esquema do procedimento para realização do teste de antibiose. 

 

A partir dos dados, determinou-se para as bactérias que diferiram 

significativamente da testemunha a porcentagem de inibição do crescimento (PIC) 

micelial do patógeno, através da fórmula utilizada por Nascimento et al. (2013):  

 

PIC (%) = (Crescimento da testemunha – Crescimento tratamento) x 100 

                                          Crescimento da testemunha 
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O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado, com 

quatro repetições por tratamento, sendo que cada placa constituiu em uma unidade 

experimental.  

 

5.2.4. Produção de compostos voláteis 

 

A avaliação da produção de compostos voláteis foi realizada a partir do cultivo 

do patógeno com o antagonista na mesma atmosfera, mas em meios de cultura 

diferentes. 

Para a execução desse ensaio, adotou-se a metodologia adaptada por Romeiro 

(2007). Para tanto, em uma placa de Petri contendo meio 523 esterilizado foi repicado 

propágulos do antagonista com alça de platina. Com o auxílio de uma alça de Drigalsky, 

o antagonista foi espalhado, o mais uniformemente possível, em toda a placa de Petri. 

Em outra placa contendo meio de cultura BDA, foi transferido assepticamente, para o 

centro das placas, um disco de cinco milímetros de micélio do patógeno desafiante. Em 

seguida, as tampas de ambas as placas foram retiradas e por meio de um plástico filme 

de PVC, a base das placas que continham propágulos do antagonista e do patógeno, 

foram unidas e seladas, proporcionando a vedação, de forma que cada micro-organismo 

crescesse isoladamente no fundo de cada placa. 

As placas foram incubadas em BOD a 25 ˚C ± 1 ºC, com fotoperíodo de 12 

horas. A avaliação foi efetuada após cinco dias, quando observou-se o crescimento total 

da testemunha nas placas de Petri. O tratamento controle constitui-se de placas contendo 

apenas o isolado de S. sclerotirum. 

O ensaio foi montado em delineamento inteiramente casualizado com três 

repetições por isolado bacteriano, sendo avaliada a produção de compostos voláteis por 

meio de medição do diâmetro do halo de micélio da colônia do fungo, cinco dias após o 

início do teste.  

 

5.2.5. Antibiose por difusão em dupla camada 

  

 Para a detecção da produção de substâncias antimicrobianas hidrossolúveis por 

possíveis agentes de biocontrole, realizou-se o teste de dupla camada adotando-se a 

metodologia proposta por Romeiro (2007).  

 Inicialmente, em placas de Petri de 70 mm de diâmetro contendo uma camada de 

cinco microlitro de meio 523 foram cultivados, com auxilio de alça de platina, cinco 
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isolados bacterianos. As placas foram incubadas em BOD a 25 ˚C ± 1 ºC com 

fotoperíodo de 12 horas, por 24 horas. Após o crescimento evidente das colônias, as 

placas foram levadas até a câmara de fluxo laminar e invertidas, e as colônias foram 

mortas por meio da adição de um microlitro de clorofórmio na superfície interna das 

tampas das placas. Passados 20 minutos, as placas foram abertas e expostas à luz 

ultravioleta por um período de 30 minutos a fim de eliminar os vapores de clorofórmio.   

 Em seguida, adicionou-se em cada placa uma segunda camada de meio BDA 

semi-sólido fundente (45 ºC ± 1 ºC), onde ao centro foi repicado um disco de cinco 

milímetros de diâmetro do fungo. Após o preparo, as placas foram incubadas a 25 ˚C± 1 

ºC com fotoperíodo de 12 horas. 

 Observou-se diariamente a presença ou ausência de halos de inibição, sendo 

esta avaliação realizada até o quinto dia após a montagem do ensaio. Quando constatado 

a presença de halo, este foi medido com o auxílio de um paquímetro digital. O ensaio 

foi montado no delineamento inteiramente casualizado com quatro repetições por 

isolado. Como testemunha foram utilizadas placas repicadas unicamente com S. 

sclerotiorum. 

 

 5.2.6. Análises estatísticas  

 

 Os dados obtidos no teste de antibiose direta e compostos voláteis foram 

inicialmente analisados a partir da técnica multivariada. Posteriormente, com os 

resultados do agrupamento realizou-se a análise de variância (ANOVA) e teste de 

médias, a fim de verificar se os grupos bacterianos formados no agrupamento 

hierárquico diferiam entre si e entre o grupo da testemunha. 

 A análise multivariada foi empregada por meio da técnica de agrupamento 

hierárquico, com base no método de ligação completa, utilizando a distância 

generalizada de Sorensen como medida de similaridade. O agrupamento foi realizado 

utilizando o programa PC-ORD versão 6. Para testar a eficiência do método de 

agrupamento hierárquico utilizado, calculou-se o coeficiente de correlação cofenética 

(CCC) utilizando o programa Past versão 2.17c. 

 Realizou-se os testes de normalidade (Liliefors) e homocedasticidade (Cochran) 

para os grupos formandos na análise hierárquica. Em seguida, obteve-se à análise de 

variância (ANOVA), e quando significativo as médias foram comparadas pelo teste de 

Tukey e Scott-Knott a 5% de probabilidade de erro, utilizando o software Assistat 7.6 
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 Para o teste de compostos hidrossolúveis, os isolados que formaram halo de 

inibição foram medidos e os resultados obtidos submetidos à análise de variância 

(ANOVA), utilizando o software Assistat 7.6. Ao final das análises, os resultados 

obtidos para cada isolado foram expressos em sinal de positivo (+), quando o isolado foi 

considerado capaz de controlar o patógeno diferindo significativamente da testemunha, 

ou negativo (-), quando o isolado não diferiu da testemunha não sendo constatado efeito 

no controle.  

 

5.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.3.1. Isolamento das rizobactérias e residentes do filoplano 

 

 Foram obtidos 300 isolados bacterianos do solo e das folhas de plantas de E. 

benthamii. Deste total, 134 são rizobactérias, sendo 73 obtidas do local “A” e 61 do 

local “B” e 166 bactérias residentes do filoplano, sendo 60 isoladas do local “A” e 106 

do local “B”. A variação observada no número de isolados da rizosfera e filoplano 

obtidos nos locais “A” e “B” pode estar associada a diferentes fatores. Segundo Peixoto 

Neto et al., (2004), a idade da planta, tecido ou região em que foi realizado o isolamento 

e as características edafoclimaticas do local, podem interferir na qualidade e quantidade 

da microbiota obtida.  

Os 300 isolados bacterianos foram codificados de acordo com a origem e o local 

em que foram obtidos, sendo que as rizobactérias isoladas em Irati foram codificadas 

como “RA” e as em Guarapuava como “RB”, enquanto as bactérias residentes do 

filoplano isoladas no plantio de Irati foram codificadas como “FA” e as em Guarapuava 

como “FB”.  

 Para os testes in vitro foram utilizados um total de 269 isolados, sendo 55 FA, 

105 FB, 65 RA e 44 RB. Estes isolados foram selecionados para os testes de 

antagonismo, pois apresentaram crescimento rápido e homogêneo. Os 31 isolados não 

utilizados apresentaram crescimento lento ou nulo após repicagem para os tubos. 

 

5.3.2. Antibiose direta 

 

Verificou-se pelo agrupamento hierárquico que os 269 isolados testados e a 

testemunha formaram quatro grupos com similaridade de 75% pela distância de 

Sorensen (Figura 3). O método de agrupamento utilizado mostrou-se confiável, uma vez 
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que, o valor obtido para coeficiente de correlação cofenética (CCC) foi de 0,91. 

Segundo Sokal e Rohlf (1962), valores do CCC acima de 0,8 indicam um bom ajuste 

entre a matriz de dissimilaridade e o dendrograma. Os mesmos autores consideram que 

quanto maior for o CCC menor será a distorção provocada no agrupamento. 

 
Figura 3 - Dendrograma obtido pela análise de agrupamento, utilizando-se a 

distância de Sorensen e método de agrupamento completo, com base nos 

dados gerados na avaliação do crescimento micelial de S. sclerotiorum pelo 

teste de antibiose, na presença dos 269 isolados bacterianos e a testemunha. 
 

O grupo que apresentou o maior número de isolados foi o grupo 1, sendo 

formado por 216 isolados, o que corresponde a 80% do total. Os grupos 2, 3 e 4 foram 

formados por 35 (13%), 13 (4,8%) e 6 isolados (2,2%), respectivamente. A testemunha 

ficou inserida no grupo 1, demonstrando assim que a maioria dos isolados bacterianos 

apresentou similaridade com a testemunha em relação ao efeito gerado sobre o 

crescimento micelial do patógeno (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Descrição do número de grupos e dos respectivos isolados bacterianos 

pertencentes a cada grupo, formados a partir da análise hierárquica, obtido 

pelo método de agrupamento completo, utilizando a distância de 

similaridade de Sorensen. 

GRUPO                                                ISOLADOS BACTERIANOS 

1 Testemunha; FA001, FA003; FA005; FA006; FA010; FA011; FA012; 

FA013; FA017; FA018; FA019; FA020; FA023; FA025; FA027; FA028; 

FA030; FA031; FA032; FA033; FA034; FA035; FA036; FA037; FA040; 

FA042; FA043; FA045; FA046; FA047; FA048; FA049; FA050; FA051; 

FA052; FA054; FA055; FA056; FB003; FB005; FB006; FB007; FB010; 

FB011; FB012; FB014; FB015; FB016; FB017; FB018; FB019; FB020; 

FB021; FB023; FB025; FB026; FB027; FB029; FB032; FB033; FB034; 

FB035; FB037; FB038; FB039; FB040; FB041; FB042; FB043; FB044; 

FB045; FB046; FB047; FB048; FB049; FB050; FB051; FB052; FB053; 

FB054; FB055; FB056; FB057; FB058; FB059; FB060; FB061; FB062; 

FB063; FB064; FB065; FB066; FB067; FB068; FB069; FB070; FB071; 

FB072; FB073; FB074; FB075; FB076; FB077; FB078; FB079; FB080; 

FB081; FB083; FB084; FB085; FB086; FB088; FB089; FB090; FB091; 

FB092; FB093; FB094; FB095; FB096; FB097; FB098; FB099; FB100; 

FB101; FB102; FB103; FB104; FB105; FB106; RA001; RA002; RA003; 

RA004; RA005; RA006; RA007; RA008; RA010; RA011; RA013; RA014; 

RA015; RA016; RA017; RA018; RA019; RA020; RA021; RA022; RA023; 

RA024; RA025; RA026; RA027; RA028; RA029; RA030; RA031; RA032; 

RA033; RA034; RA035; RA036; RA037; RA038; RA039; RA040; RA041; 

RA042; RA044; RA045; RA046; RA047; RA049; RA050; RA051; RA052; 

RA053; RA054; RA055; RA056; RA057; RA058; RA059; RA060; RA061; 

RA062; RA063; RA064; RA065; RA066; RB001; RB005; RB006; RB008; 

RB013; RB018; RB019; RB020; RB021; RB023; RB028; RB029; RB039; 

RB040; RB042; RB044; RB045; RB046; RB048; RB051; RB056; RB058; 

RB059.  

 

2 FA002; FA004; FA007; FA015; FA016; FA021; FA024; FA026; FA029; 

FA038; FA039; FA041; FA053; FB001; FB002; FB008; FB009; FB022; 

FB024; FB030; FB031; FB036; FB082; FB087; RB002; RB004; RB007; 

RB016; RB017; RB022; RB025; RB030; RB033; RB037; RB043. 

 

3 FA008; FA009; FA014; FA022; RA009; RA043; RA048; RB003; RB031; 

RB034; RB049; RB055; RB057. 

 

4 FB004; FB028; RB024; RB026; RB041; RB054. 

 

A análise de variância (ANOVA) realizada para avaliar se existe diferença entre 

os grupos formados na análise de Cluster, foi significativa (valor p ≤ 0,05). De acordo 

com o resultado, os quatro grupos formados são estatisticamente diferentes entre si, 

demonstrando que as bactérias avaliadas apresentam diferenças na capacidade de 

controlar o patógeno desafiante. 
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De acordo com os resultados, observou-se que os isolados com potencial para o 

biocontrole foram aqueles encontrados nos grupos 2, 3 e 4 (Figura 4). Nestes três 

grupos, encontram-se um total de 54 isolados bacterianos, ou seja, 20% dos isolados 

testados foram capazes de reduzir o crescimento micelial do patógeno.  

As bactérias que ficaram inseridas no grupo 4, foram as que mais controlaram o 

crescimento do patógeno com média de 14,03 mm, seguido das bactérias encontradas 

no grupo 3 (21,06 mm) e por fim no grupo 2 (28,7 mm). Os isolados do grupo 1 

apresentaram similaridade com a testemunha em relação ao crescimento micelial do 

fungo, com média de 39,2 mm e por diferirem das bactérias dos grupos 2, 3 e 4 não 

foram consideradas eficientes no controle do patógeno.  

 
Figura 4 – Média do crescimento micelial de S. sclerotiorum na presença 

dos isolados bacterianos pertencentes aos grupos 1, 2, 3 e 4. 

Médias seguidas por letras distintas diferem entre si, pelo 

teste de Tukey, ao nível de 5% de significância.  

 

O percentual de inibição micelial do patógeno (PIC) foi calculado para as bactérias 

pertencentes aos grupos 2, 3 e 4 pois estes grupos foram estatisticamente diferentes do 

grupo da testemunha (Grupo 1). Os resultados do PIC estão apresentados na Tabela 2. 

Observou-se que as bactérias do grupo 2 apresentaram percentual de inibição 

variando entre 27% a 43%, exceto pelo isolado RB007 que apresentou inibição de 

1,4%, diferindo significativamente dos demais isolados (p ≤ 0,5). As bactérias do grupo 

3, apresentaram percentual mínimo de 44% e máximo de 60% de inibição, enquanto os 

isolados do grupo 4 apresentaram inibição superior a 60%, com máximo de 69% 

(Tabela 2). Dentro dos grupos 3 e 4 não houve diferença estatística (p ≥ 0,05) em 

relação ao percentual de inibição observado para cada isolado. Assim conclui-se, que 
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dentro dos grupos 3 e 4 os isolados possuem o mesmo potencial antagonístico por 

antibiose direta, de modo que aumenta esse potencial do grupo 2 para o grupo 4. 

 

Tabela 2 – Percentual de inibição do crescimento micelial de S. sclerotiorum pelo teste 

de antibiose direta em meio BDA na presença dos isolados bacterianos 

pertencentes aos grupos 2, 3 e 4. 

GRUPO 2* GRUPO 3ns GRUPO 4ns 

Isolados Inibição (%) Isolados Inibição (%) Isolados Inibição (%) 

FA021 43,1 a RB055 60 RB054 68,4 

FA038 42,8 a RA043 58,5 RB041 68,3 

FA007 41,4 a RA048 56,3 RB026 68,8 

FA016 40,8 a RB049 55,3 RB024 68,8 

RB017 39,7 a FA009 52,7 FB004 65,8 

RB016 39,5 a  FA014 52,4 FB028 62,9 

FA002 39,3 a RB034 49,6   

RB037 38,8 a RA009 47,3   

RB033 37,6 a FA008 47,2   

RB043 37,5 a RB003 46,3   

FB082 35,7 a RB031 45,3   

FB024 34,8 a FA022 44,8   

FA039 34,9 a RB057 44,1   

FA004 34,5 a     

FB030 33,5 a     

RB004 33,3 a     

RB025 33,0 a     

FB087 32,5 a     

FB031 32,2 a     

RB022 31,7 a     

RB002 31,2 a     

FB002 30,8 a     

FA029 30,8 a     

FB001 30,7 a     

RB030 29,9 a     

FA041 29,1 a     

FB036 28,7 a     

FB009 28,7 a     

FA024 28,5 a     

FB008 28,1 a     

FA053 28,1 a     

FA026 27,9 a     

FA015 27,8 a     

FB022 27,6 a     

RB007 1,43 b     

CV(%): 20,4  21,3  11,32 
* Significativo pelo teste F, a 5% de probabilidade de erro.  Grupo 2: Valores em porcentagem 

transformados por √(x+0,5); Grupo 4: Valores em porcentagem transformados por BOX-COX. CV(%) = 

Coeficiente de variação. 
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Existem relatos referentes à ação antagônica de rizobactérias e residentes do 

filoplano a diferentes patógenos através da antibiose. Os resultados encontrados neste 

trabalho demonstram o potencial dos isolados avaliados, visto que o percentual de 

inibição micelial foi superior ao de algumas pesquisas realizadas. 

Em sua pesquisa, Paz (2010) verificou que alguns isolados de Bacillus spp. 

apresentavam potencial no controle in vitro de Corynespora cassiicola, observando 

variações entre 7% e 63% na inibição do crescimento micelial do patógeno. Para o 

fungo Pestalotiopsis sp., Spassin et al. (2015) obtiveram redução próxima a 40% no 

crescimento micelial do patógeno, utilizando isolados bacterianos da rizosfera e do 

filoplano de plantas de Eucalyptus spp. 

Para o fungo S. sclerotiorum há relatos na literatura da inibição do crescimento 

micelial do patógeno por fungos do gênero Trichoderma. Em trabalho de Zancan et al., 

(2012) o fungo Trichoderma harzianum inibiu totalmente o crescimento de S. 

sclerotiorum após um período de 12 dias. Delgado et al. (2007) verificaram em seu 

estudo variação no grau de inibição micelial S. sclerotiorum por diferentes isolados de 

T. harzianum. Embora tenham observado esta variação, os autores concluíram que todos 

os isolados apresentaram potencial antagônico contra o fungo. 

 

5.3.3. Compostos voláteis 

O resultado da análise de Cluster realizado para os 269 isolados bacterianos e a 

testemunha é apresentado na Figura 5. Verificou-se a partir do dendrograma que os 

isolados testados formaram cinco grupos com similaridade de 75% pela distância de 

Sorensen. É importante destacar que o coeficiente de correlação cofenética (r = 0,91) 

apresentou bom ajuste. Este coeficiente, de acordo com Sokal e Rohlf (1962), quando ≥ 

0,8 indica boa confiabilidade dos agrupamentos estabelecidos. 

 

 

 



 

58 
 

 

Figura 5 - Dendrograma obtido pela análise de agrupamento, utilizando-se a distância 

de Sorensen e método de agrupamento completo, com base nos dados obtidos 

na avaliação de produção de compostos voláteis para 269 isolados bacterianos 

e a testemunha. 
 

No presente estudo, para determinar o número de grupos formados, o 

dendrograma gerado pelo agrupamento hierárquico foi analisado a partir de um corte de 

75% pela distância de Sorensen. De maneira geral, sabe-se que não existe critério 

objetivo para determinar um ponto de corte no dendrograma, ou seja, para determinar 

quantos grupos foram formados, fazendo com que a escolha do número ótimo de grupos 

seja subjetiva. Assim, a escolha de corte a 75% foi realizada segundo dois critérios. O 

primeiro é de que, um corte acima de 75% geraria um número muito grande de grupos, 

o que justificaria realizar direto um teste de médias, fazendo com que neste estudo a 

análise multivariada perdesse seu efeito. O segundo critério está relacionado ao fato de 

que, um corte abaixo de 75% geraria um número cada vez menor de grupos, de modo 

que poderia ocasionar a perda de isolados com potencial para o controle. 

O grupo com o maior número de isolados no teste de compostos voláteis foi o 

grupo 5 seguido dos grupos: 3, 2, 4 e 1. O grupo 5 foi formado por 108 isolados, o que 

corresponde a 40% do total, seguido pelo grupo 3 com 51 isolados (18,9%), grupo 2 

com 42 isolados (15,5%), grupo 4 com 37 isolados (13,7%) e o grupo 1 com 32 isolados 

(11,9%), respectivamente (Tabela 3). 

A partir da formação dos grupos apresentado na Tabela 3, observou-se que a 

testemunha inseriu-se no grupo 1. Este grupo é composto pela minoria dos isolados 

(11,9%), o que indica que apenas uma pequena quantidade não produziu substâncias 

voláteis capazes de inibir o crescimento micelial de S. sclerotiorum. 
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Tabela 3 - Descrição do número de grupos e dos isolados bacterianos pertencentes a 

cada grupo, formados a partir da análise hierárquica, obtido pelo método de 

agrupamento completo, utilizando a distância de similaridade de Sorensen. 

GRUPO ISOLADOS BACTERIANOS 

1 Testemunha; FA015; FA024; FA025; FA029; FB068; FB071; FB072; 

FB073; FB074; FB077; FB078; FB079; FB080; FB081; FB084; FB085; 

RA002; RA003; RA008; RA013; RA014; RA015; RA017; RA040; 

RB003; RB005; RB013; RB017; RB018; RB046; RB056. 

 

2 FA002; FA028; FA037; FA042; FA043; FA046; FB002; FB004; FB028; 

FB054; FB058; FB062; FB067; FB069; FB070; FB075; FB076; FB083; 

FB089; RA005; RA006; RA007; RA016; RA026; RA037; RA041; 

RA046; RA047; RA048; RA063; RA064; RB019; RB020; RB021; 

RB023; RB029; RB030; RB042; RB045; RB048; RB049; RB054. 

 

3 FA001; FA005; FA008; FA009; FA013; FA016; FA020; FA034; FA047; 

FA048; FA049; FB003; FB023; FB030; FB043; FB045; FB059; FB063; 

FB065; FB088; FB092; FB093; FB094; FB100; FB101; FB102; FB105; 

RA001; RA004; RA010; RA011; RA020; RA024; RA028; RA029; 

RA030; RA031; RA033; RA035; RA051; RA054; RA055; RA056; 

RA057; RA060; RB006; RB026; RB031; RB041; RB057; RB059. 

 

4 FA003; FA039; FA045; FB019; FB025; FB026; FB042; FB044; FB047; 

FB090; FB091; RA009; RA023; RA027; RA032; RA034; RA036; 

RA038; RA039; RA043; RA044; RA045; RA049; RA050; RA052; 

RA053; RA061; RA062; RA065; RA066; RB016; RB022; RB025; 

RB039; RB044; RB051; RB058. 

 

5 FA004; FA006; FA007; FA010; FA011; FA012; FA014; FA017; FA018; 

FA019; FA021; FA022; FA023; FA026; FA027; FA030; FA031; FA032; 

FA033; FA035; FA036; FA038; FA040; FA041; FA050; FA051; FA052; 

FA053; FA054; FA055; FA056; FB001; FB005; FB006; FB007; FB008; 

FB009; FB010; FB011; FB012; FB014; FB015; FB016; FB017; FB018; 

FB020; FB021; FB022; FB024; FB027; FB029; FB031; FB032; FB033; 

FB034; FB035; FB036; FB037; FB038; FB039; FB040; FB041; FB046; 

FB048; FB049; FB050; FB051; FB052; FB053; FB055; FB056; FB057; 

FB060; FB061; FB064; FB066; FB082; FB086; FB087; FB095; FB096; 

FB097; FB098; FB099; FB103; FB104; FB106; RA018; RA019; RA021; 

RA022; RA025; RA042; RA058; RA059; RB001; RB002; RB004; 

RB007; RB008; RB024; RB028; RB033; RB034; RB037; RB040; 

RB043; RB055. 

 

Houve diferença significativa entre os cinco grupos formados (p ≤ 0,05), 

indicando que os isolados bacterianos apresentam diferenças na capacidade de produzir 

compostos voláteis, e portanto, diferenças no controle do crescimento micelial do 

fitopatógeno. 
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Os isolados com potencial para o controle micelial do patógeno foram aqueles 

encontrados nos grupos 2, 3, 4 e 5. As bactérias presentes nestes quatro grupos, 

induziram as menores médias de diâmetro da colônia do patógeno, diferindo 

significativamente dos isolados pertencentes ao grupo 1, o qual foram observadas as 

maiores médias do crescimento micelial do patógeno e a testemunha (Figura 6). 

 

 

Figura 6 – Média do crescimento micelial de S. sclerotiorum em função 

do efeito de metabólitos voláteis produzidos pelos isolados 

bacterianos pertencentes aos grupos 1, 2, 3, 4 e 5. Médias 

seguidas por letras distintas diferem entre si, pelo teste de 

Tukey, ao nível de 5% de significância.  

 
 

As bactérias do grupo 5 apresentaram o maior potencial para o controle, 

diferindo significativamente de todos os outros grupos, com média do crescimento 

micelial do patógeno de 11,8 mm. As bactérias do grupo 2, 4 e 3, também apresentaram 

potencial para o controle, com média de 36,2 mm, 22,03 mm e 16,2 mm, 

respectivamente. As bactérias do grupo 1 foram as únicas que não apresentaram 

potencial para o controle, visto que o patógeno apresentou bom crescimento micelial 

nas placas de Petri, com média de 62,2 mm, lembrando que a testemunha insere-se 

nesse grupo (Figura 6). 

A produção de compostos voláteis pelo antagonista apresenta grande papel para 

o agente de biocontrole, apresentando certas vantagens sobre aqueles compostos não 

voláteis. Segundo Claydon et al. (1987), a natureza de certos antibióticos como as 

pironas, produzidas por Trichoderma harzianum, confere uma vantagem sobre 

inibidores não voláteis, já que sua ação pode atingir micro-organismos fisicamente 

distantes dos sítios de produção. 
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Verificou-se que das 269 bactérias testadas, 238, ou seja, 88,1% das bactérias 

avaliadas apresentaram potencial para o controle do fungo pelo teste de compostos 

voláteis. Este resultado foi constatado a partir da redução e/ou inibição do crescimento 

micelial do patógeno.  

 Lobo Junior e Abreu (2000) e Broeto et al. (2014) também constataram, pelo 

teste de compostos voláteis, que a maioria dos antagonistas testados apresentou 

potencial para o controle biológico a partir da redução do crescimento micelial do 

patógeno. Neste estudo, muitos isolados não permitiram o desenvolvimento do fungo na 

placa de Petri, indicando bom potencial para atuar no biocontrole deste fitopatógeno.  

Ao se confrontar os isolados dentro de cada grupo, verificou-se que não houve 

diferença significativa (p ≥0,05) pelo teste de Scott-Knott, indicando que a análise de 

cluster foi adequada para agrupar os isolados que apresentavam potencial semelhante 

para o controle do fitopatógeno, separando os isolados mais eficientes dos menos 

eficientes. 

Variações na capacidade de produzir metabólitos e seus efeitos fungicidas ou 

bactericidas podem ocorrer entre antagonistas de diferentes espécies e entre antagonistas 

da mesma espécie (MARTINS-CORDER; MELO, 1998). Assim como no presente 

estudo, variações no grau de inibição micelial de inúmeros fitopatógenos por diferentes 

isolados, são verificadas na literatura. De acordo com Dildey et al. (2014) a 

variabilidade entre potenciais antagonistas ocorre, pois, cada isolado produz compostos 

distintos e em quantidades diferentes, e assim, atuam com menor ou maior eficiência no 

crescimento do patógeno. Além disso, a sensibilidade aos compostos produzidos pelos 

antagonistas pode variar em função do isolado patogênico (ROCHA; MOURA, 2013). 

 

5.3.4. Antibiose por difusão em dupla camada 

 

No teste de produção de compostos hidrossolúveis apenas nove isolados 

bacterianos (3%) formaram halo de inibição a S. sclerotiorum. Os isolados que foram 

capazes de produzir tais substâncias foram: FA025, FB028, FB049, FB067, RA026, 

RB001, RB002, RB004 e RB037. 

Os isolados que produziram halo de inibição não diferiram significativamente 

em relação ao diâmetro do halo produzido (p ≥ 0,05). Este resultado também foi 

observado por MARCOLIN et al. (2015), onde os autores verificaram visualmente 
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diferenças entre o tamanho do halo formado pelas rizobactérias, porém, esta diferença 

não foi confirmada estatisticamente. 

Na literatura, não há relatos do uso do teste de difusão em dupla camada para 

Sclerotinia spp., contudo, existem estudos para outros fitopatógenos, principalmente 

com bactérias fitopatogênicas. MARCOLIN et al., (2015) relataram em seu estudo, que 

21% das rizobactérias testadas apresentaram halo de inibição a Xanthomonas 

axonopodis pv. eucalypti. Já em estudo realizado por ISHIDA et al., (2008) não foi 

possível observar este mesmo efeito. Os autores constataram que nenhuma rizobactéria 

inibiu o crescimento de X. axonopodis pv. malvacearum e Colletotrichum gossypium 

var. cephalosporioidese que apenas um dos isolados bacterianos formou halo de 

inibição ao fungo Verticillium dahliae. 

No presente estudo, testaram-se 269 isolados e em nove deles foi observado 

efeito antagônico a partir da formação do halo de inibição. Esses resultados estão dentro 

do esperado, pois sabe-se que poucos micro-organismos possuem a capacidade de 

produzir compostos inibitórios difusíveis em meio de cultura, sendo este efeito 

dependente de fatores como o ambiente, hospedeiro, antagonista e patógeno alvo. 

 

5.3.5. Seleção dos potenciais agentes antagonistas 

 

As análises dos potenciais antagonistas para o biocontrole indicaram que dos 269 

isolados bacterianos testados, 54 isolados foram capazes de controlar S. sclerotiorum 

por antibiose direta, 238 produziram compostos voláteis que inibiram o crescimento 

micelial do patógeno e nove formaram halo de inibição, a partir da produção de 

compostos hidrossolúveis (Tabela 4). Foi possível verificar um grande potencial dos 

isolados bacterianos, visto que 244 isolados foram capazes de controlar in vitro o fungo 

S. sclerotiorum em ao menos um dos testes realizados e 52 isolados controlaram o 

fungo em pelo menos dois ensaios, sendo observado que somente 25 isolados não 

apresentaram nenhum efeito sobre o fungo (Tabela 4). 
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Tabela 4 – Potencialidade antagonística observada em 269 agentes de biocontrole pelos 

testes de antibiose direta (AD), compostos voláteis (CV) e compostos 

hidrossolúveis (CH), contra o patógeno desafiante S. sclerotiorum. 

 Inibição  Inibição  Inibição   

ISO AD CV CH ISO AD CV CH ISO AD CV CH 

FA001 - + - FA047 - + - FB037 - + - 

FA002 + + - FA048 - + - FB038 - + - 

FA003 - + - FA049 - + - FB039 - + - 

FA004 + + - FA050 - + - FB040 - + - 

FA005 - + - FA051 - + - FB041 - + - 

FA006 - + - FA052 - + - FB042 - + - 

FA007 + + - FA053 + + - FB043 - + - 

FA008 + + - FA054 - + - FB044 - + - 

FA009 + + - FA055 - + - FB045 - + - 

FA010 - + - FA056 - + - FB046 - + - 

FA011 - + - FB001 + + - FB047 - + - 

FA012 - + - FB002 + + - FB048 - + - 

FA013 - + - FB003 - + - FB049 - + + 

FA014 + + - FB004 + + - FB050 - + - 

FA015 + - - FB005 - + - FB051 - + - 

FA016 + + - FB006 - + - FB052 - + - 

FA017 - + - FB007 - + - FB053 - + - 

FA018 - + - FB008 + + - FB054 - + - 

FA019 - + - FB009 + + - FB055 - + - 

FA020 - + - FB010 - + - FB056 - + - 

FA021 + + - FB011 - + - FB057 - + - 

FA022 + + - FB012 - + - FB058 - + - 

FA023 - + - FB014 - + - FB059 - + - 

FA024 + - - FB015 - + - FB060 - + - 

FA025 - - + FB016 - + - FB061 - + - 

FA026 + + - FB017 - + - FB062 - + - 

FA027 - + - FB018 - + - FB063 - + - 

FA028 - + + FB019 - + - FB064 - + - 

FA029 + - - FB020 - + - FB065 - + - 

FA030 - + - FB021 - + - FB066 - + - 

FA031 - + - FB022 + + - FB067 - + + 

FA032 - + - FB023 - + - FB068 - - - 

FA033 - + - FB024 + + - FB069 - + - 

FA034 - + - FB025 - + - FB070 - + - 

FA035 - + - FB026 - + - FB071 - - - 

FA036 - + - FB027 - + - FB072 - - - 

FA037 - + - FB028 + + + FB073 - - - 

FA038 + + - FB029 - + - FB074 - - - 

FA039 + + - FB030 + + - FB075 - + - 

FA040 - + - FB031 + + - FB076 - + - 

FA041 + + - FB032 - + - FB077 - - - 

FA042 - + - FB033 - + - FB078 - - - 

FA043 - + - FB034 - + - FB079 - - - 

FA045 - + - FB035 - + - FB080 - - - 

FA046 - + - FB036 + + - FB081 - - - 
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 Inibição  Inibição  Inibição 

ISO AD CV CH ISO AD CV CH ISO AD CV CH 

FB082 + + - RA022 - + - RB001 - + + 

FB083 - + - RA023 - + - RB002 + + + 

FB084 - - - RA024 - + - RB003 + - - 

FB085 - - - RA025 - + - RB004 + + + 

FB086 - + - RA026 - + + RB005 - - - 

FB087 + + - RA027 - + - RB006 - + - 

FB088 - + - RA028 - + - RB007 + + - 

FB089 - + - RA029 - + - RB008 - + - 

FB090 - + - RA030 - + - RB013 - - - 

FB091 - + - RA031 - + - RB016 + + - 

FB092 - + - RA032 - + - RB017 + - - 

FB093 - + - RA033 - + - RB018 - - - 

FB094 - + - RA034 - + - RB019 - + - 

FB095 - + - RA035 - + - RB020 - + - 

FB096 - + - RA036 - + - RB021 - + - 

FB097 - + - RA037 - + - RB022 + + - 

FB098 - + - RA038 - + - RB023 - + - 

FB099 - + - RA039 - + - RB024 + + - 

FB100 - + - RA040 - - - RB025 + + - 

FB101 - + - RA041 - + - RB026 + + - 

FB102 - + - RA042 - + - RB028 - + - 

FB103 - + - RA043 + + - RB029 - + - 

FB104 - + - RA044 - + - RB030 + + - 

FB105 - + - RA045 - + - RB031 + + - 

FB106 - + - RA046 - + - RB033 + + - 

RA001 - + - RA047 - + - RB034 + + - 

RA002 - - - RA048 + + - RB037 + + + 

RA003 - - - RA049 - + - RB039 - + - 

RA004 - + - RA050 - + - RB040 - + - 

RA005 - + - RA051 - + - RB041 + + - 

RA006 - + - RA052 - + - RB042 - + - 

RA007 - + - RA053 - + - RB043 + + - 

RA008 - - - RA054 - + - RB044 - + - 

RA009 + + - RA055 - + - RB045 - + - 

RA010 - + - RA056 - + - RB046 - - - 

RA011 - + - RA057 - + - RB048 - + - 

RA013 - - - RA058 - + - RB049 + + - 

RA014 - - - RA059 - + - RB051 - + - 

RA015 - - - RA060 - + - RB054 + + - 

RA016 - + - RA061 - + - RB055 + + - 

RA017 - - - RA062 - + - RB056 - - - 

RA018 - + - RA063 - + - RB057 + + - 

RA019 - + - RA064 - + - RB058 - + - 

RA020 - + - RA065 - + - RB059 - + - 

RA021 - + - RA066 - + -     
+ = Inibição do crescimento micelial do patógeno ou presença de halo observada nos testes in vitro. - = 

ausência de inibição ou formação de halo nos testes in vitro. 
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Dos 269 isolados bacterianos testados, quatro isolados controlaram o patógeno 

nos três testes realizados, sendo eles: RB002, RB004, RB037 e FB028 (Figura 7). Estes 

isolados foram identificados, através do sequenciamento do gene 16S rRNA, como 

bactérias pertencentes às espécies: Bacillus thurigiensis (97%), Bacillus sp. (99%), 

Bacillus pumilus (98%) e Bacillus thurigiensis (97%), respectivamente. 

   

 

Figura 7 - Controle in vitro de S. sclerotiorum. Inibição do crescimento micelial de S. 

sclerotiorum pelos isolados RB002, RB004 (A), RB037 (B) e FB028 (C) no 

teste de antibiose direta. Formação de halo de inibição no teste de 

compostos hidrossolúveis pelos isolados RB002, RB004 (D), RB037 (E) e 

FB028 (F), e Inibição do crescimento micelial de S. sclerotiorum pelos 

antagonistas RB002 (G), RB004 (H), RB037 (I) e FB028 (J), observado no 

teste de compostos voláteis. 

 

 

Os resultados obtidos no presente estudo, embora promissores, destacam que ao 

final dos ensaios, apenas quatro isolados bacterianos apresentaram resposta positiva 

para o controle de S. sclerotiorum nos três testes realizados. Os isolados selecionados 

com capacidade antagônica, foram todos identificados como bactérias pertencentes ao 

gênero Bacillus. 

Em geral, as espécies do gênero Bacillus se destacam por apresentarem inúmeros 

mecanismos de ação para o biocontrole e pela capacidade de formar endósporo (LANA 

FILHO et al., 2010). As espécies identificadas como antagonistas no presente estudo 

também são alvo de pesquisas em estudos de biocontrole. A bactéria Bacillus 

thurigiensis foi uma descoberta de grande importância para a Entomologia Agrícola no 
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século XX, sendo muito utilizada no controle biológico de larvas de lepidópteros, como 

a lagarta parda do eucalipto (Thyrinteina arnobia). Em Fitopatologia, o efeito de B. 

thurigiensis também tem sido relatado, inclusive contra o fungo fitopatogênico S. 

sclerotiorum, como observado em trabalho realizado por Remuska e Pria (2007).  

Dentro do gênero Bacillus, as espécies B. subtilis e B. pumilus se destacam por 

possuírem a capacidade de inibir tanto bactérias como fungos fitopatogênicos 

(BETTIOL; MORANDI, 2009). Em se tratando de bactérias fitopatogênicas, Silva et 

al., (2008) observaram que mais de 50% dos isolados eficientes na redução da 

severidade da pinta bacteriana do tomateiro foram pela espécie B. pumilus. Para o fungo 

S. sclerotiorum, estas espécies bacterianas são relatadas como potenciais agentes de 

controle, e produtos comerciais contendo como princípio ativo estes isolados já existem, 

o que reforça os resultados encontrados nesta pesquisa e ressalta o potencial destas 

espécies em estudos de controle biológico (YANG et al., 2009; BETTIOL et al., 2012). 

A partir dos ensaios realizados para a seleção massal, é possível inferir que as 

rizobactérias e residentes do filoplano possuem potencial para atuarem no biocontrole 

de S. sclerotiorum. No entanto, ressalta-se que apenas uma pequena parte foi capaz de 

atuar através da produção de mais de um composto no controle do fitopatógeno. Este 

resultado encontrado no presente estudo, reforça que embora as bactérias componham o 

grupo de micro-organismos mais abundante e diverso do solo (CARDOSO; 

ANDREOTE, 2016) apenas uma pequena parte é capaz de atuar no controle, por isso 

existe a necessidade de isolar e trabalhar com uma grande quantidade de micro-

organismos visto que apenas uma pequena parte destes apresenta esse potencial. 

 

5.4 CONCLUSÃO 

 

• Rizobactérias e residentes do filoplano inibiram o crescimento micelial de S. 

sclerotiorum, patogênico as sementes e plântulas de E. benthamii.  

• 244 isolados bacterianos controlaram o fungo S. sclerotiorum em ao menos um 

dos testes in vitro realizados. 

• As bactérias RB002, RB004, RB037 e FB028, pertencentes às espécies: Bacillus 

thurigiensis, Bacillus sp., Bacillus pumilus e Bacillus thurigiensis, 

respectivamente, atuaram como antagonistas ao patógeno nos três testes in vitro 

avaliados. Esses isolados foram selecionados para o estudo do controle in vivo 

de S. sclerotiorum. 
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• Os resultados obtidos no presente estudo sustentam que o controle biológico por 

meio do uso de rizobactérias e residentes do filoplano é uma alternativa para o 

controle de S. sclerotiorum. 
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6. CAPÍTULO III 

 

Microbiolização de sementes de E. benthamii com rizobactérias e residentes do 

filoplano para o controle de S. sclerotiorum 

 

RESUMO – O uso abusivo de defensivos químicos e a necessidade de métodos 

integrados no controle de doenças têm despertado cada vez mais o interesse dos 

pesquisadores por alternativas viáveis e bem sucedidas para o controle de fitopatógenos, 

entre elas, o uso de agentes de biocontrole tem sido recomendado. O presente trabalho 

teve como objetivo avaliar o efeito de quatro isolados bacterianos pré-selecionados do 

gênero Bacillus spp. no controle de Sclerotinia sclerotiorum em sementes de Eucalyptus 

benthamii. Sementes de E. benthamii previamente desinfestadas foram imersas em 

suspensão (A600 = 0,4) de cada um dos isolados por 12 horas a temperatura ambiente e 

posteriormente semeadas em substrato inoculado com grãos de arroz colonizados pelo 

patógeno. A incidência do fungo nas sementes foi avaliada a partir dos parâmetros: 

primeira contagem da emergência, plântulas normais, plântulas anormais, sementes 

mortas, IVE, altura e comprimento da radícula. Foram realizados dois ensaios de 

controle. Adicionalmente, verificou-se a capacidade dos isolados em colonizar o sistema 

radicular de plântulas de E. benthamii, por meio de um bioensaio in vitro. No primeiro 

ensaio de controle não foi possível observar efeito benéfico dos isolados bacterianos. 

No segundo ensaio, os isolados identificados como Bacillus sp. (RB004) e Bacillus 

pumilus (RB037) apresentaram efeito benéfico às sementes de E. benthamii para a 

maioria dos parâmetros avaliados. Estes mesmos isolados mostraram-se ainda 

colonizadores do sistema radicular das sementes de eucalipto. Os isolados RB004 e 

RB037 foram considerados potenciais antagonistas ao fungo S. sclerotiorum, pois foram 

capazes de reduzir o tombamento de pré e pós-emergência.  

Palavras-chave: Bacillus spp., controle biológico, doença, tombamento pré e pós-

emergência, PGPR. 

 

Microbiolization of E. benthamii seeds with rhizobacteria and phylloplane resident 

for the control of S. sclerotiorum 

ABSTRACT - The abusive use of chemical pesticides and the need for integrated 

methods to control diseases have increasingly aroused researchers' interest in viable and 

successful alternatives for the control of phytopathogens, among them, the use of 

biocontrol agents has been recommended. The aim of this study was to evaluate the 

effect of four pre-selected bacterial isolates of the genus Bacillus spp. In the control of 

Sclerotinia sclerotiorum in Eucalyptus benthamii seeds. Previously disinfested E. 

benthamii seeds were immersed in suspension (A600 = 0.4) of each of the isolates for 

12 hours at room temperature and later seeded in substrate inoculated with rice grains 

colonized by the pathogen. The incidence of the fungus in the seeds was evaluated from 

the following parameters: first count of emergence, normal seedlings, abnormal 

seedlings, dead seeds, emergence speed index, radicle height and length. Two control 

trials were performed. In addition, the ability of the isolates to colonize the E. benthamii 
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seedlings root system was verified by in vitro bioassay. In the first control assay it was 

not possible to observe a beneficial effect of the bacterial isolates. In the second assay, 

the isolates identified as Bacillus sp. and Bacillus pumilus, known as RB004 and 

RB037, had a beneficial effect on E. benthamii seeds for most of the evaluated 

parameters. These same isolates were still colonizers of the root system of eucalyptus 

seeds. Isolates RB004 and RB037 were considered potential antagonists to the S. 

sclerotiorum fungus, as they were able to reduce pre and post-emergence damping-off. 

Keywords: Bacillus spp., biological control, disease, pre and post-emergence damping-

off, PGPR. 

 

6.1 INTRODUÇÃO 

 

 O eucalipto (Eucalyptus spp.) é a cultura arbórea mais cultivada no Brasil e no 

mundo, sendo muito utilizada para a fabricação de celulose e papel, e para a geração de 

energia. No Brasil, com o desenvolvimento e aperfeiçoamento das técnicas de 

clonagem, as espécies do gênero Eucalyptus passaram a apresentar plantios de alta 

produtividade e uniformidade, melhorias na qualidade da madeira e indivíduos 

resistentes a pragas e doenças (FERRARI et al., 2004). Essa técnica embora apresente 

muitas vantagens, ainda não é a principal forma de propagação de espécies 

recalcitrantes ao enraizamento, como aquelas recomendadas para o plantio na região 

Sul, onde a principal forma de produção é por meio da obtenção de sementes. 

As sementes são consideradas um importante meio de disseminação e 

desenvolvimento de agentes fitopatogênicos, os quais podem provocar a redução tanto 

na germinação quanto no desenvolvimento de plântulas. Sementes infectadas ou 

infestadas por patógenos são responsáveis por originar focos primários de infecção 

(MACHADO et al., 2001), que podem afetar de forma significativa a produção de uma 

determinada cultura. Dentre os patógenos transmitidos pelas sementes tem-se o fungo 

Sclerotinia sclerotiorum.  

Este fungo é conhecido por ser um importante fitopatógeno, responsável por 

ocasionar doenças em diversas culturas. S. sclerotiorum pode incitar podridão, murcha e 

tombamento de plântulas (LEITE, 2005; LOPES; ÁVILA, 2005; VENTUROSO et al., 

2015), sendo que os sintomas variam dependendo da cultura avaliada e de seu estágio 

de desenvolvimento. Em sementes há relatos da ocorrência de tombamento de pré-

emergência, ocasionadas pela germinação micelogênica do patógeno (ETHUR et al., 

2005).  
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Nas sementes, o fungo pode ficar associado na forma de micélio dormente ou 

misturado ao lote por meio das estruturas de resistência, denominadas de escleródios 

(KAWASAKI; MACHADO, 2013). As sementes infectadas pelo fungo têm um papel 

muito importante como agente de disseminação e na introdução da doença em novas 

áreas (BOTELHO et al., 2013).  

No Brasil, para algumas culturas como o feijão, devido as perdas que o patógeno 

gera não se admite a presença de escleródios junto ao lote de sementes (OLIVEIRA, 

2005). Com relação à infecção por micélio já é verificada grande preocupação, no 

entanto, a taxa de transmissão para a maioria de seus hospedeiros ainda não foi 

quantificada (VENTUROSO et al., 2015). 

Por ser um patógeno com grande capacidade de sobrevivência (LEITE, 2005; 

ACHIEME et al., 2009) e ampla gama de hospedeiros (BOLAND; HALL, 1994), há 

dificuldades no controle. Dentre as medidas de controle possíveis, a química tem sido 

comumente adotada no tratamento de sementes infectadas e, ou infestadas por S. 

sclerotiorum (ALMEIDA et al., 2005). Na atualidade, o uso continuo de fungicidas é 

preocupante quanto a diversos fatores, entre eles, quanto ao desenvolvimento de 

isolados fúngicos resistentes aos produtos disponíveis no mercado. Mueller et al. (2002) 

relataram o desenvolvimento de resistência ao fungicida benomil por isolados de 

Sclerotinia spp. nas culturas de alface e amendoim. Além disso, testes realizados com 

91 isolados de S. sclerotiorum indicaram potencial para resistência a tiofanato metílico. 

Uma alternativa de controle que tem sido recomendada é o tratamento de 

sementes com agentes benéficos, conhecida como técnica de microbiolização. A 

aplicação de micro-organismos vivos às sementes é uma prática considerada eficaz em 

estudos de controle de patógenos de sementes, visto que além de controlar o patógeno 

estes antagonistas podem contribuir para o melhor desenvolvimento da cultura 

(HARMAN, 2000). 

 A microbiolização das sementes com antagonistas tem demonstrado seu 

potencial como estratégia de controle. Resultados promissores para o controle de 

doenças em eucalipto são relatados com isolados de rizobactérias para Cyllindrocladium 

spp. (MAFIA et al., 2009) e R. solanacearum (SANTIAGO, 2010), e para outras 

culturas como controle de R. solani em arroz (SOUZA JÚNIOR et al., 2010), 

Phytophthora parasitica e P. citrophthora em citros (AMORIM;  MELO, 2002), R. 

solanacearum e Fusarium oxysporum em tomate (ROCHA; MOURA, 2013) e controle 

de fungos de armazenamento em sementes de soja (BEZERRA et al., 2013). 
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O uso de micro-organismo, principalmente espécies de fungo do gênero 

Trichoderma (MACHADO et al., 2012; MACIEL et al., 2012; MACIEL et al., 2017) e 

espécies de bactérias dos gêneros Bacillus e Pseudomonas são citados em estudos como 

potenciais antagonistas a diversos fungos fitopatogênicos (BATISTA JUNIOR et al., 

2002; MORANDI et al., 2009; MACIEL et al., 2017). Para o fungo S. sclerotiorum, 

existem relatos do potencial antagonístico in vitro (ETHUR et al., 2001; OLIVEIRA et 

al., 2008; FIGUEIRÊDO et al., 2010) e in vivo de espécies do fungo Trichoderma em 

culturas como soja (MENENDEZ; GODEAS, 1998), pepino (ETHUR et al., 2005) e 

alface (SILVA et al., 2015), e em relação a bactérias benéficas, já existe no mercado um 

produto à base de B. subtilis registrado como Serenade(R), recomendado para o controle 

deste importante fitopatógeno. 

Ainda que não hajam relatos da ocorrência natural de S. sclerotiorum na cultura 

do eucalipto, a inoculação artificial em sementes de E. benthamii permitiu observar que 

o patógeno, quando associado às sementes, pode reduzir a germinação e a produção das 

plântulas recém emergidas afetando a produção inicial. Tendo em vista a importância da 

cultura do eucalipto e a necessidade de acrescentar informações que assegurem maior 

confiabilidade à produção de sementes sadias, este estudo teve como objetivo, avaliar os 

efeitos de rizobactérias e residentes do filoplano no controle de S. sclerotiorum 

inoculados em sementes de E. benthamii. 

 

6. 2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

6.2.1. Isolados bacterianos e fúngico 

 

Os isolados bacterianos que apresentaram os melhores resultados frente aos 

testes in vitro anteriormente realizados (Capítulo II) para o controle de S. sclerotiorum, 

foram selecionados e utilizados nesta etapa para avaliar sua capacidade antagônica in 

vivo. Utilizou-se nesta etapa quatro isolados bacterianos, os quais receberam 

denominação de FB (Filoplano) ou RB (rizosfera), dependendo do local em que foram 

isolados (Tabela 1). Os quatro isolados bacterianos utilizados fazem parte da coleção 

microbiana do laboratório de Proteção Florestal da Universidade Estadual do Centro-

oeste – Campus Irati-PR, UNICENTRO, e foram identificados por sequenciamento do 

gene 16S rRNA. O fungo S. sclerotiorum foi isolado de mudas de Eucalyptus spp. 

apresentando sintomas de podridão na parte aérea e murcha, e sua patogenicidade foi 
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confirmada em sementes de E. benthamii através da inoculação artificial. Os sintomas 

observados nas sementes foram tombamento de pré e pós-emergência. 

 

Tabela 1 – Identificação e local do isolamento de bactérias utilizadas para 

microbiolização das sementes de E. benthamii.  

Isolados Identificação Habitat 

RB002 Bacillus thurigiensis Solo rizosférico de E. benthamiii 

RB004 Bacillus sp. Solo rizosférico de E. benthamiii 

RB037 Bacillus pumilus Solo rizosférico de E. benthamiii 

FB028 Bacillus thurigiensis Folhas de E. benthamii 

 

6.2.2. Microbiolização das sementes 

 

Os quatro isolados bacterianos foram repicados para placas de Petri contendo 

meio sólido 523 de Kado e Heskett (1970) e incubadas a 28°C ± 1 ºC por um período de 

24 a 48 horas em BOD. Após o crescimento das colônias bacterianas, preparou-se as 

suspensões, em solução salina (NaCl 0,85% - (p/v)), sendo a concentração ajustada em 

espectrofotômetro para A600nm = 0,4 para a obtenção de 108 UFC/mL-1 (BRINGEL et 

al., 2001; MAFIA et al., 2009). Anteriormente a microbiolização, as sementes foram 

desinfestadas em álcool 70% (v/v) por 30 segundos e em seguida, e em solução de 

hipoclorito de sódio a 1% (v/v) por dois minutos. Após, as sementes foram lavadas em 

água destilada esterilizada e deixadas para secar sob papel filtro (SANTOS et al., 2011).   

As sementes de E. benthamii foram microbiolizadas nas suspensões, durante 12 

horas, em temperatura ambiente (FERRAZ et al., 2015). Como testemunha, as sementes 

foram imersas em água destilada autoclavada, pelo mesmo período de tempo. 

 

6.2.3. Preparo do inóculo de S. sclerotiorum 

 

O inóculo foi preparado em grãos de arroz utilizando metodologia proposta por 

Michereff Filho et al. (1996), com adaptações. Para tanto, cinco discos de micélio do 

fungo com cinco milimetros de diâmetro, obtidos a partir de culturas puras com sete 

dias de idade, foram transferidos para frascos de erlenmeyer, contendo 20g de arroz pré-

cozido e autoclavado (120 ˚C, 30 minutos, 1 atm). Os frascos foram colocados em BOD 

a 25 C± 1 ºC com fotoperíodo de 12 horas, pelo período de oito dias. Após, o arroz 

colonizado foi transferido para sacos de papel e colocado para secar a sombra, em 

temperatura ambiente por quatro dias. O inóculo constituído de arroz e S. sclerotiorum 
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foi pesado em balança analítica e triturado em mixer. Feito isso, o inóculo foi 

incorporado e misturado a 100% de substrato comercial autoclavado a densidade de 5g 

por kg de substrato, conforme proposto por Falcão et al. (2005). 

 

6.2.4. Instalação do primeiro ensaio de controle 

 

O ensaio foi instalado em sala, com temperatura variando de 15 a 26 ˚C, 

localizado no Laboratório de Proteção Florestal, UNICENTRO, campus de Irati-PR. 

Neste experimento, as sementes microbiolizadas foram semeadas em bandejas de isopor 

de 200 células (10 x 20 células), preenchidas com substrato comercial inoculado com o 

patógeno, sendo semeadas uma semente por célula. A irrigação foi efetuada todos os 

dias, de forma manual, sendo no mínimo uma vez pela manhã e outra no período da 

tarde, utilizando-se uma pizeta. Foram feitos registros diários do número de plântulas 

normais e plântulas anormais emergidas.  

Nas contagens, foram consideradas: normais as sementes que originaram 

plântulas com estruturas essenciais (radícula, hipocótilo, epicótilo, cotilédones) bem 

desenvolvidas e sadias; Plântulas anormais, as que apresentavam qualquer uma das suas 

estruturas essenciais ausentes, deformadas, danificadas ou infectadas por patógenos as 

quais não apresentavam potencial para continuar seu desenvolvimento e dar origem a 

plantas sadias mesmo em condições favoráveis; Sementes mortas, as que ao final do 

teste não germinaram , apresentando-se amolecidas, infectadas por micro-organismos e 

sem nenhum sinal de início de germinação (Brasil, 2009). 

O experimento teve duração de 28 dias, sendo avaliadas durante este período: a 

primeira contagem de emergência (PCE), aos seis dias, o percentual de plântulas 

normais (PN), anormais (PA), sementes mortas (SM), o índice de velocidade de 

emergência (IVE), altura (ALT) e comprimento da radícula das plântulas (CR). Das 

plântulas consideradas anormais, estas foram coletadas, lavadas em água corrente e 

submetidas à desinfestação com álcool 70%, hipoclorito de sódio (NaClO) a 1% durante 

dois minutos e lavadas, por duas vezes consecutivas, em água destilada autoclavada. Em 

seguida, as plântulas foram colocadas em câmara úmida e incubadas a 25 ˚C± 1 ºC por 

sete dias, e quando necessário em meio BDA, efetuando-se assim a identificação do 

patógeno. 

O índice de velocidade de emergência (IVE) foi calculado segundo fórmula 

proposta por Maguire (1962). O percentual de sementes mortas foi calculado com base 
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no número total de sementes por tratamento menos o número de sementes emergidas 

conforme metodologia adaptada por Brasil (2009). A altura (mm) e comprimento 

radicular (mm) das plântulas foram avaliados aos 28 dias, com auxílio de régua e 

paquímetro digital, respectivamente. 

 

 6.2.5. Segundo ensaio de controle 

 

 O segundo ensaio de controle foi realizado da mesma forma e exatamente nas 

mesmas condições do primeiro, a fim de avaliar se os resultados eram coerentes com 

aqueles obtidos no primeiro teste. 

 Para cada teste foram utilizadas 100 sementes, sendo quatro repetições de 25 

sementes por tratamento. Como testemunha negativa e positiva empregou-se sementes 

desinfestadas e semeadas em substrato comercial inoculado com o patógeno e não 

inoculado com o patógeno, respectivamente. Em ambos os ensaios realizou-se a 

avaliação dos mesmos parâmetros. 

 

 6.2.6. Análise estatística dos dados 

 

 Os ensaios foram montados no delineamento inteiramente casualizado (DIC), 

sendo compostos por seis tratamentos cada (quatro isolados bacterianos + testemunha 

positiva + testemunha negativa). 

 Os dados obtidos em cada avaliação foram primeiramente submetidos aos testes 

de normalidade pelo teste de liliefors e homogeneidade de variâncias por Cochran. 

Quando os dados não atenderam a alguma destas premissas, os mesmos foram 

transformados em √(x+0,5) ou Box-Cox. Após, os dados foram submetidos à análise de 

variância (ANOVA) e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade de erro, utilizando o software Assistat 7.6 Beta.  

 

 6.2.7.  Ensaio de colonização radicular 

 

 Sementes de E. benthamii foram desinfestadas superficialmente em álcool 70% 

por 30 segundos e hipoclorito de sódio (1%) por dois minutos. Após, foram lavadas em 

água destilada autoclavada e imersas em suspensão de propágulos dos antagonistas, por 

12 horas em temperatura ambiente, conforme preparado e descrito no item 2.2. 
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Decorrido este intervalo de tempo, as sementes foram transferidas para tubos de ensaio 

de 2,5 cm de diâmetro e 14 cm de comprimento, contendo aproximadamente 10 mL de 

meio de cultura ágar-água (p/v) (0,8% de ágar), previamente esterilizado em autoclave a 

121 ˚C por 20 minutos. Procedeu-se a semeadura, depositando-se uma semente por tubo 

de ensaio, conforme metodologia descrita por Silva et al. (2003). 

 Os tubos de ensaio foram mantidos em laboratório na posição vertical, em 

condições de temperatura e luz ambiente.  Logo que o processo de desenvolvimento da 

radícula teve início, as plântulas foram avaliadas diariamente contra a luz solar, até o 

15˚ dia após a montagem do ensaio, a fim de detectar a capacidade de colonização 

radicular do isolado (SILVA et al., 2003). 

 O ensaio foi realizado no delineamento inteiramente casualizado com oito 

repetições por tratamento, tendo como controle sementes imersas em água por período 

igual ao da microbiolização. Os tratamentos foram compostos dos quatro isolados 

bacterianos mais a testemunha, sendo uma semente por repetição. 

Foram consideradas colonizadas, as plântulas que apresentavam uma névoa 

turva, de aspecto esbranquiçado, ao longo e em volta da radícula (SILVA et al., 2003). 

Uma plântula apresentando característica de colonização radicular foi considerada 

suficiente para classificar o isolado bacteriano como capaz de colonizar raízes de 

plântulas de E. benthamii in vitro, conforme proposto por Silva e Romeiro (2004). 

  

6.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.3.1. Primeiro ensaio de controle 

 

 No primeiro ensaio, observou-se diferença estatística (p≤0,05) para os 

parâmetros: primeira contagem de emergência aos seis dias (PCE), plântulas normais 

(PN), plântulas anormais (PA), sementes mortas (SM) e índice de velocidade de 

emergência (IVE). Para os parâmetros altura (ALT) e comprimento da radícula (CR) 

não ocorreram diferenças significativas entre os tratamentos avaliados (Tabela2). 
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Tabela 2 – Quadrado médio da análise de variância para a primeira contagem da 

emergência (PCE), plântulas normais (PN), plântulas anormais (PA), 

sementes mortas (SM), índice de velocidade de emergência (IVE), altura 

(ALT) e comprimento da radícula (CR) de plântulas obtidas de sementes 

de E. Benthamii microbiolizadas por quatro isolados bacterianos e 

semeadas em substrato inoculado com S. sclerotiorum.  

FV GL 
QM 

PCE1 PN2 PA SM2 IVE1 ALT CR 

Tratamentos 5 7,83* 1,27* 20,26* 219169460,4* 2,08* 5,44ns 16,87ns 

Resíduo 18 2,31 0,28 0,66 32478530,7 0,35 7,27 9,74 

Total 23        
* Significativo pelo teste F, a 5% de probabilidade de erro. 1Valores em porcentagem transformados por 

√(x+0,5). 2Valores em porcentagem transformados por Box-cox. 

FV: Fonte de variação; GL: graus de liberdade; QM: quadrado médio. 

 

 A testemunha positiva (substrato não inoculado) diferiu significativamente de 

todos os isolados bacterianos e da testemunha negativa (substrato inoculado) para o 

percentual de plântulas anormais (0%) e para o índice de velocidade de emergência 

(16,8). Estes resultados indicam que nenhum isolado foi capaz de reduzir o tombamento 

de pós-emergência, mesmo sendo o percentual de plântulas anormais considerado baixo, 

com variações de 3% a 6% entre os isolados testados (Tabela 3). 

 Verificou-se ainda que sementes tratadas com os isolados RB002 e FB028 

proporcionaram os maiores percentuais (6%) de plântulas anormais, diferindo 

significativamente também da testemunha negativa (Tabela 3). Este resultado 

caracteriza um possível efeito prejudicial dos isolados. Resultados semelhantes foram 

observados por Ishida et al. (2008) em processo de seleção de rizobactérias para o 

controle de doenças do algodoeiro. Os autores verificaram que as plantas tratadas com 

os isolados MT5-6 e L2-2 apresentaram maior severidade da murcha de Verticillium do 

que os demais tratamentos, incluindo a testemunha. 

Resultados desta natureza embora indesejáveis podem ocorrer em estudos de 

controle de doenças e na promoção de crescimento de plantas, pois segundo Melo 

(2000) a interação entre os micro-organismos do solo e as plantas podem resultar em 

efeito benéfico, prejudicial ou neutro ao hospedeiro. 

Ainda, se antagonistas eliciar rotas de resistências da planta, mas que não ligadas 

ao controle do referido patógeno, o custo energético do controle deixaria a planta mais 

susceptível (GÓMEZ et al., 2007) ao patógeno. No estudo de Ishida et al. (2008), os 

autores observaram que os mesmos antagonistas que não controlaram a murcha de 
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verticilium controlaram a mancha angular. Assim é possível que agentes de biocontrole 

possam ser eficazes contra um dado patógeno e não o sejam contra outros. 

A literatura relata outros casos em que o uso de procariotas não propiciou o 

controle esperado de doenças, e às vezes efeitos de redução do desenvolvimento da 

cultura estudada (LUCON; CORREIA, 2003; PAIS et al., 2016). 

 Ao avaliar-se a primeira contagem de emergência (PCE), plântulas normais 

(PN), e o percentual de sementes mortas (SM) observou-se que o isolado FB028 foi 

significativamente igual à testemunha positiva, contudo, sem diferir estatisticamente da 

testemunha negativa. O mesmo foi observado em relação ao isolado RB002 para o 

parâmetro PCE. Os isolados RB004 e RB037 foram inferiores à testemunha positiva em 

qualquer um dos parâmetros avaliados, demonstrando ausência de efeito sobre no 

controle do patógeno e nas sementes microbiolizadas (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Primeira contagem de emergência (PCE), plântulas normais (PN), plântulas 

anormais (PA), sementes mortas (SM) e índice de velocidade de emergência 

(IVE), avaliados após a microbiolização de sementes de E. benthamii com 

quatro isolados bacterianos, semeadas em substrato inoculado com S. 

sclerotiorum. 

Tratamentos 
Variáveis 

PCE (%) PN (%) PA (%) SM (%) IVE 

T1 –T. positive 46 a 60 a 0 c 40 b 16,8 a 

T2 – T. negative 17 ab 22 b 4 b 74 a 7,7 b 

T3 – RB002 13 ab 16 b 6 a 78 a 5,5 b 

T4 – RB004 10 b 20 b 3 b 77 a 5,5 b 

T5 – RB037 9 b 14 b 3 b 83 a 3,9 b 

T6 – FB028 22 ab 27 ab 6 a 67 ab 7,9 b 

CV % 32,1 17,4 22,2 31,7 21,4 
*Médias seguidas pela mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 

significância. T1 = testemunha positiva (não inoculada); T2 = testemunha negativa (inoculada); CV (%)= 

coeficiente de variação. 

 

 A ausência do efeito dos isolados bacterianos para a maioria dos parâmetros 

avaliados sobre as sementes de E. benthamii pode estar relacionada a colonização das 

bactérias no tecido vegetal. Os efeitos da associação entre micro-organismo e a planta, 

seja na proteção do tecido vegetal quanto ao ataque de patógenos ou na promoção de 

crescimento por meio da fixação de nitrogênio e produção de hormônio, inicia-se com a 

colonização da semente ou apenas após a emissão da radícula (ANDREWS, 1992). No 

presente estudo, a dificuldade das bactérias em colonizar o tecido antes da emissão dos 
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primórdios radiculares, pode ter dificultado a interação entre planta-bactéria, dado que o 

substrato estava supressivo pela colonização prévia de S. sclerotiorum. 

 Outra possível causa pode estar relacionada com a variação ambiental. Em 

condições ambientais controladas, os isolados apresentam a capacidade de produzir 

substâncias antimicrobianas capazes de controlar o patógeno. Sob variações da 

temperatura, mesmo havendo a colonização do tecido vegetal, estes isolados podem não 

ser capazes de produzir tais substâncias, resultando em ausência de efeito ou efeito 

neutro. Segundo Melo (2000) a colonização do tecido radicular não garante que haja 

efeito benéfico por parte do isolado. 

  

 6.3.2. Segundo ensaio de controle  

 

 No segundo ensaio, observou-se diferença significativa (p≤0,05) entre os 

tratamentos e os parâmetros avaliados, exceto para a variável altura (Tabela 4). Ao 

contrário do comportamento obtido no primeiro ensaio, os resultados no segundo teste 

demonstraram que sementes microbiolizadas com os isolados RB004 e RB037 possuem 

potencial para o controle do patógeno, pois resultaram em efeito superior ao da 

testemunha negativa para as variáveis: plântulas normais (PN), plântulas anormais (PA), 

sementes mortas (SM) e índice de velocidade de emergência (IVE) (Tabela 5).  

 

Tabela 4 - Quadrado médio da análise de variância para a primeira contagem da 

emergência (PCE), plântulas normais (PN), plântulas anormais (PA), 

sementes mortas (SM), índice de velocidade de emergência (IVE), altura 

(ALT) e comprimento da radícula (CR) de sementes de E. benthamii 

microbiolizadas por quatro isolados bacterianos e semeadas em substrato 

inoculado com S. sclerotiorum, referente ao segundo ensaio de controle. 

FV GL 
QM 

PC1 PN1 PA1 SM1 IVE1 ALT2 CR1 

Tratamentos 5 4,14* 3,18* 1,72* 3,44* 29,25* 28118,8ns 0,58* 

Resíduo 18 1,21 0,34 0,01 0,68 5,21 11282,8 0,05 

Total 23        
* Significativo pelo teste F, a 5% de probabilidade de erro. 1Valores em porcentagem transformados por 

√(x+0,5). 2Valores em porcentagem transformados por Box-cox. 

FV: Fonte de variação; GL: graus de liberdade; QM: quadrado médio. 

 

 O percentual de plântulas emergidas aos seis dias de idade, foi superior àquele 

obtido na primeira contagem de emergência realizado no ensaio 1. Neste ensaio, todos 

os isolados, exceto o RB037, proporcionaram maiores percentuais médios na primeira 

contagem, diferindo significativamente da testemunha negativa (Tabela 5). 
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Tabela 5 – Valores médios para a Primeira contagem de emergência (PCE), plântulas 

normais (PN), plântulas anormais (PA), sementes mortas (SM), índice de 

velocidade de emergência (IVE) e comprimento da radícula (CR), avaliados 

após a microbiolização de sementes de E. benthamii com quatro isolados 

bacterianos, semeadas em substrato inoculado com S. sclerotiorum, 

referentes ao segundo ensaio de controle. 

Tratamentos 
Variáveis 

PCE (%) PN (%) PA (%) SM (%) IVE CR (mm) 

T1 –T. positiva 18 a 70 a 0 c 30 b 12,4 a 12,0 a 

T2 – T. negativa 4 b 46 b 4 a 50 a 7,5 b 9,9 ab 

T3 – RB002 19 a 55 ab 5 a 40 ab 11,5 ab 7,8 bc 

T4 – RB004 15 a 69 a 1 b 30 b 13,7 a 9,4 ab 

T5 – RB037 7 ab 70 a 1 b 29 b 13,3 a 12,1 a 

T6 – FB028 17 a 40 b 4 a 56 a 8,0 b 6,0 c 

CV % 31,7 7,7 6,6 13,3 20,5 7,7 
*Médias seguidas pela mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 

significância. T1 = testemunha positiva (não inoculada); T2 = testemunha (negativa inoculada); CV (%)= 

coeficiente de variação. 

 

 Quanto ao efeito sobre a emergência das plântulas, verificou-se, que os 

tratamentos influenciaram no desenvolvimento das sementes, refletindo no percentual 

de plântulas normais emergidas ao final do experimento. As sementes microbiolizadas 

com os isolados RB004 e RB037 proporcionaram um percentual de plântulas normais 

significativamente superior ao tratamento testemunha negativa, com percentual de 69% 

e 70% respectivamente. Os mesmos tratamentos proporcionaram uma redução no 

percentual de sementes mortas, com valor médio de 30% a 29% quando comparada com 

a testemunha negativa (50%), sendo estes valores médios considerados estatisticamente 

iguais ao valor obtido para as sementes semeadas em substrato livre do patógeno 

(testemunha positiva) (Tabela 5).  

O efeito benéfico de isolados bacterianos no controle de fungos causadores de 

tombamento é descrito por alguns autores na literatura. Lucon et al. (2008), identificou 

um isolado de Pseudomonas fluorescens capaz de controlar o tombamento causado por 

Pythium sp. em plântulas de pepino. Nesta mesma cultura, Lucon e Correia (2003) 

identificaram nove isolados capazes de reduzir em mais de 47% o tombamento de 

plântulas ocasionado por R. solani. 

Em relação ao percentual de plântulas anormais, apenas 1% das plântulas 

tombaram quando as sementes foram tratadas com os isolados RB004 e RB037, sendo 

estes os únicos isolados capazes de reduzir a incidência de tombamento de pós-

emergência. Embora estes isolados tenham diferido significativamente da testemunha 
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negativa, verificou-se que no primeiro e no segundo ensaio, o índice de plântulas 

anormais foi baixo, independente do tratamento observado. Na testemunha positiva, não 

foram observados sintomas de tombamento (Figura 1). 

O tombamento de mudas quando ocorre em pré-emergência, muitas vezes é 

considerado de forma errônea como baixa capacidade de germinação do lote de 

sementes. Isto ocorre, pois no tombamento de pré-emergência o ataque do patógeno 

resulta na morte da semente antes mesmo que ela germine (FERREIRA, 1989; 

ALFENAS et al., 2009).  Desta forma, o conhecimento sobre o percentual de 

germinação de um lote de sementes é essencial para que o tombamento de pré-

emergência ocasionado por diferentes patógenos não seja confundido com baixo vigor e 

qualidade do lote. 

 
Figura 1 – Avaliação de plântulas anormais e plântulas normais de E. 

benthamii. A) Plântulas consideradas anormais, com sintoma de 

tombamento logo após a emergência; B) Plântulas anormais, com 

tombamento de pós-emergência em estágio avançado, 

caracterizado pela morte total do tecido vegetal colonizado pelo 

patógeno; C) Plântulas normais, caracterizada por parte aérea bem 

desenvolvida.  
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O IVE das sementes foi influenciado pela microbiolização com os antagonistas.  

As sementes que foram tratadas com os isolados RB004 e RB037 apresentaram maior 

IVE do que o tratamento controle negativo e aquelas tratadas com o isolado FB028. As 

sementes tratadas com o isolado RB002 apresentaram IVE estatisticamente igual à 

testemunha negativa e a positiva (Tabela 5). 

 O comprimento da radícula não foi afetado pela presença do patógeno no 

substrato, pois observou-se que, embora a média da testemunha negativa tenha sido 

menor (9,9 mm) que o da testemunha positiva (12,0 mm), estas não diferiram 

significativamente entre si. Verificou-se, contudo, que sementes microbiolizadas com os 

isolados RB002 e FB028 apresentaram menores valores médios do sistema radicular 

quando comparados com a testemunha positiva, e no caso do isolado FB028, menor 

também (6,0 mm) que a testemunha negativa (9,9 mm), o que pode remeter a um 

possível efeito deletério causado pelos isolados em questão (Tabela 5).  

Existem relatos de que algumas bactérias do gênero Pseudomonas spp. utilizadas 

como promotoras de crescimento de plantas, são capazes de sintetizar gás cianeto de 

hidrogênio (HCN), o qual tem efeito negativo sobre o metabolismo e crescimento 

radicular do vegetal (SCHIPPERS et al., 1990). Além deste mecanismo, sabe-se que 

pode haver outros mecanismos deletérios de rizobactérias e residentes de filoplano a 

plantas, visto que a maioria das rotas bacterianas não são totalmente elucidadas e 

aquelas que possuem maior conhecimento são de caráter positivo (LUGTENBERG; 

KAMILOVA, 2009).  

No segundo ensaio de controle, os isolados RB002 e FB028 apresentaram 

ausência de efeito benéfico e um possível efeito deletério as sementes, visto que estes 

não diferiram da testemunha negativa para a maioria dos parâmetros e foram inferiores 

para o parâmetro comprimento da radícula. Já, os isolados RB004 e RB037 

apresentaram efeito benéfico às sementes de E. benthamii para a maioria dos parâmetros 

avaliados, sendo detectada a capacidade de reduzir o tombamento de pré-emergência. 

Com os resultados dos dois ensaios de controle foi possível observar efeito 

variável dos isolados às sementes de E. benthamii.  Segundo Nihorimbere et al. (2009), 

o crescimento das rizobactérias e sua eficiência no controle pode variar em função da 

fonte de carbono, nitrogênio e temperaturas do ambiente, podendo esta variação estar 

relacionada à um dos elementos ou a combinação de ambos. Ainda ressalta-se que a 

sensibilidade do patógeno aos metabólitos do antagonista pode variar dependendo de 
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diversos fatores (SOUZA et al., 2003). A relatos que o próprio antagonista pode variar o 

seu metabolismo de acordo com pequenas variações no seu habitat e que a modulação 

deste é uma forma de tentar estabilizar esse comportamento dos antagonistas 

(BASHAN, 1998). 

No presente estudo, os isolados RB002 e RB037 controlaram o patógeno por 

meio da produção de metabólitos antimicrobianos. Isto nos leva a crer, pois além deste 

ser um dos mecanismos mais comuns nos estudos de controle biológico, a produção de 

compostos antimicrobianos por esses isolados foi detectada em ensaios de controle in 

vitro. Segundo Romeiro (2007) a produção de substâncias antimicrobianas é um 

mecanismo universal de antagonismo utilizado com frequência por agentes de 

biocontrole. 

Os isolados utilizados no experimento pertencem ao gênero Bacillus e foram 

identificados como Bacillus sp., Bacillus thuringiensis e Bacillus pumilus. Segundo 

Bettiol e Ghini (2005) as rizobactérias do gênero Bacillus e Pseudomonas são as mais 

estudadas atualmente. Na literatura, bactérias do gênero Bacillus spp. são relatadas 

como potenciais antagonistas em estudos de controle de doenças, apresentando grande 

relevância a espécie B. subtilis (CUNHA et al., 2006; LANA FILHO et al., 2010). A 

bactéria B. thurigiensis é considerada uma alternativa eficaz em programas de controle 

biológico, principalmente de pragas florestais. Diversos produtos a base desta bactéria 

encontram-se disponíveis no mercado, dentre eles, o produto comercial Dipel® o qual 

tem sido utilizado comumente para o controle de lagartas desfolhadoras (OLIVEIRA et 

al., 2006). Ainda que não seja tão comum, há relatos de Bacillus pumilus no controle de 

patógenos em sementes (BEZERRA et al., 2013), confirmando assim o potencial desta 

espécie em estudos de biocontrole. 

Atualmente, existem informações sobre produtos comerciais à base de agentes 

de biocontrole para o uso em doenças de plantas. Entre os agentes, a bactéria Bacillus 

pumilus é utilizada como princípio ativo de alguns produtos comerciais, entre eles o 

produto registrado como Ballad®. Este produto é registrado em diversos países, 

inclusive no Brasil, e visa o controle de uma série de doenças ocasionadas por diferentes 

patógenos, entre eles, para o controle do mofo branco ocasionado por S. sclerotiorum 

em oleaginosas (BETTIOL et al., 2012). 

 

 6.3.3. Colonização radicular 
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 Após observações diárias dos tubos de ensaio, verificou-se, dentre os quatro 

isolados testados que dois foram capazes de colonizar as raízes de E. benthamii. As 

rizobactérias que apresentaram esta habilidade, conforme o bioensaio proposto por Silva 

et al. (2003), foram os isolados RB004 e RB037, ambos provenientes da rizosfera de 

plantas de E. benthamii e identificados como Bacillus sp. e Bacillus pumilus. 

 A colonização radicular pelos isolados bacterianos foi detectada pela presença 

de uma zona branca e de aspecto leitoso no entorno do sistema radicular, por meio de 

visualização do tubo de ensaio contra a luz natural e auxilio de microscópio 

estereoscópico (Figura 2).  

 
Figura 2 – Colonização radicular por meio de zona branca de aspecto 

leitoso, circundante às raízes. A) zona de crescimento radicular do 

tratamento controle, com ausência de zona branca leitosa; B) 

sistema radicular de E. benthamii colonizada por rizobactéria 

observada por microscopia óptica. C e D) sistema radicular de 

mudas de E. benthamii colonizadas pelos isolados RB004 e RB037 

respectivamente, observados contra luz. 
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De fato, rizobactérias do gênero Bacillus spp. e Pseudomonas spp tem 

demonstrado grande capacidade de colonizar o sistema radicular das mais variadas 

culturas (SILVA; ROMEIRO, 2004; SOTERRO et al. 2006). A colonização radicular, 

no entanto, não garante que haja interação benéfica entre micro-organismo e a planta. 

Estima-se, de acordo Romeiro e Garcia (2003) e Romeiro (2007) que apenas uma 

pequena parte dos micro-organismos sejam capazes de causar este efeito às plantas. 

Assim, torna-se necessário trabalhar com o maior número de isolados possíveis em um 

programa de seleção de agentes de biocontrole. 

Existem relatos de que com a suplementação nutricional do meio de cultura 

possa ocorrer um aumento na capacidade das rizobactérias em colonizar o sistema 

radicular das plantas. Em estudo realizado por Mafia et al. (2009), os autores 

observaram em ensaio com meio ágar-água, que de 50 isolados testados somente 16 

foram capazes de colonizar o sistema radicular das plântulas. Porém, com o uso de um 

meio de cultura enriquecido teve-se aumento de isolados bacterianos capazes de 

colonizar as raízes de espécies de Eucalyptus.  

  O mesmo foi observado por Aysha et al. (2012) o qual relatam que o 

enriquecimento do meio de cultura proporcionou maior desenvolvimento de isolados de 

PGPR em placas de Petri, tendo-se colônias mais vigorosas e com maior capacidade de 

colonizar o sistema radicular de sementes de tomate. 

 No presente estudo, como não foi realizada uma suplementação nutricional ao 

meio utilizado, composto apenas de ágar e água, possivelmente se desenvolveram 

apenas as bactérias que conseguiram sobreviver utilizando os exsudatos radiculares das 

plântulas de E. benthamii. Segundo Queiroz et al. (2006), a ausência de qualquer fonte 

de carbono ao meio de cultura ou substrato utilizado, proporciona uma seleção de 

rizobactérias com capacidade de colonizar o sistema radicular, permitindo, desta forma, 

selecionar apenas os isolados que são atraídos e/ou que metabolizam os exsudatos 

radiculares. 

 De acordo com Kloepper e Schroth (1978) para que um isolado de rizobactéria 

seja considerado uma verdadeira PGPR (Plant Growth – Promoting Rhizobacteria), este 

deve possuir a capacidade de colonizar o sistema radicular. Assim, de acordo com este 

critério assume-se que no presente estudo dois isolados bacterianos são verdadeiras 

PGPR’s.  

 Esta característica, no entanto, não garante que o isolado bacteriano seja 

benéfico às plantas. Em estudo realizado por Mafia et al. (2009), os autores detectaram 
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que dos isolados capazes de colonizar o sistema radicular, 70% eram benéficos e 30% 

deletérios as plantas. O estabelecimento do micro-organismo na rizosfera garante sua 

interação com a planta, mas não garante que seja positiva, podendo a interação ser 

benéfica, neutra ou até mesmo prejudicial (MELO, 2000). 

 Os isolados considerados PGPR’s neste estudo não apresentaram efeito 

prejudicial às sementes de E. benthamii. Os isolados RB004 e RB037 apresentaram ora 

efeito neutro ora efeito benéfico. No primeiro ensaio, estes isolados não tiveram 

nenhum efeito sobre as sementes, enquanto no segundo ensaio, dependendo do 

parâmetro avaliado, observou-se que estes isolados se sobressaíram em relação à 

testemunha negativa podendo seu efeito ser considerado benéfico às sementes de E. 

benthamii. 

Com os resultados da colonização radicular é possível considerar que a 

capacidade dos isolados RB004 e RB037 em reduzir a incidência de S. sclerotiorum e 

trazer benefícios ao desenvolvimento das sementes está diretamente ligada com a sua 

capacidade de colonizar o sistema radicular das plântulas de E. benthamii. Fato como 

este já foi relatado por Silva e Romeiro (2004), os quais concluíram que as 28 

rizobactérias promissoras para o controle P. syringae pv. tomato, também foram 

capazes de colonizar o sistema radicular do tomateiro. 

 De acordo com Silva et al. (2003), métodos in vitro de monitoramento da 

colonização radicular podem ser eficientes para selecionar possíveis agentes de controle 

biológico in vivo ou promotores de crescimento. Segundo Silva e Romeiro (2004), o 

bioensaio de colonização radicular in vitro é um teste que pode ser utilizado como 

auxiliar em um programa de seleção de agentes de biocontrole. 

Os resultados obtidos nesta pesquisa demonstram que os isolados que possuem 

potencial para controlar a incidência de S. sclerotiorum em sementes de E. benthamii, 

são também os mesmos isolados capazes de colonizar o sistema radicular das plântulas. 

Porém, as variações observadas nos dois ensaios indicam a necessidade de mais 

avaliações, inclusive em viveiro, pois há situações em que as interações entre 

antagonista-hospedeiro não se repetem apresentando ora efeito neutro ora efeito 

benéfico.  
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6.4. CONCLUSÃO 

 

• Bacillus sp. (RB004) e Bacillus pumilus (RB037) colonizaram o sistema 

radicular de plântulas de E. benthamii e reduziram o tombamento de pré-

emergência, em ao menos um dos testes realizados.  

• Não houve efeito benéfico de Bacillus thurigiensis (RB002) Bacillus 

thurigiensis (FB028) no tratamento de sementes de E. benthamii para o controle 

de S. sclerotiorum. 

 

6.5 CONCLUSÃO GERAL 

 

Sclerotinia sclerotiorum é patogênico as sementes e plântulas de Eucalyptus 

benthamii. A inoculação do fungo na forma micelial ocasionou tombamento de pré e 

pós-emergência, o que resultou na redução da germinação e no desenvolvimento das 

plântulas recém-emergidas. 

Os testes de biocontrole realizados in vitro auxiliaram na seleção de potenciais 

antagonistas. A partir dos ensaios, verificou-se que rizobactérias do gênero Bacillus sp. 

são eficientes no controle in vitro de S. sclerotiorum. 

O tratamento de sementes de E. benthamii com os isolados Bacillus sp. e 

Bacillus pumilus é uma alternativa para o controle in vivo do patógeno. Estes isolados 

foram capazes de produzir substâncias que inibiram o desenvolvimento do fungo, e 

conseguiram colonizar o sistema radicular das plântulas de E. benthamii. Os resultados 

deste trabalho sustentam a hipótese de que estes isolados com potencial antagônico 

podem ser usados no controle do tombamento de pré e pós-emergência causado por S. 

sclerotiorum em sementes de E. benthamii. 
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