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Resumo 

 
Anacker, Lauren Fonseca. Controle biológico do crestamento bacteriano comum 
e da antracnose em folhas de feijão pela pulverização de bactérias. 2013. 69f. 
Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Fitossanidade. 
Universidade Federal de Pelotas, Pelotas. 

 
O Brasil é um grande produtor de feijão, entretanto sua produtividade é baixa, 
decorrente principalmente da incidência de doenças como o crestamento bacteriano 
comum (Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli)(Xap) e a antracnose (Colletotrichum 

lindemuthianum) que podem reduzir a produção em até 60%. Medidas de controle que 
diminuam os custos de produção e os danos ambientais surgem como uma 
alternativa eficiente, como é o caso do controle biológico. Assim, com o objetivo de 
avaliar o potencial de controle do crestamento bacteriano comum e da antracnose, 
bactérias biocontroladoras oriundas de diferentes habitats, e previamente 
selecionadas por meio da microbiolização das sementes para biocontrole de Xap, 
foram testadas em casa de vegetação por pulverização de suspensões em folhas de 
feijão. Foram utilizados onze tratamentos que compreenderam o uso de bactérias 
isoladas (DFs093 Bacillus cereus; DFs513 Pseudomonas veronii; DFs769 Bacillus cereus; 
DFs831 Pseudomas fluorescens; DFs842 Pseudomas fluorescens; DFs843 Rhodococcus 

fascians; DFs912 Rhodococcus fascians) ou combinação delas (C01=DFs093/769/831; 
C02=DFs093/769/842; C03=DFs769/348/831) e a testemunha (NaCl 0,85%), 
aplicadas de quatro diferentes modos: 24 horas antes (Ensaio I) e depois (Ensaio II) 
da inoculação do patógeno e 48 horas antes (Ensaio III) e depois (Ensaio IV). 
Adicionalmente, as bactérias foram testadas in vitro quanto à capacidade de inibição 
do crescimento dos referidos patógenos através da produção de compostos 
antimicrobianos voláteis ou não. De modo geral, para os ensaios com Xap, a 
pulverização com o isolado DFs513 e com as combinações C01 e C03 reduziram a 
severidade e a incidência do crestamento bacteriano comum, quando aplicadas 48 
horas depois da inoculação do patógeno. Além disso, a maioria dos isolados 
apresentou capacidade de produção de compostos antimicrobianos in vitro voláteis 
ou não contra Xap. Nos ensaios referentes à antracnose, o isolado DFs513 e a 
combinação C01 reduziram a severidade e a incidência no Ensaio II. Além disso, 
DFs093 e DFs769 apresentaram valores inferiores de severidade no Ensaio I. Todos 
os isolados testados foram capazes de inibir o crescimento micelial do patógeno in 
vitro. Assim, observa-se que bactérias oriundas de diferentes habitats e pré-
selecionadas para microbiolização de sementes, possuem potencial de controle de 
X. axonopodis pv. phaseoli  e/ou de C. lindemuthianum quando pulverizadas no filoplano de 
feijão, e que a combinação C01 e o isolado DFs513 possuem maior espectro de 
ação por reduzirem severidade e incidência das duas doenças.  

                                               
Palavras-chave: biocontrole; controle alternativo; filoplano; Phaseolus vulgaris; 
Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli; Colletotrichum lindemuthianum; antibiose; indução de 
resistência. 
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Abstract 

Anacker, Lauren Fonseca. Biological control of common bacterial blight and 
anthracnose on bean leaves by pulverization bacteria. 2013. 69f. Dissertação 
(Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Fitossanidade. Universidade Federal 
de Pelotas, Pelotas. 
 
Brazil is a great producer of beans, although their productivity is low. This occurs 
mainly by the incidence of diseases such as bacterial bean common blight 
(Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli) (Xap) and anthracnose (Colletotrichum 

lindemuthianum) that can reduce the production up to 60% under favorable conditions. 
Control methods that reduce production costs and environmental damage appear as 
an effective alternative, as is the case of biological control. So, the objective of this 
work was to evaluate the potential of preselected bacteria to control common 
bacterial blight and anthracnose. These bacteria were isolated from different habitats, 
and previously selected through for Xap biocontrol using seeds microbiolization.  
They were tested in greenhouse by spraying bacterial suspensions in bean leaves. 
The eleven treatments used were compounds by bacteria individually (DFs093 
Bacillus cereus; DFs513 Pseudomonas veronii; DFs769 Bacillus cereus; DFs831 Pseudomonas 

fluorescens; DFs842 Pseudomonas fluorescens; DFs843 Rhodococcus fascians; DFs912 
Rhodococcus fascians) or their combination (C01=DFs093/769/831; 
C02=DFs093/769/842; C03=DFs769/348/831) and the check (NaCl 0,85%), applied 
in four different times: 24 hours before (Assay I) and after (Assay II)  the pathogen 
inoculation; and 48 hours before (Assay III), and after (Assay IV). Additionally, the 
bacteria were tested in vitro for their ability to inhibit the growth of those pathogens 
by the production of volatile or non-volatile antimicrobial compounds. Generally, for 
assays with Xap, spraying DFs513 and combinations C01 and C03 reduced the 
severity and incidence of bacterial common blight when they were applied 48 hours 
after pathogen inoculation. Furthermore, most of the isolates produced antimicrobial 
compounds volatile or non-volatile against Xap in vitro. In assays relating to 
anthracnose, the isolated DFs513 and C01 combination reduced the severity and 
incidence in Assay II. Furthermore, DFs093 and DFs769 showed lower severity in 
Assay I. All isolates tested in vitro were able to inhibit the mycelial growth of the 
pathogen. Thus, it is observed that bacteria from different habitats and preselected 
for microbiolization seeds, have potential to control X. axonopodis pv. phaseoli and/ or C. 

lindemuthianum when sprayed on the phylloplane of beans, and that the combination 
C01 and isolated DFs513 have broader spectrum of action, reducing the severity and 
incidence of the two diseases. 
 
Keywords: biocontrol; alternative control; phyloplan; Phaseolus vulgaris; Xanthomonas 

axonopodis pv. phaseoli; Colletotrichum lindemuthianum; antibiosis; induction of resistance. 
 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de figuras 

 

Figura 1. Incidência do crestamento bacteriano comum do feijão (acima) e 
severidade representada pela Área Abaixo da Curva de Progresso da 
Doença (AACPS) (abaixo) para o Ensaio I, no qual os tratamentos 
bacterianos (DFs093, DFs513, DFs769, DFs831, DFs842, DFs843, 
DFs912, C01, C02, C03) foram pulverizados nas folhas de feijão 24 horas 
antes da inoculação do patógeno..............................................................27 

 
Figura 2. Incidência do crestamento bacteriano comum do feijão (acima) e 

severidade representada pela Área Abaixo da Curva de Progresso da 
Doença (AACPS) (abaixo) para o Ensaio II, no qual os tratamentos 
bacterianos (DFs093, DFs513, DFs769, DFs831, DFs842, DFs843, 
DFs912, C01, C02, C03) foram pulverizados nas folhas de feijão 24 horas 
depois da inoculação do patógeno............................................................28 

 
Figura 3. Incidência do crestamento bacteriano comum do feijão (acima) e 

severidade representada pela Área Abaixo da Curva de Progresso da 
Doença (AACPS) (abaixo) para o Ensaio III, no qual os tratamentos 
bacterianos (DFs093, DFs513, DFs769, DFs831, DFs842, DFs843, 
DFs912, C01, C02, C03) foram pulverizados nas folhas de feijão 48 horas 
antes da inoculação do patógeno.............................................................29 

 
Figura 4. Incidência do crestamento bacteriano comum do feijão (acima) e 

severidade representada pela Área Abaixo da Curva de Progresso da 
Doença (AACPS) (abaixo) para o Ensaio IV, no qual os tratamentos 
bacterianos (DFs093, DFs513, DFs769, DFs831, DFs842, DFs843, 
DFs912, C01, C02, C03) foram pulverizados nas folhas de feijão 48 horas 
depois da inoculação do patógeno............................................................30 

 
Figura 5. Antibiose dos tratamentos DFs093, DFs348, DFs513, DFs769, DFs831, 

DFs842, DFs843 e DFs912 contra seis isolados de Xanthomonas axonopodis 
pv. phaseoli (Xap), representada pelo halo de inibição de crescimento 
celular medido em milímetros....................................................................32 

 
Figura 6. Inibição do crescimento de seis isolados de Xanthomonas axonopodis pv. 

phaseoli (Xap), representada pela alteração da transmitância (T540nm) em 
pontos percentuais em relação ao crescimento da testemunha, devido à 
produção in vitro de compostos voláteis pelas bactérias DFs093, DFs348, 
DFs513, DFs769, DFs831, DFs842, DFs843 e DFs912...........................33 

 



12 

 

Figura 7. Incidência da antracnose (acima) e severidade representada pela Área 
Abaixo da Curva de Progresso da Doença (AACPS) (abaixo) para o 
Ensaio I, no qual os tratamentos bacterianos (DFs093, DFs513, DFs769, 
DFs831, DFs842, DFs843, DFs912, C01, C02, C03) foram pulverizados 
nas folhas de feijão 24 horas antes da inoculação do patógeno..............48  

 

Figura 8. Incidência da antracnose (acima) e severidade representada pela Área 
Abaixo da Curva de Progresso da Doença (AACPS) (abaixo) para o 
Ensaio II, no qual os tratamentos bacterianos (DFs093, DFs513, DFs769, 
DFs831, DFs842, DFs843, DFs912, C01, C02, C03) foram pulverizados 
nas folhas de feijão 24 horas depois da inoculação do 
patógeno....................................................................................................49 

 
Figura 9. Incidência da antracnose (acima) e severidade representada pela Área 

Abaixo da Curva de Progresso da Doença (AACPS) (abaixo) para o 
Ensaio III, no qual os tratamentos bacterianos (DFs093, DFs513, DFs769, 
DFs831, DFs842, DFs843, DFs912, C01, C02, C03) foram foram 
pulverizados nas folhas de feijão  48 horas antes da inoculação do 
patógeno....................................................................................................50  

 
Figura 10.  Incidência da antracnose (acima) e severidade representada pela Área 

Abaixo da Curva de Progresso da Doença (AACPS) (abaixo) para o 
Ensaio IV, no qual os tratamentos bacterianos (DFs093, DFs513, DFs769, 
DFs831, DFs842, DFs843, DFs912, C01, C02, C03) foram pulverizados 
nas folhas de feijão 48 horas depois da inoculação do 
patógeno....................................................................................................51 

 
Figura 11. Inibição in vitro do crescimento micelial de Colletotrichum lindemuthianum pela 

pela produção de compostos voláteis e não voláteis, por oito bactérias 
biocontroladoras. Medidas em mm referentes ao raio de crescimento 
(para compostos não voláteis) e diâmetro de crescimento (para 
compostos voláteis)...................................................................................52 

 



13 

 

Sumário 

 

1. Introdução geral ................................................................................................ 14 

2. Pulverização foliar de bactérias para o controle do crestamento bacteriano 
comum do feijão ......................................................................................... 17 

2.1 Introdução ........................................................................................... 17 

2.2 Material e Métodos .............................................................................. 19 

2.2.1 Microrganismos utilizados ............................................................ 19 

2.2.2 Ensaios in vivo ............................................................................. 21 

2.2.2.1 Plantio e condução dos ensaios ............................................. 21 

2.2.2.2 Preparo das suspensões bacterianas .................................... 21 

2.2.2.3 Inoculação e pulverização ...................................................... 22 

2.2.2.4 Avaliações .............................................................................. 22 

2.2.2.5 Delineamento experimental e procedimentos estatísticos ...... 23 

2.2.3 Ensaios in vitro ............................................................................. 23 

2.2.3.1 Antibiose ................................................................................. 23 

2.2.3.2 Antibiose por compostos voláteis ........................................... 24 

2.3 Resultados e discussão ....................................................................... 26 

2.4 Conclusões .......................................................................................... 37 

3. Biocontrole de Colletotrichum lindemuthianum em feijão por pulverização foliar de 
bactérias ..................................................................................................... 38 

3.1 Introdução ........................................................................................... 38 

3.2 Material e Métodos .............................................................................. 41 

3.2.1 Bactérias biocontroladoras e patógeno utilizados ........................ 41 

3.2.2 Ensaios in vivo ............................................................................. 42 

3.2.2.1 Plantio e condução dos ensaios ............................................. 43 

3.2.2.2 Preparo das suspensões ........................................................ 43 

3.2.2.3 Tratamentos, inoculação e pulverização ................................ 43 

3.2.2.4 Avaliações .............................................................................. 44 

3.2.2.5 Delineamento experimental e análise estatística ................... 44 

3.3 Resultados e discussão .................................................................. 47 

3.4 Conclusões ..................................................................................... 56 

4. Conclusões ................................................................................................. 57 

5. Referências ................................................................................................ 58 

 



14 

 

 

 

 

 

 

1. Introdução geral 
 

O feijão (Phaseolus vulgaris L.) é um dos alimentos básicos do brasileiro e de 

outros povos da América Latina. Constitui-se não somente como a base energética 

da alimentação de grande parte da população, como também representa a maior 

fonte de proteínas e de ferro (ARAÚJO et al., 1996; BORÉM; CARNEIRO, 1998). 

O Brasil é um dos maiores produtores de feijão, e em 2012 produziu 2,8 

milhões de toneladas em uma área de 3,1 milhões de hectares (IBGE, 2012). O 

feijão é considerado um produto agrícola com grande importância econômico social, 

pois cerca de 90% da produção é oriunda de pequenas propriedades rurais. O 

restante da produção é procedente das safras de inverno, dos cerrados do Brasil, 

onde as lavouras são conduzidas com alto nível tecnológico em grandes 

propriedades (CNPAF, 2013). 

No entanto, a produção de feijão é insuficiente para abastecer o mercado 

interno (MAPA, 2013), devido aos baixos rendimentos da cultura que compreendem 

1029 Kg.ha-1 (IBGE, 2012). Isto decorre principalmente da incidência de doenças, 

com potencial de danos que podem chegar a 60%, quando o manejo não é 

adequado e medidas de controle não são adotadas (DOURADO NETO; FANCELLI, 

2000).  

Dentre os agentes causadores de doenças na cultura do feijão, fungos e 

bactérias são considerados os principais, tanto pela sua facilidade de disseminação 

como pelas dificuldades encontradas nos seus controles (ARAÚJO et al., 1996). No 

Brasil, as principais doenças que incidem na parte aérea do feijão podem reduzir 

bastante a produção quando em condições favoráveis. Uma destas é o crestamento 

bacteriano comum incitado pela bactéria Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) 

Dye, que causa grandes perdas nas lavouras, principalmente em regiões úmidas e 

com temperaturas acima de 28ºC (RAVA; SARTORATO, 1994).  
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Outra doença foliar muito importante na cultura do feijão é a antracnose, 

causada pelo fungo Colletotrichum lindemuthianum (Sacc & Magn). Esta é considerada 

uma das doenças fúngicas mais importantes da cultura, reduzindo a produção e a 

qualidade dos grãos (CHIORATO et al., 2006), e gerando perdas que podem chegar 

a 100%, principalmente quando são utilizadas sementes infectadas/infestadas e as 

condições de temperatura e umidade relativa do ar são favoráveis (VECHIATO et al., 

2001). 

Assim, visando reduzir as perdas causadas por estes patógenos, diferentes 

medidas de controle têm sido recomendadas tais como: rotação de culturas; manejo 

da irrigação; alteração do espaçamento; uso de variedades resistentes e o controle 

químico. Este é o método mais empregado para o controle das doenças na cultura 

do feijão (VALE; ZAMBOLIM, 1997). Entretanto, seu emprego de forma 

indiscriminada tem causado efeitos adversos para a saúde humana e para o 

ambiente, ocasionando aumento das restrições legais ou comerciais ao seu uso 

(UTKHEDE, 1996). 

Além disso, o controle químico envolve outros pontos insatisfatórios que são 

os altos custos para os produtores decorrentes das múltiplas pulverizações foliares 

exigidas, o que pode acarretar ainda no surgimento de populações de patógenos 

resistentes ao grupo químico utilizado (PAULA JÚNIOR; ZAMBOLIM, 2006). 

Adicionalmente, no caso de bacterioses, o controle químico é economicamente 

inviável e ineficiente, sendo a maioria das medidas recomendadas de caráter 

preventivo (MOURA; CORRÊA; DENARDIN, 2009). 

Dessa forma métodos de controle que diminuam o impacto à saúde dos 

consumidores e ao meio ambiente e que concomitantemente apresentem redução 

dos custos de produção surgem como uma alternativa atrativa para utilização 

juntamente com outras medidas de controle no manejo integrado de doenças. 

Assim, destaca-se o controle biológico que nas últimas décadas vem ganhando 

espaço, sendo estudado para diferentes doenças, inclusive para a cultura do feijão 

(GARRET; SCHAWRTZ, 1998; ZANATTA et al., 2007; CORRÊA et al., 2008; SILVA 

et al., 2009; GARCIA; ROMEIRO, 2011).  

Diversas espécies de microrganismos têm sido estudadas para o controle 

biológico de patógenos. Dentre esses, as bactérias exercem papel central, 

principalmente no caso de controle de doenças no filoplano, uma vez que utilizam 

uma ampla gama de estratégias para sobreviverem em condições desfavoráveis no 
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meio no qual estão posicionadas. Algumas dessas estratégias incluem: antibiose 

direta, parasitismo, competição por espaço e nutrientes, e indução de resistência 

(BETTIOL, 1991, ROMEIRO et al., 2000; GERHARDSON, 2002). Além disso, 

populações bacterianas podem atingir altos níveis populacionais no filoplano de 

plantas (BEATTIE; LINDOW, 1995; ANDREWS; HARRIS, 2000; HIRANO; UPPER, 

2000), o que também as credencia como potenciais agentes de controle biológico de 

fitopatógenos. 

Atualmente, o uso de agentes de biocontrole encontra-se bem difundido em 

diversos países. Entretanto, é uma estratégia ainda em crescimento no Brasil. Uma 

das razões para tal fato está relacionada à pequena quantidade de produtos 

disponíveis no mercado nacional. A produção massal de agentes de controle de 

doenças, viabilizando o fornecimento de grandes quantidades do microrganismo, é 

importante para a evolução desse método de controle no país (BETTIOL; 

MORANDI, 2009). 

Além disso, outro ponto importante está relacionado à forma de aplicação do 

agente de biocontrole. Vários trabalhos são descritos adotando a microbiolização de 

sementes com diferentes espécies antagonistas visando ao controle do crestamento 

bacteriano comum (CORRÊA, 2007; ZANATTA et al., 2007; SILVA et al., 2008) e da 

antracnose (CORRÊA et. al, 2008; BARDAS et. al, 2009), além de outros patógenos. 

Esse tem sido o método de aplicação utilizado há muitos anos em pesquisas com 

bactérias como agentes de controle biológico (ROMEIRO, 2000). Entretanto, se faz 

necessário investigar outras formas de aplicação dos agentes biocontroladores 

(FERRAZ et al., 2008). 

Logo, a aplicação desses agentes por pulverização também pode ser uma 

estratégia interessante. Esta forma de dispensa tem se mostrado eficiente 

promovendo o controle de doenças para a cultura do feijão (YEN et al., 2001; 

VIEIRA JUNIOR, 2005; GARCIA; ROMEIRO, 2011). Além disso, alguns produtos 

biológicos comercializáveis indicados para esta cultura já utilizam a pulverização 

como forma de aplicação (BETTIOL et al., 2012) porém ainda são relativamente 

raros. 

Dessa forma, este estudo teve como objetivo avaliar o potencial de controle 

do crestamento bacteriano comum e da antracnose do feijão através da pulverização 

foliar de suspensão de bactérias, pré-selecionadas como biocontroladoras por meio 

da microbiolização de sementes. 
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2. Pulverização foliar de bactérias para o controle do crestamento bacteriano 
comum do feijão 

  

2.1 Introdução 

 
O feijão (Phaseolus vulgaris L.), cultivado durante todo o ano no Brasil, é 

afetado por inúmeras doenças que diminuem a produtividade da cultura e depreciam 

a qualidade do produto (MAPA, 2013). Entre as doenças bacterianas, o crestamento 

bacteriano comum (CBC) causado por Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Dye 

é considerado uma das principais, ocorrendo em todas as regiões do mundo, 

principalmente onde a temperatura e umidade são elevadas (MOHAN; MOHAN, 

1983; SAETTLER, 1991). 

A bactéria pode atacar toda a parte aérea da planta, provocando redução da 

área foliar fotossintetizante, devido à formação de manchas úmidas que, 

posteriormente, originam extensas áreas necrosadas. À medida que as necroses se 

desenvolvem, os tecidos tornam-se secos e quebradiços, circundados por um halo 

amarelo, facilmente observado na face superior das folhas (BIANCHINI et al., 2005; 

RAVA, 2007). 

O manejo do CBC, em geral, é limitado. O controle químico com fungicidas 

apresenta baixa eficácia e é economicamente inviável (MARINGONI, 1990; MOURA; 

CORRÊA; DENARDIN, 2009), e a obtenção de cultivares resistentes é difícil devido 

à alta variabilidade do patógeno (PAULA JÚNIOR; ZAMBOLIM, 2006). Dessa 

maneira, torna-se necessária a busca por medidas de manejo que possam reduzir 

os danos causados pela doença e que também sejam menos impactantes ao 

ambiente e à saúde. Dessa forma, o controle biológico é considerado uma das mais 

promissoras medidas de manejo de doenças de plantas (ROMEIRO, 2007). 

Muitos microrganismos têm sido utilizados para o controle biológico de 

doenças, destacando-se as bactérias como principais agentes de biocontrole por 
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apresentarem diferentes mecanismos que podem atuar no controle, como antibiose, 

parasitismo, competição e indução de resistência (BETTIOL, 1991; GERHARDSON, 

2002). Neste contexto, buscando-se um aumento na efetividade de controle de 

fitopatógenos pela utilização de bactérias biocontroladoras, têm-se estudado o uso 

da combinação de microrganismos antagonistas compatíveis (DUNNE et al.,1998; 

BOER et al., 2003), uma vez que podem utilizar diferentes mecanismos de ação, e 

proporcionar maior estabilidade e eficiência ao controle biológico. 

No caso de bactérias residentes do filoplano, a forma de dispensa mais 

comumente utilizada é a pulverização da parte aérea da planta com uma suspensão 

bacteriana para promover o biocontrole de doenças em plantas (KORSTEN et al., 

1997; PERELLO et al., 2001; HALFELD-VIEIRA et al., 2004; GARCIA; ROMEIRO, 

2011). No entanto, além dessas bactérias, rizobactérias (bactérias colonizadoras da 

rizosfera de plantas) também são capazes de sobreviver no filoplano (HIRANO; 

UPPER, 2000; LINDOW; LEVEAU, 2002), o que também as torna interessantes para 

o controle biológico de doenças foliares através da pulverização. 

A maioria dos trabalhos envolvendo controle biológico de doenças foliares 

do feijão adota a microbiolização como principal forma de aplicação desses agentes 

de biocontrole (LUZ, 1993; MARTINS et al., 2003; ZANATTA et al. 2007; CORRÊA 

et al., 2008; CORRÊA, 2010), sejam eles provenientes da rizosfera ou filoplano, ou 

ainda utilizados isoladamente ou em combinação. Porém, é necessário o 

aprofundamento em estudos baseados em outros métodos de dispensa destes 

agentes, como é o caso da pulverização foliar.  

Neste sentido, bactérias isoladas de rizosfera e filoplano do feijão, foram 

estudadas para a microbiolização de sementes de feijão, obtendo-se resultados 

interessantes para o controle do CBC (ZANATTA et al. 2007; CORRÊA et al., 2008; 

CORRÊA, 2010), porém, ainda não foram avaliadas quando aplicadas por 

pulverização na parte aérea.  

Diante do exposto, este estudo objetivou testar bactérias biocontroladoras, 

oriundas de diferente hábitats, por meio da pulverização em folhas de feijão, visando 

ao controle do patógeno X. axonopodis pv. phaseoli.  
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2.2  Material e Métodos 

2.2.1 Microrganismos utilizados 

 
Foram utilizadas as bactérias DFs093, DFs348, DFs513, DFs769, DFs831, 

DFs842, DFs843 e DFs912 (tab. 1), pertencentes à coleção do Laboratório de 

Bacteriologia Vegetal do Departamento de Fitossanidade (DFs), da Faculdade de 

Agronomia Eliseu Maciel (FAEM), da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). 

Estas foram selecionadas para o biocontrole do patógeno Xanthomonas axonopodis pv. 

phaseoli utilizadas para microbiolização de sementes isoladamente (ZANATTA, 2004) 

e em combinações das mesmas (SANTOS, 2006).  

Utilizaram-se seis isolados patogênicos, e produtores de pigmento melanina, 

da bactéria X. axonopodis pv. phaseoli (Xap8, Xap12, Xap14, Xap28, Xap29, Xap31) 

(tab. 2). Nos ensaios in vivo, utilizou-se exclusivamente o isolado Xap28, por se 

tratar do mesmo isolado utilizado em estudos anteriores visando ao controle do 

crestamento bacteriano comum (ZANATTA et al. 2007; CORRÊA et al., 2008; 

CORRÊA, 2010). Todos isolados foram previamente testados quanto à 

patogenicidade em folhas trifolioladas de feijão cultivados em casa de vegetação. 
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Tabela 1 - Identificação e habitat das bactérias utilizadas isoladamente e em 
combinação para o biocontrole de Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli na 
cultura do feijão 

Isolados Identificação* Hábitat 

DFs093 Bacillus cereus Frankland & Frankland Solo 

DFs348 Bacillus sp. Cohn Folha de cebola 

DFs513 Pseudomonas veronii Elomari Túnica de cebola 

DFs769 Bacillus cereus Frankland & Frankland Vagem de feijão 

DFs831 Pseudomonas fluorescens Migula Solo rizosférico de feijão 

DFs842 Pseudomonas fluorescens Migula Folha de feijão 

DFs843 Rhodococcus fascians (Tilford) Goodfellow Folha de feijão 

DFs912 Rhodococcus fascians (Tilford) Goodfellow Folha de feijão 

* Determinados por sequenciamento do gene 16S rDNA (dados não publicados). 

 

 

Tabela 2 - Origem dos isolados de Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli, agente causal 
do crestamento bacteriano comum do feijão 

Isolado Código Anterior    Origem Doador Instituição 

Xap.8 RS-11 Rio Grande do Sul I. F. ANTUNES Embrapa CPACT** 

Xap.12 RS-18 Rio Grande do Sul I. F. ANTUNES Embrapa CPACT** 

Xap.14 RS-21 Rio Grande do Sul I. F. ANTUNES Embrapa CPACT** 

Xap.28* - Rio Grande do Sul I. F. ANTUNES Embrapa CPACT** 

Xap.29 Bandeirantes Bandeirantes/MS R. M. SOUZA UFLA*** 

Xap.31 FSJI Unaí/MG R. M. SOUZA UFLA*** 

*Isolado utilizado nos ensaios in vivo 
**Embrapa CPACT – Embrapa Clima Temperato, Pelotas, Rio Grande do Sul.  

***UFLA – Universidade Federal de Lavras, Lavras, Minas Gerais. 
 

As bactérias biocontroladoras e os isolados patogênicos foram preservados 

em tubos de ensaio contendo meio 523 (KADO; HESKETT, 1970) e sob óleo 

mineral, mantidos em geladeira a 4ºC; e em água destilada estéril a temperatura 

ambiente (ROMEIRO, 2001). Os isolados de X. axonopodis pv. phaseoli foram também 

preservados em tubos de ensaio contendo meio GYCA e cobertos com óleo mineral 

estéril. 
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2.2.2 Ensaios in vivo  

 
Foram executados quatro ensaios em casa de vegetação não climatizada do 

Departamento de Fitossanidade, da Universidade Federal de Pelotas, que 

consistiram na avaliação do potencial de biocontrole da antracnose pelos isolados 

bacterianos mencionados acima.  

Em cada ensaio foi utilizado um intervalo de tempo diferente entre aplicação 

do biocontrolador e inoculação do patógeno. A saber: biocontrolador aplicado 24 

horas antes da inoculação do patógeno (Ensaio I); biocontrolador 24 horas após a 

inoculação do patógeno (Ensaio II). Cabe ressaltar que em virtude de nenhum 

tratamento ter sido efetivo nos ensaios com aplicações com intervalo de tempo de 

24 horas, repetiram-se os ensaios aumentando-se o intervalo de tempo para 48 

horas a fim de verificar a manutenção ou não deste comportamento. Assim, os 

ensaios seguintes foram compostos pela pulverização do biocontrolador 48 horas 

antes da inoculação do patógeno (Ensaio III); e biocontrolador 48 horas após a 

inoculação do patógeno (Ensaio IV).  

2.2.2.1 Plantio e condução dos ensaios  

 
Vasos devidamente identificados, com capacidade para 2 Kg foram 

utilizados, contendo partes iguais e misturadas de substrato comercial Germina 

Plant® (turfa fértil) e solo não esterilizado (ANEXO A). Foram semeadas quatro 

sementes da cultivar BRS Valente em cada vaso, e após a emergência, realizou-se 

o desbaste deixando-se duas plantas por vaso. As plantas foram irrigadas 

diariamente, evitando-se que a superfície das folhas permanecesse molhada. 

Os ensaios foram realizados durante o verão, época com condições de 

temperatura favoráveis ao desenvolvimento do patógeno X. axonopodis pv. phaseoli. 

 
2.2.2.2 Preparo das suspensões bacterianas 

 
As bactérias e o isolado de X. axonopodis pv phaseoli (Xap28) foram cultivados 

em placas de Petri contendo meio 523 (KADO; HESKETT, 1970) e incubados por 48 

horas a temperatura de 28ºC. Após, adicionou-se solução salina (NaCl 0,85%) e 

suspenderam-se os crescimentos com auxílio de uma alça de platina, sendo 

preparadas as suspensões para cada um dos isolados. A concentração das 
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suspensões foi ajustada em espectrofotômetro para A540=0,4 para as bactérias e 

A540=0,2 para X. axonopodis pv. phaseoli. 

As combinações de bactérias foram compostas utilizando-se volumes iguais 

de suspensão de cada bactéria individualmente, sendo posteriormente misturadas. 

 
2.2.2.3 Inoculação e pulverização 

 
Foram utilizadas suspensões das bactérias biocontroladoras (tab.1) de forma 

isolada e em combinação dessas, estabelecendo-se os seguintes tratamentos: 

1)DFs093; 2)DFs513; 3)DFs769; 4)DFs831; 5)DFs842; 6)DFs843; 7)DFs912; 8)C01 

(DFs093/DFs769/DFs831); 9)C02 (DFs093/DFs769/DFs842); 10)C03 (DFs769/ 

DFs348/DFs 831); 11)testemunha. A aplicação da suspensão dos agentes 

biocontroladores foi efetuada por aspersão nas folhas trifolioladas, através de 

borrifador manual, até o ponto de escorrimento. As testemunhas foram pulverizadas 

somente com solução salina (NaCl 0,85%). 

A inoculação do patógeno foi feita nas mesmas folhas trifolioladas, 

mantendo-se as plantas em câmara úmida 24 horas antes e 48 horas após a 

inoculação. Essa foi realizada imergindo-se uma tesoura previamente esterilizada na 

suspensão de inóculo bacteriano e posteriormente executando-se cinco cortes por 

planta a partir dos bordos do limbo foliar (ROMEIRO, 2001). 

A pulverização com os tratamentos bacterianos acima e a inoculação do 

isolado patogênico Xap28 foram realizados em diferentes períodos para cada 

ensaio, sendo aplicados da seguinte forma: biocontrolador 24 horas antes da 

inoculação do patógeno (Ensaio I); biocontrolador 24 horas após a inoculação do 

patógeno (Ensaio II); biocontrolador 48 horas antes da inoculação do patógeno 

(Ensaio III); e biocontrolador 48 horas após a inoculação do patógeno (Ensaio IV).   

 

2.2.2.4 Avaliações 

 
As avaliações de incidência iniciaram ao surgirem os primeiros sintomas nas 

testemunhas, aos quatro dias a pós a inoculação, considerando o número de cortes 

nas folhas que apresentavam sintomas do crestamento bacteriano comum. Para 

severidade foram realizadas cinco avaliações com intervalos de dois dias, de acordo 

com escala diagramática de notas recomendada para crestamento bacteriano 

comum (RAVA, 1984) (tab.3) (ANEXO B). 
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Tabela 3 - Escala de notas para avaliação da severidade de sintomas de Xanthomonas 

axonopodis pv. phaseoli proposta por Rava (1984) 

Notas Sintomas observados 

0  Ausência de sintomas  

1  Clorose descontínua nos cortes  

2  Clorose contínua nos cortes  

3  Clorose e murcha do bordo da folha, sem ultrapassar a nervura lateral  

4  Clorose e murcha que ultrapassam a nervura lateral  

5  Clorose e murcha até o nível interno dos cortes  

6  Clorose avançada e murcha da área cortada  

 

 

2.2.2.5 Delineamento experimental e procedimentos estatísticos 

 
Os experimentos in vivo consistiram em quatro ensaios, cada um com 11 

tratamentos bacterianos, sendo que cada parcela experimental foi representada por 

um vaso com duas plantas, com quatro repetições inteiramente casualizadas.  Para 

severidade foram calculadas as áreas abaixo da curva de progresso da doença 

(AACPD) através da fórmula AACPD = Σin-1 [(xi+xi+1) x 0,5] x [ti+1-ti], onde, n é o 

número de avaliações, x é a severidade da doença e [ti+1-ti] é o intervalo de 

avaliações consecutivas,  utilizando-se o programa Gwbasic (MAFFIA, 1995).  

Os dados de incidência (notas) e severidade (AACPD) foram submetidos à 

análise de variância e as médias comparadas pelo teste Scott Knott a 0,5% através 

do programa Assistat 7.6 (SILVA; AZEVEDO, 2006). 

 

2.2.3 Ensaios in vitro 

 
Os ensaios foram realizados no Laboratório de Bacteriologia Vegetal do 

Departamento de Fitossanidade, da Universidade Federal de Pelotas. Para tanto, 

utilizaram-se oito bactérias biocontroladoras (tab.1) e seis isolados patogênicos de X. 

axonopodis pv. phaseoli (tab. 2). 

 

2.2.3.1 Antibiose  

 
Em placas de Petri contendo uma fina camada de meio 523 sólido (KADO; 

HESKETT, 1970), as bactérias foram repicadas em forma de uma linha larga no 
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centro de cada placa. Foram executadas 4 repetições para cada bactéria. As placas 

foram incubadas a 28ºC por 72 horas e posteriormente submetidas à radiação 

ultravioleta germicida durante 30 minutos. A testemunha constituiu-se de placa 

submetida aos mesmos procedimentos, exceto pela repicagem das bactérias na 

primeira camada. 

A seguir, em câmara de fluxo laminar, as placas foram dispostas com a 

tampa para baixo e adicionadas a cada uma 2 mL de clorofórmio na tampa, para 

assegurar completa inativação de bactérias viáveis. Após evaporação do clorofórmio 

foi vertida uma sobrecamada de meio 523 semi-sólido fundente acrescido do 

patógeno. Para cada 50 mL de meio foram adicionadas 500 µL de suspensão de X. 

axonopodis pv. phaseoli, previamente cultivada em placas contendo meio 523 (KADO; 

HESKETT, 1970) por 48 h. A concentração da suspensão foi ajustada com padrão 

de turvação nº 3 segundo escala de Mc Farland. As placas foram incubadas a 28ºC 

por 48 horas.  

A antibiose foi determinada pela observação da formação de halo de inibição 

do crescimento de X. axonopodis pv. phaseoli em torno da risca da bactéria 

biocontroladoras, o qual foi medido com paquímetro digital. Os resultados foram 

representados pelo tamanho do halo de inibição em milímetros.  

 

2.2.3.2 Antibiose por compostos voláteis 

 
Utilizaram-se placas de Petri descartáveis de poliestireno com divisória 

central, adicionando-se meio 523 (KADO; HESKETT, 1970) em ambos os lados. Em 

um lado da placa foi repicada uma bactéria por método de risca em toda a superfície 

do meio. As placas foram incubadas a 28ºC durante 24 horas. Após este período, foi 

feita a repicagem da bactéria patogênica X. axonopodis pv. phaseoli  no outro lado da 

placa, pelo mesmo método mencionado acima. 

As tampas das placas foram removidas e os fundos de placas descartáveis 

sem divisória serviram como tampa das placas preparadas conforme descrito 

anteriormente. Estas foram então fechadas e vedadas com fita adesiva. O 

experimento foi realizado em quadruplicata para cada dupla de isolados (bactéria-

patógeno). Como testemunha, utilizou-se o mesmo conjunto, mantendo-se estéril o 

meio destinado ao cultivo das bactérias. As placas foram incubadas a 28ºC, por 48 
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horas (tempo suficiente para o crescimento em toda a extensão das placas 

testemunhas). 

As avaliações foram realizadas aferindo-se a transmitância de suspensão 

feita a partir do crescimento de X. axonopodis pv. phaseoli em espectofotômetro, em 

comprimento de onda de 540 nm. Para tanto, foram adicionados 1000 µL de solução 

salina (NaCl 0,85%), em duas etapas, no lado da placa contendo crescimento da 

bactéria patogênica, que foi suspendida com auxílio de alça de platina. A suspensão 

foi pipetada para tubo de ensaio e após realizada diluição 1:4 na cubeta de leitura. 

A inibição do crescimento foi apresentada como acréscimo de pontos 

percentuais de transmitância em relação à testemunha. 
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2.3 Resultados e discussão 

 
De modo geral nenhum tratamento bacteriano foi efetivo no controle do 

crestamento bacteriano comum quando aplicado 24 horas antes (Ensaio I), 24 horas 

depois (Ensaio II) ou 48 horas antes (Ensaio III) do patógeno. Observou-se uma 

tendência da redução da severidade do crestamento bacteriano pelos tratamentos 

bacterianos, embora estes não tenham diferido estatisticamente. (Fig.1, Fig.2 e 

Fig.3). 

No entanto, no ensaio IV, quando se aumentou o intervalo de tempo para 48 

horas, com aplicação posterior à inoculação do patógeno, observou-se que alguns 

tratamentos tiveram capacidade de reduzir a incidência e a severidade da doença 

(Fig.4). 

No Ensaio IV, sete tratamentos apresentaram incidência inferior a 

testemunha, com porcentagens de controle de: 51,4% (DFs513 e C03); 48,7% 

(DFs831); 43,3% (C01); 37,8% (DFs842); 32,4% (C02) e 27,0% (DFs912) 

respectivamente.  

Neste mesmo ensaio, alguns tratamentos foram capazes de reduzir a 

severidade da doença, como é caso dos isolados DFs513 e DFs843 com 

porcentagens de controle de 36,2% e 32,0% respectivamente; e também as 

combinações de biocontroladoras C01 (39,3%) e C03 (46,6%). 

Destaca-se a bactéria biocontroladora DFs513 utilizada isoladamente e as 

combinações C01, C03 por reduzirem a incidência e a severidade do crestamento 

bacteriano comum quando pulverizadas48 horas depois da inoculação do patógeno. 
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Figura 1. Incidência do crestamento bacteriano comum do feijão (acima) e 

severidade representada pela Área Abaixo da Curva de Progresso da 

Doença (AACPS) (abaixo) para o Ensaio I, no qual os tratamentos 

bacterianos (DFs093, DFs513, DFs769, DFs831, DFs842, DFs843, 

DFs912, C01, C02, C03) foram pulverizados nas folhas de feijão 24 horas 

antes da inoculação do patógeno. Médias seguidas pela mesma letra não 

diferem estatisticamente pelo Teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 
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Figura 2. Incidência do crestamento bacteriano comum do feijão (acima) e 

severidade representada pela Área Abaixo da Curva de Progresso da 

Doença (AACPS) (abaixo) para o Ensaio II, no qual os tratamentos 

bacterianos (DFs093, DFs513, DFs769, DFs831, DFs842, DFs843, 

DFs912, C01, C02, C03) foram pulverizados nas folhas de feijão 24 horas 

depois da inoculação do patógeno. Médias seguidas pela mesma letra 

não diferem estatisticamente pelo Teste de Scott-Knott a 5% de 

probabilidade. 
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Figura 3. Incidência do crestamento bacteriano comum do feijão (acima) e 

severidade representada pela Área Abaixo da Curva de Progresso da 

Doença (AACPS) (abaixo) para o Ensaio III, no qual os tratamentos 

bacterianos (DFs093, DFs513, DFs769, DFs831, DFs842, DFs843, 

DFs912, C01, C02, C03) foram pulverizados nas folhas de feijão 48 horas 

antes da inoculação do patógeno. Médias seguidas pela mesma letra não 

diferem estatisticamente pelo Teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 
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Figura 4. Incidência do crestamento bacteriano comum do feijão (acima) e 

severidade representada pela Área Abaixo da Curva de Progresso da 

Doença (AACPS) (abaixo) para o Ensaio IV, no qual os tratamentos 

bacterianos (DFs093, DFs513, DFs769, DFs831, DFs842, DFs843, 

DFs912, C01, C02, C03) foram pulverizados nas folhas de feijão 48 horas 

depois da inoculação do patógeno. Médias seguidas pela mesma letra 

não diferem estatisticamente pelo Teste de Scott-Knott a 5% de 

probabilidade. 

 

Considerando os ensaios in vitro, em média os tratamentos DFs769, DFs831 

e DFs842 foram os que apresentaram maior espectro de ação, ou seja, maior 

capacidade de inibição do crescimento dos isolados de Xap. Por outro lado verifica-

se que apenas DFs843 e DFs912 tiveram pouca ou nenhuma capacidade de 

inibição por antibiose (Fig.5). Para o isolado Xap28, que foi utilizado nos ensaios in 

vivo, DFs513 e DFs831 foram os tratamentos que apresentaram maior capacidade 

inibitória.  
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De modo geral, todos tratamentos inibiram o crescimento dos diferentes 

isolados de Xap pela produção de compostos voláteis. Destacam-se as bactérias 

DFs513 e DFs843 com maior espectro de ação e menor variação de efeito entre os 

diferentes isolados. Por outro lado, as bactérias DFs093  e DFs912 foram as que 

apresentaram maior inibição quando se considera a média de todos isolados de 

Xap, enquanto os tratamentos DFs513 e DFs769 foram os que resultaram em maior 

inibição do crescimento do isolado Xap28 utilizada nos ensaios in vivo (Fig. 6). 

Os isolados que resultaram em maiores halos de inibição (DFs513 e 

DFs831) para o isolado Xap28, também apresentaram redução da severidade e da 

incidência nos ensaios in vivo aplicados 48 horas depois, quando usados 

individualmente ou presentes em combinações (C01=DFs093/769/831 e C03= 

DFs769/348/831). Adicionalmente pode ter havido a participação de compostos 

inibitórios voláteis. Com isso, pode-se aventar que devido à aplicação destes 

biocontroladores, posteriormente à inoculação do patógeno, ter resultado em 

controle do CBC, um dos mecanismos envolvidos neste caso seja produção de 

compostos inibitórios (antibiose). 

No geral, considerando os tratamentos aplicados 48 horas depois da 

inoculação do patógeno, observou-se que a maioria dos tratamentos atrasou o 

desenvolvimento da doença, quando analisada a incidência da testemunha, visto 

que 7 tratamentos foram capazes de reduzir a incidência da doença. Assim, talvez 

haja um efeito curativo e/ou bactericida por parte dos biocontroladores, e se caso 

fossem efetuadas mais aplicações periódicas destes ao longo dos dias, a incidência 

se mantivesse em valores constantes e baixos ao longo do tempo. Vieira-Junior 

(2005) observou em um ensaio a campo, utilizando aplicações semanais de 

bactérias isoladas do filoplano do feijão, que embora seus isolados apresentassem 

efeito significativo sobre a redução da severidade da mancha angular, em todos os 

casos, a aplicação semanal dos mesmos superou os tratamentos em que os 

isolados foram aplicados apenas uma vez. 

Por outro lado, o isolado DFs513 foi o tratamento, utilizado de forma isolada, 

que apresentou resultados mais promissores nos ensaios executados in vivo, 

reduzindo severidade e incidência, assim como para o ensaio in vitro quando 

avaliada a antibiose contra Xap28. O isolado em questão corresponde à espécie 

Pseudomonas veronii, observado em outros trabalhos por atuar no controle biológico de 
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doenças da cultura do feijão quando utilizada para microbiolizar sementes 

(SANTOS, 2006; ZANATTA et al., 2007; CORRÊA et al., 2008; CORRÊA et al., 

2012). 

 

 

Figura 5. Antibiose dos tratamentos DFs093, DFs348, DFs513, DFs769, DFs831, 

DFs842, DFs843 e DFs912 contra seis isolados de Xanthomonas axonopodis 

pv. phaseoli (Xap), representada pelo halo de inibição de crescimento 

celular medido em milímetros. 
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Figura 6. Inibição do crescimento de seis isolados de Xanthomonas axonopodis pv. 

phaseoli (Xap), representada pela alteração da transmitância (T540nm) em 

pontos percentuais em relação ao crescimento da testemunha, devido à 

produção in vitro de compostos voláteis pelas bactérias DFs093, DFs348, 

DFs513, DFs769, DFs831, DFs842, DFs843 e DFs912. 

 

Espécies de Pseudomonas são conhecidas por sua diversidade fisiológica e 

capacidade de sintetizar ampla gama de compostos antimicrobianos (BALOWS et 

al., 1992; O´SULLIVAN; O´GARA, 1992; DOWLING; O´GARA, 1994) como foi 

observado  nos ensaios in vitro deste trabalho. Além disso, espécies de Pseudomonas 

ocorrem em diferentes sítios na superfície das folhas, e possuem capacidade de 
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formação de biofilmes que podem conferir às colônias um status de estrutura de 

resistência à dessecação e à ação de radiação ionizante (WHIPPS, 2001; 

GERHARDSON, 2002; LINDOW; LEVEAU, 2002; MONIER; LINDOW, 2004).  

Dessa forma, o isolado DFs513 pode ter reduzido a severidade e incidência 

do crestamento bacteriano comum do feijão nos ensaios em casa de vegetação, em 

decorrência da sua capacidade de sobrevivência, considerando o sucesso de 

espécies de Pseudomonas em colonizar eficientemente a filosfera, utilizando diferentes 

fontes de nutrientes e nos diferentes nichos de sobrevivência (HIRANO; UPPER, 

2000), complementarmente à produção de compostos antimicrobianos. Assim, nas 

aplicações 48 horas depois, onde ocorreu redução da severidade e incidência, essa 

bactéria possa estar atuando por  antibiose e/ou competição.  

Cabe observar, no entanto, em se tratando das aplicações posteriores à 

inoculação do patógeno, que o controle da doença foi obtido somente quando se 

aumentou o intervalo de aplicação do biocontrolador de 24 para 48 horas, ou seja, 

tempo necessário para o isolado colonizar o filoplano e produzir compostos 

antimicrobianos. Conforme Kinkel (1997) e Hirano; Upper (2000), após a aplicação 

massal de isolados bacterianos, a população destes reduz a menos de 99% de 

indivíduos viáveis na superfície da folha nas primeiras 24 horas. Esta população 

tende a crescer nas 24 horas seguintes e a se estabilizar entre 24 e 48 horas após, 

quando os isolados são capazes de colonizar a superfície da folha.  

Além disso, outro ponto a considerar a respeito do tratamento DFs513 

refere-se ao seu local de isolamento. Sabe-se que a maioria dos trabalhos envolve o 

uso de agentes de biocontrole isolados e utilizados na mesma espécie vegetal. 

Porém, neste caso o isolado é oriundo de túnica de bulbo de cebola e foi utilizado no 

filoplano de feijão, resultando em redução da severidade e da incidência. Estes 

resultados condizem com os obtidos por Garcia (2008), que observou o controle do 

crestamento bacteriano do feijão pela aspersão dos isolados UFV-101 e UFV-Pp 

oriundos da rizosfera e filoplano do tomateiro, respectivamente. Outra pesquisa 

neste sentido foi realizada por Melnick et al. (2008), que aplicaram em filoplano de 

plantas de cacau (Theobroma cacao L.) dois isolados de Bacillus cereus (BP24 e BT8) 

provenientes de batata e tomate, reduzindo a severidade de Phytophthora capsici. 

Ainda, Martins et al., 2013 estudaram bactérias isoladas de solo rizosférico e 

endofíticas de plantas de algodão (Gossypium hirsutum L.) e foram eficazes para o 

controle de Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins & Jones em 
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feijão. Assim, o fato de bactérias serem organismos fisiologicamente versáteis 

(NEIDHARDT et al., 1990; ATLAS; BARTHA, 1997) e com capacidade de se adaptar 

a outros ambientes, explique que bactérias isoladas de uma cultura podem ser 

efetivas para o biocontrole de doenças de  outra cultura.  

Outros tratamentos que merecem destaque são as combinações de 

antagonistas C01 (DFs093/769/831) e C03 (DFs348/769/831). Estas combinações 

possuem dois isolados em comum, compostos por uma espécie de Pseudomonas 

fluorescens (DFs831) e Bacillus cereus (DFs769), espécies conhecidas por sua 

capacidade de biocontrole. Complementarmente os outros isolados que compõem 

as respectivas combinações (DFs093 e DFs348) também pertencem ao gênero 

Bacillus sp. Os isolados citados, apresentam atividade quitinolítica (somente o isolado 

DFs769), lipolítica, proteolítica, produzem amônia e antibióticos efetivos contra 

patógenos da cultura do feijão (ZANATTA, 2004; CORRÊA et al., 2008; CORRÊA, 

2010). Neste trabalho, nos ensaios onde foram realizadas aplicações do tratamento 

em períodos 48 horas depois da inoculação do patógeno, a redução da severidade e 

da incidência do crestamento bacteriano podem ter ocorrido pelo antagonismo 

através de uma ou mais atividades citadas acima, pois há indícios que o uso de 

combinações de microrganismos aumenta a efetividade do controle biológico em 

decorrência da expressão de diferentes mecanismos de proteção (JETIYANON; 

KLOEPPER, 2002; GUETZKY et al., 2002; BOER et al., 2003).  

Assim, a eficiência dos agentes de biocontrole é dependente de uma série 

de fatores, a forma como os isolados serão utilizados, se em combinação ou não, se 

aplicados anterior ou posteriormente ao patógeno. O que se sabe, é que a mistura 

desses agentes é uma opção com características de maior estabilidade, tanto pelo 

espectro de ação destes isolados tornar-se maior (ELAD; KÖHL; FOKKEMA, 1994; 

GUETSKY et al., 2002; BOER et al., 2003) bem como por ser efetivo sob maior 

amplitude de condições climáticas, reduzindo-se, assim, as limitações do uso de 

biocontroladores a campo. Além disso, há ainda a possibilidade de ocorrerem efeitos 

sinérgicos, resultando em maiores níveis de proteção ou maior espectro de doenças 

controladas (GUETSKY et al., 2001; BOER et al., 2003). 

Por fim, cabe ressaltar que embora as combinações C01 e C03 mostrem um 

amplo espectro de ação, sabe-se que o controle biológico não deve ser a única 

medida de controle a ser utilizada. No entanto, é importante selecionar um 

tratamento que apresente essa característica, a fim de obter-se um produto com 
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estabilidade (LUZ, 1991). Afinal, a amplitude do espectro de ação é uma das  

características esperadas pelo mercado de produtos biológicos, uma vez que amplia 

possibilidades de comercialização do produto (BETTIOL, 1991; MAURHOFER et al., 

1994; MERCIER, 2006). 

Neste contexto, observa-se que de modo geral os dados apresentados nesta 

pesquisa revelam que o isolado DFs513 e as combinações C01 e C03 apresentam 

características que possibilitam o seu uso em programas de controle biológico para 

o controle de X. axonopodis pv. phaseoli.  Entretanto é necessária a realização de outros 

estudos utilizando pulverizações periódicas destes biocontroladores, visto que com 

apenas uma aplicação apresentaram potencial para o controle do crestamento 

bacteriano comum. Além disso, baseado em resultados anteriores com 

microbiolização, é possível que a associação dos dois métodos de dispensa também 

resulte em um controle mais efetivo desta e de outras doenças da cultura do feijão. 
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2.4 Conclusões  

Bactérias quando pulverizadas em folhas de feijão podem reduzir incidência 

e/ou severidade do crestamento bacteriano comum. 

Bactérias variam em sua capacidade de controle do crestamento bacteriano 

comum quando pulverizadas em folhas de feijão em diferentes períodos, antes ou 

depois da inoculação de Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli. 

A produção de compostos antimicrobianos pode explicar, pelo menos em 

parte, a eficiência destas bactérias. 

A pulverização de folhas de feijão com o isolado DFs513 e com as 

combinações C01 e C03 reduz a severidade e a incidência do crestamento 

bacteriano comum, quando aplicadas 48 horas depois da inoculação do patógeno. 
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3. Biocontrole de Colletotrichum lindemuthianum em feijão por pulverização foliar 
de bactérias 

 
3.1 Introdução 

 
O feijão (Phaseolus vulgaris L.) destaca-se no Brasil, como um dos produtos 

agrícolas de maior expressão econômica e social (MAPA, 2013). Com uma 

produção de 2,8 milhões de toneladas em uma área de 3,1 milhões de hectares, a 

cultura apresenta rendimentos médios de 1035 Kg.ha-1 (IBGE, 2012). No entanto, 

esses rendimentos poderiam ser maiores se as doenças fossem controladas, uma 

vez que a incidência destas pode causar danos de até 60% em média (DOURADO 

NETO; FANCELLI, 2000). 

Dentre as doenças fúngicas, a antracnose, cujo agente causal é o fungo 

Colletotrichum lindemuthianum (Sacc & Magn), é considerada uma das mais graves que 

atingem a cultura no Brasil, principalmente em localidades com baixa temperatura e 

alta umidade relativa do ar (MARINGONI; BARROS, 2002). A antracnose 

caracteriza-se por ocasionar danos em toda a parte aérea da planta podendo causar 

perda total na produção (SARTORATO; RAVA, 1994; PICININI; FERNANDES, 

2000).  

As lesões causadas por C. lindemuthianum ocorrem com maior frequência nos 

pecíolos, na superfície inferior das folhas e nas nervuras. Essas possuem coloração 

marrom-escura ou parda, e são observadas ao longo das nervuras da face inferior 

da folha. A infecção atinge tanto as nervuras principais como as secundárias. Às 

vezes as lesões podem ser vistas na face superior das folhas, quando então uma 

região clorótica se desenvolve ao lado das manchas necróticas e as folhas tendem a 

curvar-se para baixo, em casos de infecção severa (DALLA PRIA et al., 1999). 

Dessa forma, além de diminuir o rendimento da cultura, a antracnose pode 

também causar manchas nos grãos que, consequentemente, depreciam a qualidade 

do produto, tornando-o indesejável para o consumo (SARTORATO; RAVA, 1994). 
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Medidas de controle da antracnose envolvem a utilização de sementes 

sadias, o uso de variedades resistentes e o controle químico (CANTERI; DALLA 

PRIA; SILVA, 1999; DOURADO NETO; FANCELLI, 2000), sendo este o mais 

aplicado para a cultura do feijão.  

Porém, a busca por outros métodos de controle tem se intensificado nos 

últimos anos, em detrimento ao uso indiscriminado de agrotóxicos que prejudicam o 

meio ambiente e a saúde dos consumidores. Assim, o controle biológico, surge 

como uma alternativa interessante e estudada nas últimas décadas para diferentes 

doenças da cultura do feijão (GARRET; SCHAWRTZ, 1998; MARTINS et al., 2003; 

HUANG; ERICKSON; HSIEH, 2007; ZANATTA et al., 2007; CORRÊA et al., 2008; 

BARDAS et al., 2009; BURMEISTER; HAU, 2009; SILVA et al., 2009). 

Pesquisas com bactérias têm se destacado dentro do biocontrole, quer seja 

pela quantidade, quer seja pelos resultados promissores. Os trabalhos envolvem na 

maior parte rizobactérias, que além de atuarem como agentes de controle também 

ajudam a promover aumento na produção (JENSEN; PERCICH; GRAHAM; 2002; 

SILVA, et al., 2004). Entretanto, vem crescendo o interesse por bactérias que 

habitam o filoplano de plantas, capazes de promover o controle de doenças 

(BARGABUS et al., 2004; HALFELD VIEIRA et al., 2004), principalmente quando se 

trata de lesões foliares. 

Outro interesse por esses microrganismos está no uso de combinações 

destes. Sabe-se que na medida em que utilizam diferentes mecanismos de ação, as 

bactérias podem apresentar efeitos sinérgicos, e consequentemente gerar maiores 

níveis de proteção e controle de diferentes doenças, além de serem mais efetivas 

sob diferentes condições (GUETSKY et al., 2001; BOER et al., 2003). 

Utilizadas individualmente ou combinadas, muitos trabalhos adotam a 

microbiolização de sementes como principal método de dispensa das bactérias 

biocontroladoras para o controle da antracnose (CORRÊA et. al, 2008; BARDAS et. 

al, 2009). Porém outras formas de aplicação destes agentes de biocontrole também 

devem ser investigadas, como é o caso da pulverização foliar. Esta pode ser uma 

estratégia interessante, e alguns trabalhos mostram resultados promissores 

envolvendo controle de doenças da cultura do feijão (YEN et al., 2001; VIEIRA 

JUNIOR, 2005; GARCIA; ROMEIRO, 2011). 

Os agentes de biocontrole aplicados neste trabalho, já foram estudados para 

o controle da antracnose através de microbiolização de sementes de feijão 



40 

 

(CORRÊA et al., 2008). Complementarmente devem ser testados na parte aérea 

através de outra forma de aplicação, no caso, via pulverização. Neste sentido, este 

estudo objetivou testar bactérias biocontroladoras individualmente e combinadas, 

por meio da pulverização em folhas de feijão, visando ao controle da antracnose.  
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3.2  Material e Métodos 

 
Os experimentos in vivo foram realizados em casa de vegetação não 

climatizada e os ensaios in vitro, no Laboratório de Bacteriologia Vegetal, ambos do 

Departamento de Fitossanidade (DFs) da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel 

(FAEM), da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). 

 

3.2.1 Bactérias biocontroladoras e patógeno utilizados 

 
Utilizaram-se oito bactérias biocontroladoras (tab.4), previamente 

selecionados para o biocontrole de Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (ZANATTA, 

2004) de forma isolada e em combinações delas (SANTOS, 2006),  pertencentes à 

coleção do Laboratório de Bacteriologia Vegetal do Departamento de Fitossanidade, 

FAEM, UFPel. As bactérias foram preservadas em tubos de ensaio contendo meio 

523 (KADO; HESKETT, 1970) e cobertas com óleo mineral estéril, sendo mantidas 

sobre refrigeração a 4ºC; e em água destilada estéril, armazenadas a temperatura 

ambiente (MARIANO, 2000). 

O fungo Colletotrichum lindemuthianum foi isolado a partir de vagens de feijão, 

provenientes de supermercado da cidade de Pelotas, RS, apresentando sintomas e 

sinais típicos da antracnose. O patógeno foi isolado em meio de cultura batata-

dextrose-ágar (BDA) (DHINGRA; SINCLAIR, 1995) e meio de Mathur et al. (1950). 

Foram preparadas lâminas e a identificação do fungo foi realizada de acordo com 

Barnett; Hunter (1998). O fungo foi mantido em tubos de ensaio contendo meio BDA 

(batata dextrose ágar) e em discos de micélio imersos em água destilada 

esterilizada, em condições de refrigeração a 4ºC (DHINGRA; SINCLAIR, 1995). 
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Tabela 4 - Identificação e habitat das bactérias utilizadas de forma isolada e em 
combinação para o biocontrole da antracnose do feijão 

Isolados Identificação* Hábitat 

DFs093 Bacillus cereus Frankland & Frankland Solo 

DFs348 Bacillus sp. Cohn Folha de cebola 

DFs513 Pseudomonas veronii Elomari Túnica de cebola 

DFs769 Bacillus cereus Frankland & Frankland Vagem de feijão 

DFs831 Pseudomonas fluorescens Migula Solo rizosférico de feijão 

DFs842 Pseudomonas fluorescens Migula Folha de feijão 

DFs843 Rhodococcus fascians (Tilford) Goodfellow Folha de feijão 

DFs912 Rhodococus fascians (Tilford) Goodfellow Folha de feijão 

* Determinados por sequenciamento do gene 16S rDNA (dados não publicados). 

 

3.2.2 Ensaios in vivo  

 

Foram executados quatro ensaios em casa de vegetação não climatizada do 

Departamento de Fitossanidade, da Universidade Federal de Pelotas, que 

consistiram na avaliação do potencial de biocontrole da antracnose pelos isolados 

bacterianos mencionados acima.  

Em cada ensaio foi utilizado um intervalo de tempo diferente entre aplicação 

do biocontrolador e inoculação do patógeno. A saber: biocontrolador aplicado 24 

horas antes da inoculação do patógeno (Ensaio I); biocontrolador 24 horas após a 

inoculação do patógeno (Ensaio II). Cabe ressaltar que em virtude de nenhum 

tratamento ter sido efetivo nos ensaios com aplicações com intervalo de tempo de 

24 horas, repetiram-se os ensaios aumentando-se o intervalo de tempo para 48 

horas a fim de verificar a manutenção ou não deste comportamento. Assim, os 

ensaios seguintes foram compostos pela pulverização do biocontrolador 48 horas 

antes da inoculação do patógeno (Ensaio III); e biocontrolador 48 horas após a 

inoculação do patógeno (Ensaio IV).  
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3.2.2.1 Plantio e condução dos ensaios  

 
Foram semeadas quatro sementes de feijão cultivar BRS Valente em vasos 

previamente identificados, com capacidade para 2 Kg, contendo substrato comercial 

Germina Plant® (turfa fértil) e solo (ANEXO A) misturados em partes iguais. Após a 

emergência foi efetuado o desbaste, deixando-se duas plantas por vaso. As plantas 

foram irrigadas manualmente, todos os dias, evitando-se que a superfície das folhas 

permanecesse molhada. 

Os ensaios foram realizados em época com condições de temperatura 

favoráveis ao desenvolvimento do patógeno C. lindemuthianum (outono-inverno). 

 

3.2.2.2 Preparo das suspensões  

 
Em placas de Petri contendo meio 523 (KADO; HESKETT, 1970) foram 

cultivadas as bactérias biocontroladoras (tab. 4) incubadas a 28ºC por 48 horas. 

Adicionou-se solução salina (NaCl 0,85%) nestas placas e suspenderam-se os 

crescimentos bacterianos com auxílio de uma alça de platina, preparando-se para 

cada bactéria biocontroladora suspensão de concentração A540=0,4  aferidas em 

espectrofotômetro. Para as suspensões compostas pela combinação de bactérias, 

foram medidos volumes iguais de cada suspensão de concentração já ajustada, que 

posteriormente foram misturadas. 

A suspensão de esporos fúngicos foi feita a partir de crescimento do fungo C. 

lindemuthianum em tubos de ensaio contendo meio de cultura de Mathur et al. (1950) e 

pedaços de vagens estéreis, incubados a 25ºC com fotoperíodo de 12 horas. A 

suspensão foi preparada com água destilada e Tween 20 (uma gota para cada 100 

mL de suspensão) e ajustada para concentração 105 esporos.mL-1, utilizando-se 

para isso Câmara de Neubauer. 

 
3.2.2.3 Tratamentos, inoculação e pulverização 

 
Foram estabelecidos onze tratamentos a partir das suspensões de bactérias: 

1)DFs093; 2)DFs513; 3)DFs769; 4)DFs831; 5)DFs842; 6)DFs843; 7)DFs912; 8)C01 

(DFs093/DFs769/DFs831); 9)C02 (DFs093/DFs769/DFs842); 10)C03 (DFs769/ 

DFs348/DFs 831); 11)testemunha. Estas suspensões foram pulverizadas nas folhas 

trifolioladas até o ponto de escorrimento, utilizando um borrifador manual. As 
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testemunhas foram pulverizadas somente com solução salina (NaCl 0,85%) e 

suspensão do patógeno. 

A suspensão de esporos fúngicos do patógeno foi pulverizada nas mesmas 

folhas trifolioladas de maneira igual à descrita para as bactérias biocontroladoras, 

efetuando-se câmara úmida 24 horas antes e 48 horas após a inoculação.  

A pulverização com os tratamentos bacterianos acima e a inoculação do 

isolado patogênico foram realizados em diferentes períodos para cada ensaio, sendo 

aplicados da seguinte forma: biocontrolador 24 horas antes da inoculação do 

patógeno (Ensaio I); biocontrolador 24 horas após a inoculação do patógeno (Ensaio 

II); biocontrolador 48 horas antes da inoculação do patógeno (Ensaio III); e 

biocontrolador 48 horas após a inoculação do patógeno (Ensaio IV).   

 

3.2.2.4 Avaliações 

 
As avaliações de incidência iniciaram ao surgirem os primeiros sintomas nas 

testemunhas, aos sete dias a pós a inoculação, considerando a presença ou 

ausência de sintomas da antracnose nas folhas inoculadas. Para severidade foram 

realizadas cinco avaliações com intervalos de dois dias, de acordo com escala 

diagramática de notas recomendada para antracnose (DALLA PRIA et al., 1999) 

(ANEXO C). 

 
3.2.2.5 Delineamento experimental e análise estatística 

 
Os experimentos in vivo consistiram em quatro ensaios, cada um com 11 

tratamentos bacterianos, sendo que cada parcela experimental foi representada por 

um vaso com duas plantas, com quatro repetições inteiramente casualizadas.  Para 

severidade foram calculadas as áreas abaixo da curva de progresso da doença 

(AACPD) através da fórmula AACPD = Σin-1 [(xi+xi+1) x 0,5] x [ti+1-ti], onde, n é o 

número de avaliações, x é a severidade da doença e [ti+1-ti] é o intervalo de 

avaliações consecutivas, utilizando-se o programa Gwbasic (MAFFIA, 1995).  

Os dados de incidência (notas) e severidade (AACPD) foram submetidos à 

análise de variância e as médias comparadas pelo teste Scott Knott a 0,5% através 

do programa Assistat 7.6 (SILVA; AZEVEDO, 2006). 
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3.2.3 Ensaios in vitro 
 
Para execução dos ensaios foram utilizadas oito bactérias biocontroladoras 

isoladamente (tab.4) e o isolado patogênico de C. lindemuthianum. 

 
3.2.3.1 Antibiose  

 
As bactérias biocontroladoras foram repicadas para placas de Petri contendo 

meio batata dextrose ágar (BDA) em forma de uma linha no centro da placa. 

Posteriormente, discos de aproximadamente 10 mm de diâmetro de meio BDA 

contendo crescimento micelial de C. lindemuthianum foram depositados (dois discos 

por placa) de forma equidistante nas placas. As testemunhas consistiram apenas de 

discos do patógeno depositados da mesma maneira.  

O ensaio foi realizado em triplicata e as placas foram incubadas a 25ºC com 

fotoperíodo de 12 horas, por tempo suficiente até que o crescimento micelial dos 

discos da testemunha entrassem em contato no centro da placa.  

As avaliações foram feitas com base na ausência e presença de halo de 

inibição de crescimento micelial do fungo, sendo medidos neste último caso, o raio 

do cresimento micelial utilizando paquímetro digital. Os resultados foram expressos 

pelo tamanho do halo de inibição em milímetros.  

 

3.2.3.2 Antibiose por compostos voláteis 
 
Utilizando-se placas de Petri descartáveis com divisória no meio, adicionou-

se em um lado da placa meio 523 (KADO; HESKETT, 1970) e posteriormente 

repicou-se uma bactéria por método de risca em toda a superfície do meio. No outro 

lado, foi adicionado meio batata dextrose ágar (BDA) e em seguida transferido 

assepticamente um disco com 10 mm de diâmetro de meio BDA contendo micélio 

jovem de C. lindemuthianum previamente crescido, posicionando-o na região central 

daquele lado da placa.   

Descartaram-se as tampas das placas, sendo utilizados fundos de placas 

descartáveis sem divisória como tampa. Estas foram fechadas e vedadas com fita 

adesiva.  

O ensaio foi realizado em quadruplicata para cada bactéria biocontroladora. 

Como testemunha, utilizou-se o mesmo conjunto, mantendo-se estéril o meio 

destinado ao cultivo das bactérias. As placas foram incubadas a 25ºC com 
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fotoperíodo de 12 horas, pelo tempo necessário para que o crescimento micelial do 

disco da testemunha atingisse os bordos do lado da placa onde se encontrava 

(aproximadamente 15 dias).  

As avaliações foram feitas medindo-se o diâmetro do crescimento micelial 

com paquímetro digital. Os resultados foram expressos pelo tamanho do halo de 

inibição em milímetros.  
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3.3 Resultados e discussão 
 
De modo geral, no Ensaio I nenhum tratamento bacteriano foi efetivo na 

redução da incidência da antracnose Contudo, praticamente todos eles à exceção 

do tratamento DFS842, foram capazes de reduzir a severidade da doença no 

mesmo ensaio (Fig. 7). Estes tratamentos apresentaram porcentagem de redução 

da severidade da antracnose de respectivamente: 94,6% (DFs769), 89,7% 

(DFs093), 84,4% (C02), 84,1% (DFs831), 79,6% (C03), 73,0% (DFs843), 69,4% 

(C01), 56,9% (DFs912) e 49,1% (DFs513). 

Por outro lado, nas aplicações das bactérias biocontroladoras com intervalo 

de tempo 24 horas depois da inoculação do patógeno, observou-se que alguns 

tratamentos foram capazes de reduzir tanto incidência como severidade, como é o 

caso dos isolados DFs513 e DFs769 e da combinação de biocontroladoras C01 

(Fig.8). Além disso, outros tratamentos, além dos já mencionados, foram capazes de 

reduzir exclusivamente a severidade, resultando em uma porcentagem de controle 

de: 91,5% (C01), 89,1% (DFs769), 76,9% (DFs513), 72,3% (DFs912), 67,4% (C02), 

64,8% (DFs842), 57,3% (DFs093), 56,4% (C03) e 43,3% (DFs843). 

Nos ensaios III e IV onde aumentou-se o tempo de aplicação para 48 horas, 

nenhum tratamento bacteriano foi efetivo no controle da antracnose (Fig.9, Fig.10). 

Embora tenha se observado uma tendência de redução da incidência e severidade, 

nenhum tratamento diferiu estatisticamente da testemunha. 
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Figura 7. Incidência da antracnose (acima) e severidade representada pela Área 

Abaixo da Curva de Progresso da Doença (AACPS) (abaixo) para o 

Ensaio I, no qual os tratamentos bacterianos (DFs093, DFs513, DFs769, 

DFs831, DFs842, DFs843, DFs912, C01, C02, C03) foram pulverizados 

nas folhas de feijão 24 horas antes da inoculação do patógeno. Médias 

seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente pelo Teste de 

Scott-Knott a 5% de probabilidade. 
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Figura 8. Incidência da antracnose (acima) e severidade representada pela Área 

Abaixo da Curva de Progresso da Doença (AACPS) (abaixo) para o 

Ensaio II, no qual os tratamentos bacterianos (DFs093, DFs513, DFs769, 

DFs831, DFs842, DFs843, DFs912, C01, C02, C03) foram pulverizados 

nas folhas de feijão 24 horas depois da inoculação do patógeno. Médias 

seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente pelo Teste de 

Scott-Knott a 5% de probabilidade. 
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Figura 9. Incidência da antracnose (acima) e severidade representada pela Área 

Abaixo da Curva de Progresso da Doença (AACPS) (abaixo) para o 

Ensaio III, no qual os tratamentos bacterianos (DFs093, DFs513, DFs769, 

DFs831, DFs842, DFs843, DFs912, C01, C02, C03) foram foram 

pulverizados nas folhas de feijão  48 horas antes da inoculação do 

patógeno. Médias seguidas pela mesma letra não diferem 

estatisticamente pelo Teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 
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Figura 10. Incidência da antracnose (acima) e severidade representada pela Área 

Abaixo da Curva de Progresso da Doença (AACPS) (abaixo) para o 

Ensaio IV, no qual os tratamentos bacterianos (DFs093, DFs513, 

DFs769, DFs831, DFs842, DFs843, DFs912, C01, C02, C03) foram 

pulverizados nas folhas de feijão 48 horas depois da inoculação do 

patógeno. Médias seguidas pela mesma letra não diferem 

estatisticamente pelo Teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 

 

Para os ensaios in vitro todas as bactérias biocontroladoras foram capazes 

de reduzir o crescimento micelial de C. lindemuthianum, através da produção de 

compostos antimicrobianos voláteis ou não (Fig.11). 

A avaliação da produção de compostos antimicrobianos é amplamente 

estudada para seleção de agentes de biocontrole de diferentes patógenos da cultura 

do feijão (ZANATTA, 2004; CORRÊA et al, 2008; CORRÊA, 2010). Da mesma, 

forma, no presente trabalho foram avaliadas as atividades antagonistas (voláteis e 
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não voláteis) e observou-se que todos os isolados testados produzem compostos 

capazes de inibir o crescimento micelial do patógeno in vitro. 

 

 

Figura 11. Inibição in vitro do crescimento micelial de Colletotrichum lindemuthianum pela 

pela produção de compostos voláteis e não voláteis, por oito bactérias 

biocontroladoras. Medidas em mm referentes ao raio de crescimento 

(para compostos não voláteis) e diâmetro de crescimento (para 

compostos voláteis). 

 

Por outro lado, mesmo que todos os isolados testados tenham produzido 

compostos antimicrobianos nos ensaios in vitro, apenas alguns deles quando 

testados em casa de vegetação via pulverização, resultaram em redução da 

severidade e incidência. No caso do Ensaio I, somente a severidade foi reduzida 

pela aplicação das biocontroladoras, destacando-se os isolados DFs769 e DFs093 

com as maiores porcentagens de controle. Nessa situação, como a aplicação dos 

biocontroladores ocorreu anterior à inoculação do patógeno, pode-se considerar a 

atuação de outro mecanismo de controle da doença além da antibiose, como é o 

caso da indução de resistência.  

Os isolados DFs093 e DFs769, são espécies de Bacillus cereus, conhecidas por 

sua capacidade de sintetizar ampla gama de compostos antimicrobianos (PHAE; 

SHODA, 1991; O´SULLIVAN; O´GARA, 1992; DOWLING; O´GARA, 1994) e 
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capacidade de formar endósporos, estruturas de resistência que conferem uma 

vantagem adaptativa para sobrevivência no filoplano, pondendo resistir à 

dessecação e à ação de radiação (WHIPPS, 2001; GERHARDSON, 2002; LINDOW; 

LEVEAU, 2002). Neste contexto, as bactérias DFs093 e DFs769 podem ter 

apresentado essa vantagem em relação aos demais, apresentando maior 

capacidade de sobrevivência no filoplano.  

Na literatura há indícios de bactérias da espécie B. cereus induzindo resistência 

em folhas de feijão contra alguns patógenos. Garcia (2008) trabalhou com três 

isolados de B. cereus (UFV-172, UFV-101, UFV-075) e observou que induziam 

resistência em plantas de feijão contra crestamento bacteriano, quando aplicados no 

filoplano ou no rizoplano. O isolado UFV-172 foi também utilizado por Vieira-Júnior 

(2005), dispensado no filoplano de feijão, e induziu resistência nas plantas, além de 

apresentar amplitude de controle reduzindo severidade de Xanthomonas axonopodis pv. 

phaseoli e Colletotrichum lindemuthianum,, como também dos patógenos Uromyces 

appendiculatus, Phaeoisariopsis griseola, Phaeoisariopsis griseola, Erysiphe polygoni e 

Pseudomonas viridiflava. Ainda no contexto da indução, Halfeld-Vieira et al.(2006) 

observaram a indução de resistência em tomateiro por isolados bacterianos 

residentes de filoplano, analisando o aumento na atividade de enzimas indicadoras 

do estado de indução em que tiveram seus filoplanos expostos ao antagonista UFV-

IEA6, um isolado de B. cereus. 

A capacidade de produção de enzimas por parte de isolados bacterianos 

biocontroladores já é um fato comprovado por estudos que demonstram a atuação 

destes compostos sobre a parede celular de fungos (ZHENG; SINCLAIR, 2000; 

NAGARAJKUMAR et al.; 2004) e durante a germinação de esporos (BAKER et al., 

1997; YUEN et al., 2001). A quitina, por exemplo, é o composto predominante 

nestas estruturas. Dessa forma, um biocontrolador com capacidade quitinolítica 

potencialmente apresentaria essa atuação, embora a produção de quitinase não 

deva ser o único fator envolvido (CRONIN et al., 1997).  Complementarmente, sabe-

se que o isolado DFs769 possui atividade quitinolítica in vitro conforme verificado por 

Corrêa (2010), embora não se tenha avaliado a atividade de enzimas in vivo como 

os demais autores citados. Assim, talvez essa seja outra forma de atuação sobre o 

patógeno desafiante e ainda, a combinação desta bactéria com outras que não 

apresentam tal habilidade poderia resultar em ampliação de controle, pois é sabido 
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que o espectro de ação também pode ser alcançados pelo uso de combinações 

tanto de isolados produtores de antibióticos como indutores de resistência  

Alguns tratamentos que resultaram em controle da severidade e/ou incidência 

nos Ensaios I e II, não mantiveram o mesmo comportamento quando aumentou-se o 

tempo entre as aplicações para 48 horas (Ensaios III e IV). Entretanto, é sabido que 

nos ensaios em casa de vegetação, microrganismos apresentam eficiência variada 

uma vez que condições ambientais, como temperatura e umidade têm influência 

sobre a eficácia do biocontrole (Guo et al., 2004; Jung et al., 2008). Agentes de 

biocontrole ainda têm mostrado certa instabilidade na supressão de doenças e em 

alguns casos a efetividade ocorre apenas quando as condições para o 

desenvolvimento da doença são menos favoráveis (Jung et al., 2008). A efetividade 

de controle em apenas um ensaio também foi observado por Rocha; Moura (2013) 

com o isolado DFs1423 (Bacillus sp.) que apresentou controle de Ralstonia solanacearum 

em tomateiro, somente em um dos ensaios realizados.  

De modo geral, os tratamentos com melhor desempenho em casa de 

vegetação, considerando as pulverizações realizadas após à inoculação do 

patógeno (Ensaio II), foram os isolados DFs513 e DFs769 e a combinação C01 pela 

capacidade de reduzirem severidade e incidência da antracnose. Cabe salientar que 

esses dois desses tratamentos (DFs513 e C01) também apresentaram redução do 

crestamento bacteriano comum do feijão quando aplicados anteriormente à 

inoculação do patógeno, conforme foi mencionado no primeiro capítulo deste 

trabalho. Assim, nota-se que os mesmos apresentam potencial de biocontrole para 

mais de uma doença, como foi também observado por Corrêa (2010) quando 

estudou estas mesmas bactérias dispensadas através da microbiolização de 

sementes de feijão. Essa característica de controle para mais de uma doença é 

importante quando se pensa na possibilidade futura de uso comercial. Além disso, 

sabe-se que a utilização de combinações de microrganismos compatíveis entre si, 

utilizando múltiplos mecanismos de ação, é uma opção com características de maior 

estabilidade. Há também a possibilidade de ocorrer efeitos sinérgicos entre eles, 

resultando em maiores níveis de proteção ou maior espectro de doenças 

controladas (GUETSKY et al., 2001; BOER et al., 2003), como foi observado nestes 

ensaios para a combinação C01 controlando antracnose e crestamento bacteriano. 

Dessa forma, observa-se que tanto os isolados DFs513 e DFs769 e a 

combinação C01 apresentam potencial para serem utilizados no controle da 
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antracnose do feijão. Adicionalmente, o isolado DFs513 e a combinação C01, 

previamente selecionadas para controle de X. axonopodis pv. phaseoli apresentaram 

bom desempenho também para controle de C. lindemuthianum através de pulverização. 

Assim, em decorrência de seu potencial para controle de mais de uma doença, são 

fortes candidatos ao controle biológico de doenças que acometem a cultura do 

feijão, sendo necessários estudos para controle da antracnose a partir da 

microbiolização e pulverização foliar, visando aumento de eficácia. 



56 

 

 
 

 

 

 

 

 

3.4 Conclusões  

 

Bactérias quando pulverizadas em folhas de feijão podem reduzir incidência 

e/ou severidade da antracnose. 

Bactérias variam em sua capacidade de controle da antracnose quando 

pulverizadas em folhas de feijão em diferentes períodos, antes ou depois da 

inoculação de Colletotrichum lindemuthianum. 

A produção de compostos antimicrobianos pode explicar, pelo menos em 

parte, a eficiência destas bactérias. 

A pulverização de folhas de feijão com a combinação de bactérias C01 e 

com os isolados DFs513 e DFs769 reduz a severidade e a incidência da antracnose, 

quando aplicadas 24 horas depois da inoculação do patógeno. 

As bactérias DFs093 e DFs769 apresentam potencial de controle da 

antracnose quando pulverizadas antes da inoculação do patógeno. 

 



57 

 

 
 

 

 

 

4. Conclusões 
 

Bactérias oriundas de diferentes habitats e pré-selecionadas para 

microbiolização de sementes de feijão, possuem potencial de controle de X. 

axonopodis pv. phaseoli  e/ou de C. lindemuthianum quando pulverizadas nas folhas de 

feijão. 

A combinação de bactérias biocontroladoras C01 e o isolado DFs513 

possuem maior espectro de ação, reduzindo a severidade e a incidência tanto do 

crestamento bacteriano comum como da antracnose, quando pulverizadas em folhas 

de feijão. 
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ANEXO A – Laudo da análise do solo utilizado nos experimentos conduzidos em 

casa de vegetação.
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ANEXO B – Escala de notas para severidade dos sintomas de crestamento 

bacteriano comum causado por Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli em 

folhas de feijão (RAVA, 1984). 
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ANEXO C – Escala diagramática para avaliação da severidade (porcentagem de 

área foliar afetada) da antracnose causada por Colletotrichum 

lindemuthianum em folhas de feijão (DALLA PRIA et al., 1999). 

 

 

 

 
 
 


