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CONTROLE DE FUNGOS TRANSPORTADOS POR SEMENTES 

DE TRIGO COM Bacillus sub~ilis 

RESUMO 

Autor: EDUARDO LAZZARETTI 

Orientador: PROF. DR. JOSÉ OTÁVIO MACHADO MENTEN 

O presente trabalho objetivou verificar o efeito 

de 8aclllys sybtllls no controle biológico de patógenos 

transportados por sementes e a Influência desta bactéria sobre a 

emergência das sementes de trigo. 

Em testes Ln vltro todos os patógenos testados: 

Asperg I II ys sp., Alternaria tenYls, 81polarls soroklnlana, 

Fysarlym gramlnearym, Penlel I I Iym sp., Pvrlcylarla oryzae e 

Septorla nodorym foram sensíveis aos metaból Itos produzidos por 

.6. sUbtllls. 

Para o tratamento das sementes utl I Izaram-se as 

técnicas de Imersão em suspensões de células e contato de 

sementes com colônias de .6. sybtl I Is em melo de cultura. As duas 

técnicas mostraram-se efetivas no controle de .6. sQroklnlana, ~. 

oryzae e A. tenyls, sendo que em alguns tratamentos os resultados 

foram semelhantes aos obtidos com Iprodlone + thlr.m. 
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Os melhores resultados foram obtidos com Imersão 

dsa sementes em suspensões contendo, aproximadamente, 6X108 

ufc/ml por 5 horas ou mantidas em contato com a bactéria por 

per(odos superiores a 12 horas. 

A presença de B. subtl I 15 na semente e o per(odo 

de molhamento com posterior secagem não afetou fisiologicamente a 

semente, mantendo a emergência Igualou superior ao tratamento 

padrão (Iprodlone + thlram). 

Os resultados obtidos Indicam que a utilização de 

B. subtllls. como agente de controle biOlógico aplicado à semente 

é promissora. 
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BIOLOGICAL CONTROL DF FUNGI TRANSPORTED BY 

WHEAT SEEDS WITH Bacillus subtilis 

SUMMARY 

Author: EDUARDO LAZZARETTI 

Advlser: PROF. DR. JOSÉ OTÁVIO MACHADO MENTEN 

The purpose of thls research was to evaluate the 

effects of Bacl I Iys subtl I Is on the blologlcal control of seed 

born dlseases and germlnatlon of wheat seeds. 

The foi lowlng pathogens were affected by ~. 

subtl I 15 under Ln vltro condltlons: Aspergi I Iys sp., Alternaria 

tenyls, Blpolarls soroklnlana, fysarrlum gramlnearym, Penlel I I Iym 

sp., Pvrlcylarla orvzae e Septorla nodorym. For seed treatment 

dlpplng of the seeds In bacterlal cel I suspenslon and contact of 

the seeds wlth the bacterlum growth In culture media were 

utlllzed. Both technlques were effectlve for evaluatlon of 

control Of~. soroklnlana, E. oryzae and A. tenyls. The results 

of some treatments were slml lar to the obtalned wlth Iprodlone + 

thlram. 

The best results were obtalned wlth dlpplng the 

seeds In bacterlal suspenslon uSlng 6X108 cfu/ml for 5 hours and 
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contact wlth the bacterla for 12 hours or more. 

Seed emergence was not affected by the presence of 

.fi. sybtllls and posterior drylng. It was also similar or superior 

to the chemlcal treatment (Iprodlone + thlram). 

The goOd results obtalned Indlcate that seed 

treatment wlth .fi. subtl I Is 15 feaslble. 
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1- INTRODUClO 

Entre os métodos de controle de fltopatógenos, o 

mais conhecido e divulgado é o controle com agentes qurmlcos. O 

emprego contrnuo destes produtos além dos altos custos, tem como 

Inconvenientes: o surgimento de resistência dos patógenos aos 

fungicidas; o desequl I rbrlo ecológico e os problemas de resrduo 

nos ai Imentos e no ambiente. 

Alternativas visando amenizar estes problemas, 

vêm sendo pesqulsadas e com resultados promissores no controle de 

vários fltopatógenos em culturas economicamente importantes. 

Nesta linha de pesquisa, enfoque particular está sendo dado ao 

controle biológico (PAPAVIZAS & HUNDSEN, 1980; LUZ, 1988; SUDO, 

1989; JUNQUEIRA & GASPAROTTO, 1991). 

A utilização de Baclllus subtllls (Ehrenberg) Gohn 

no controle biológiCo foi relatada, entre outros, por STAVELY et 

alll <1981>, BAKER et alll (1983/1985), BETTIOL et alll (1988), 

BETTIOL & KIMATI (1990), sempre mostrando resultados 

satisfatórios. 

a. sybtl Ils age, principalmente, através da antl

blose (produção de antibióticos), mas também pode agir por 
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competição e Indução de resistência ( KATZ & DEMAIN, 1977; WEI et 

ali I, 1991). 

Uma das poss í ve I 5 formas de ut II I zação de .l3.. 

sybtllls é através do tratamento de sementes, sendo que GAIND & 

GAUR (1991); TURNER & BACKAMAN (1991); RDSSAll & McKNIGHT (1992) 

e lUZ (1993) obtiveram resultados satisfatórios tratando sementes 

de feijão, amendoln, algodão e trigo. 

A utl I Ização de.l3.. subtllls no tratamento de 

sementes pode apresentar diversas vantagens: a

contra patógenos transportados por sementes; 

Invasores do solo; patógenos de armazenamento; 

ser eficiente 

habitantes e 

e patógenos 

foi lares das fases Iniciais da cultura; b- pode ser aplicado na 

semente, ou simultaneamente à semeadura, Influenciando 

pOSitivamente o equl I fbrlo microbiológico do solo; c- o custo de 

ap I I cação é bastante reduz I do, uma vez que o ve í cu lodo agente de 

controle biológiCO passa a ser a própria semente. 

Neste trabalho foram utl I Izados, como modelo, 

sementes de trigo, por apresentarem Inúmeros patógenos 

responsáveis por danos e perdas. 

Assim, a presente pesquisa teve por objetiVOS: 

a-selecionar os Isolados de.l3.. subtl I 15 mais eficientes no 

controle de patógenos frequentemente transmitidos por sementes de 

trigo J...n. vltro; 
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b-aval lar a eficiência de ~. sybtl I Is no controle de patógenos 

transmitidos por sementes de trigo, LA ~ 

c-comparar diversos métodos de tratamento de sementes de trigo 

com ~. sybtl I 15; 

d-Aval lar o efeito de ~. sybtl I 15 em sementes com baixa e alta 

Incidência de patógenos. 
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2- REVISIO DE LITERATURA 

2.1-Patologla de Sementes 

Na superffcle ou Internamente, as sementes podem 

carregar bactérias, fungos, vírus e outros organismos (RAHALKAR & 

NEERGARD,1969), servindo como melo de transmlssão'ou 

de patógenos e constituem-se, desta forma, em um dos 

meios de disseminação de patógenos de plantas. 

transporte 

principais 

MENTEN & BUENO (1987) definem como transmissão a 

disseminação do patógeno que proporciona uma Infecção bem 

sucedida, dando origem a uma planta doente; e transporte como a 

disseminação do patógeno através da semente, podendo ou não 

ocasionar doenças. 

MACHADO (1987), numa revisão sobre o histórico da 

patOlogia de sementes, relata que as primeiras referênCias à 

aSSOCiação de patógenos com sementes data do ano de 1699. 

Entretanto o grande Impulso da patologia de sementes só ocorreu 

3DD anos após, com trabalhos da Dr! Lucle Doyer na Holanda, em 

1919. 

No Brasil, o marco fundamental da patologia de 

sementes é o ano de 1977, quandO foi realizado o 'Q nWorkshopn 



-5-

latino-Americano de Patologia de Sementes (MENTEN,1991a). 

Sementes são Insumos básiCOS na moderna produção 

agr(cola. Cerca de 90~ dOs ai Imentos são produzidos através de 

sementes. Todas as espécies cultivadas propagadas por sementes 

apresentam doenças como um fator responsável pela redução na 

produtividade (MENTEN,1991b). 

Os patógenos associados às sementes podem 

Interferir na produtividade, basicamente, através dos seguintes 

processos: a) redução da população de plantas através de morte de 

sementes e ndamplng off n de pré e pós emergência; b) debilitação 

das plantas por podridões radlculares, bloqueio no transporte de 

água e nutrientes e colonização slstêmlca e c) desenvolvimento de 

epidemia durante o cicio da cultura (MACHAOO,1987 e MENTEN, 

1991b). 

A disseminação de patógenos por sementes é 

Importante quando se observa as seguintes razões, segundo NEERGARD 

& SAAO (1973), SINClAIR (1981) e MENTEN & BUENO (1987): 1- a 

semente, 

presença 

por 

de 

ser um 

Inóculo 

ótimo substrato nutritivo, assegura 

viável e virulento por mais tempo; 2-

a 

a 

presença dO patógeno na semente favorece a Infecção primária; 3-

há uma distribuição homogênea dO Inóculo pela área semeada; 4-

áreas Isentas podem ser contaminadas; e 5- é bastante eficiente, 

Independente da distância. Além dos riscos de se Introduzir novos 

patógenos através das sementes em áreas Isentas, existe a 

possibilidade da Introdução de novas raças endemlcas na região 
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(NEERGARO,1981). 

A associação de patógenos às sementes podem ainda 

ser responsáveis pela redução da qual Idade das mesmas através da 

diminuição do potencial de germinação, redução do vigor e ou 

diminuição da produção (SINClAIR,1981). 

2.2-Patologla de Sementes de Trigo 

A área cultivada com trigo no Brasil abrange cerca 

de 3.441.498 ha (IBGE, 1989). Embora a área seja grande, a 

produtividade brasileira é considerada baixa ,quando comparada à 

média mundial. 

brasileira 

ecológica 

MOTA (1982) acredita que a baixa produtividade 

deve-se ao fato do trigo ser cultivado em uma região 

que comparada as demais regiões trlticolas mundiais, 

pode 

(maior 

s e r c o n si d e r a d a ma r g I n a I. O c I I ma t)m I do do 

região produtora), associado a periodos de 

sul do pais 

temperaturas 

relativamente elevadas, é multo propicio às doenças, as quais 

constituem o principal fator limitante da prOdução. Essa 

condição, de alta umidade, favorece o ataque da cultura por 

váriOS patógenos, os quais, Individualmente ou em combinação, 

afetam a qual Idade sanitária das sementes de trigo (NASSER,1987 e 

REIS et alll, 1988>. 
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Entre os patógenos transmlssfvels por sementes de 

trigo foram relatadas no Brasl I: Blpolarls soroklnlana Pamm. Klng 

& Bakke, Septorla nodorym Berk, Fusarlym gramlnearum Schwabe 

Pvrlcylarla orvzae Cav., Ustl lago trltlcl(Pers) Rostr., 

prescbslera trltlcl-repentls (Dled) SChoemaker, Tllletla spp., 

Pseudomonas syrlngae pv. syrlngae Van Hall e XanthQmonas 

campestrls pv. yndylosa(Pammel) Dowson (MEHTA,1978; NASSER,1987; 

REIS et all',1988 e fORCELlNI, 1991a). Alternaria tenyls Ness, 

embora não causando doença relevante na cultura, tem sido 

frequentemente detectada em sementes (NASSER, 1987; REIS,1987 e 

PATRICIO et ai I 1,1991), 

Além destes, estão associados às sementes de trigo 

os fungos de armazenamento, Aspergi I Iys spp. e Penlcl I I Iym 

spp.(NASSER,1987). 

Dentre estes patógenos .fi.' sorok I n I aoa, .a. nodorum, 

E. gramloearym e P. oryzae são os mais Importantes. 

A helmlntosporlose, causada pelo fungo 

Helmlnthosporlym satlvym (Sacc. In Sorok), sendo sinônimos .fL. 

soroklolana Pamm. Klng & Bakke e Orechslera soroklnlana (Sacc) 

Subran & Jaln, e sendo na sua forma perfeita denominada 

Cochllobolus satlvys (Ito & Kurlb)Orechsl ex Oastur, apresenta 

duas formas distintas; uma, denominada helmlntosporlose, quando 

o fungo Interfere no processo fotosslntétlco atacando os órgãos 

verdes como folhas, bainhas, cOlmos, glumas, arlstas e sementes 

em formação; e outra, conhecida como pOdridão comum de rarzes, 
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quando o fungo Interfere na procura e absorção de nutrientes e 

água, que constitui a fase da doença que ocorre em órgãos 

subterrâneos como raizes seminais, mesocótllos, raizes 

secundárias e coroa (FORCElINI,1991ab), Levantamentos realizados 

para estimar os danos causados pela doença mostram que as perdas 

podem atingir até 30~ da produção, além de Infectar sementes que, 

dependendo das condições climáticas em que foram produzidas, 

podem apresentar de 10 a 100~ de Infecção pelo fungo 

(NASSER,1987). Outro agravante é que as sementes associadas com 

~. soroklnlana apresentam uma elevada taxa de transmissão, que 

varia de BO a 90~, sendo, desta forma, o Inóculo presente nas 

sementes responsável pelo estabelecimento de Inúmeros focos 

Inicias da doença a campo (FORCELINI,1991a). 

Os sintomas Iniciais da doença consistem em 

pequenas manchas ovais (3-4mm), de coloração castanho-escura a 

negras, nas folhas. Tais manchas não mostram nenhuma esporulação 

e pOdem ser confundidas com manchas causadas por~. nodorum e 

Pyrerophora trlchostoma. Essas manchas aumentam de tamanho e 

tornam-se tipicamente el fptlcas, com abundante esporulação. Por 

causa da formação de numerosos conrdlos castanho-escuros, as 

lesões aparecem quase pretas. 05 esporos são facilmente removidos 

pela chuva ou soprados pelo vento, deixando as lesões sem esporos 

e cor de palha. Quando as lesões coalescem, a folha toda fica 

crestada e seca prematuramente. As massas negras de esporos podem 

ser facilmente removidas com o dedo, o que difere de Septorla . A 
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doença ataca principalmente folhas e glumas, mas pode atacar 

outras partes. O fungo penetra através das glumas e Infecta as 

sementes as quais produzem plântulas Infectadas (MEHTA,1978). 

O fungo ~. nOdorum, forma perfeita denominada 

Leptosphaerla nOdorum MOller, Infecta as sementes de trigo, 

especialmente em anos em que ocorrem chuvas freqUentes no final 

do cicio da cultura do trigo. A Infecção, nestes casos, pOde 

atingir 58~ das sementes e, como as sementes Infectadas 

apresentam uma alta taxa de transmissão, em torno de 80~, o risco 

de epidemias é bastante elevado (FORCELINI,'991a). Estudos 

mostraram que o ataque do fungo, logo após o esplgamento, pode 

causar perdas de até 65~. O fungo Infecta fOlhas, colmos, espigas 

e sementes. Nas folhas, os sintomas manifestam-se Inicialmente 

como manchas Irregulares de cor marrom clara a escura. 

Temperaturas entre 15 e 20 0 C e alta umidade relativa favorecem a 

doença, pOdendo os nós atacados tornarem-se enrugados e 

quebradiços, e as glumas de cOloração marrom escura 

(NASSER,1987). 

G I b e r e I I a llll ( S c h u ), c u j a f o r m a I m p e .r f e I t a é 

denominada E. gramlnearum, ocorre de forma generalizada em todo o 

mundo, prinCipalmente em áreas temperadas e úmidas (MEHTA,'978; 

SARTORI,1982). Segundo relata NASSER (1987), as perdas 

ocasionadas por esta doença, em condições favoráveis, pode 

atingir 70~. Os principais sintomas desta doença são vlsfvels por 

ocasião do esplgamento. Primeiro notam-se manchas aquosas sobre 
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as glumas. Com o passar do tempo e, especialmente com o ambiente 

úmido, as glumas, grãos e ráquls Infectados ficam recobertos pelo 

mlcél lo fúnglco, CUjOS esporos, em massa, têm uma cOloração 

rosada. Quando os esporos são lavados pela chuva ou carregados 

pelo vento, a espiga fica eSbranquiçada. Os grãos ficam chochos e 

há grande redução na produtividade. sementes afetadas, quando 

germinam, produzem plantas com apodrecimento das rafzes ou morte 

das plântulas. Perltéclos negros, em grandes quantidades, podem 

ser observados sobre as glumas, colmos ou bainhas das folhas, 

quando em condições favoráveis ( CARDOSO & KIMATI ,1980). 

A brusone do trigo, causada por E. orvzae, foi 

descrita pela primeira vez no Brasl I, em 1985, atacando campos 

de produção no Estado do Paraná (IGARASHI et ai I I, 1986). Um ano 

após a constatação, no estado do Paraná, o fungo foi detectado em 

regiões trltfcolas dO Mato Grosso do Sul e de São Paulo 

(IGARASHI,1988). Em 1988, PICININI & FERNANDES (1990) relataram a 

presença 

rapidez 

semente. 

do fungo no estado do Rio Grande do Sul, 

com que se dissemina, sendo o principal 

Segundo GOULART & PAIVA (1990), a taxa de 

mostrando a 

vefculo a 

transmissão 

deste fungo, da semente para a parte aérea, principalmente para o 

coleóptllo, é, em média, 3:1, variando conforme o nfvel de 

Infecção e/ou contaminação Iniciai. Os autores observaram ainda 

que, para uma taxa de transmissão da ordem de 2,1:1, que foi 

obtida com nfvels de Infecção entre 19 e 21~, pOde acarretar o 

estabelecimento de 400.000 focos de Infecção prlmarla/ha, 
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considerando-se uma densidade de semeadura de qOO sementes/m2 . A 

Incidência de espigas atacadas pela doença em culturas não 

tratadas com fungicida pOde atingir 93~, em condições do estado 

de Mato Grosso dO Sul, o que representa perdas da ordem de qO~ 

(GOULART et ai I I, 1991). Os sintomas evidenciam-se na fase de 

esplgamento, com lesões de cOloração castanha ou negra na ráquls, 

e posterior eSbranqulçamento da espiga acima do ponto de 

Infecção. Oependendo da cultivar e, principalmente, das condições 

ambientes ( alta temperatura e alta umidade), o patógeno pode 

provocar chochamento parcial ou total dos grãos. Na gluma, as 

lesões são el fptlcas com centro variando de branco a castanho 

claro e com margem castanho avermenhada a cinza escura. 

Ocasionalmente, nas folhas, estas possuem formas mais alongadas. 

O centro das lesões tornam-se castanho claro ou branco, marglnado 

por castanho avermelhada com posterior frutificação. Na bainha e 

no pescoço, as lesões são el fptlcas, mantendo as mesmas 

caracterfstlcas anteriores (MEHTA et ai 11, 1988>. 

Oevldo à Importância das doenças causadas pelOS 

patógenos descritos e sendo as sementes de trigo um dos 

principais meios de disseminação e transmissão, há necessidade de 

utilizacão de sementes livres desse patógenos para semeadura ou 

real Izacão de tratamento das sementes. 

O tratamento de sementes envolve a aplicação de 

diversas substâncias. Segundo TAYLOR & HARMAN (1990), devido a 

pequena quantidade de produtos adicionados às sementes e estes 

/ 
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estarem em contato direto com o sítio alvo, é um método pouco 

prejudicial ao ambiente quando comparado 

convencionais de tratamento de doença via aérea. 

aos sistemas 

O tratamento de sementes é um dos métodos mais 

econÔmicos 

patógenos, 

de controle de doenças. Este método visa eliminar os 

proteger tanto a semente como as plântulas dos 

patógenos do solO, Incrementar a produção e prevenir 

qua I I dade do produto, prop I c I ando um bom ftstand ft 

lavoura e evitando a disseminação de microrganismos 

(WALLAGE & BATEMAN,1978: HEWETT & GRlfflTHS,1978 

MORAES, 1987>. 

perdas na 

Iniciai da 

patogênicos 

e SOAVE & 

O tratamento de sementes, visando o controle de 

patógenos a elas associados, pode ser dividido em: fíSiCO, 

químico, bloqulmlco e biológico. Entretanto devido ao assunto da 

dissertação, só será apresentada revisão sobre controle 

biológico. 

2.3-Gontrole Biológico 

o controle químico vem dando lugar a novas 

alternativas, 

blocontrole 

principalmente 

tais como o 

vem assumindo 

minimizar o 

controle 

posição 

Impacto dos 

Integrado, em que o 

destacada, visando 

produtos químicos no 
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ecossistema e garantir a produção de ai Imentos menos pOIUldos 

(ROBBS, 1991). 

Segundo COOK & BAKER ( 1983,p.60), controle 

biológico pode ser definido como a redução da soma de Inóculo ou 

atividades determinantes da doença provocada por um ou mais 

organismos, que não o homem. As atividades determinantes de 

doenças envolvem crescimento, Infectlbllldade, virulência, 

agresslvldade e outras qual Idades do patógenos, ou processos que 

determinam Infecção, desenvolvimento de sintomas e reprodução. Em 

controle biológico, doença é mais do que uma Interação do 

patógeno com o hospedeiro, é o resultado de uma Interação entre o 

hospedeiro, o patógeno e uma variedade de não patógenos que 

também repousam no sítio de Infecção e que apresentam potencial 

para I Imitar ou aumentar a atividade do patógeno ou a resistência 

do hospedeiro ( COOK & BAKER,1983 e COOK,1985 ). 

O microrganismo antagonista pode agir sobre o 

patógeno através de vários mecanismos, entre eles: amensallsmo, 

competição, parasitismo e predação ( BOOLSALIS,1964; BAKER & 

COOK,1974~ CARDOSO, 1978/1992; DEACON,1983; BAKER,1985 e JACOBSEN 

& BACKMAN, 1993). 

Amensallsmo ou antlblose é a Interação entre 

organismos, na qual metabólltos produzidos por um deles tem 

efeito danoso sobre o outro; como exemplo, pode ser citado a 

produção de antibióticos. Competição refere-se à luta entre duas 

populações de nichos semelhantes para obter um recurso 
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Indispensável - nutriente, água, luz ou espaço - que no habitat 

se encontra em quantidade Insuficiente para suprir a demanda 

biológica. Os competl4ores não causam prejuízos diretos um ao 

outro no sentido de uma célula se ai Imentar de outra ou pela 

produção de -toxinas ou enzimas Inibitórias; as Influências 

adversas aparecem Indiretamente pela luta por neeessldades 

mútuas. Parasitismo ou simbiose antagÔnica pode ser definido como 

um organismo que se ai Imenta de células, tecidos ou fluídos de 

outro ser vivo, o hospedeiro, o qual comummente é prejudicado no 

processo. predação é quando um organismo, o predador, se ai Imenta 

de um outro, a presa, e normalmente causa sua morte. 

Um antagonista não age, necessariamente, através 

de uma única Interação, mas pode agir através de vários 

mecanismos, que é uma característica Importante do antagonista. 

Controle biológico pode apresentar algumas 

vantagens como: a) é um método seguro em comparação ao controle 

químico, normalmente tóxicos ao ambiente e ao homem; b) o 

microrganismo, uma vez Introduzido e adaptado ao ambiente, pode 

manter as taxas do patógeno Inferiores às taxas prejUdiciais; c) 

diminui 

químicos; 

problemas com resistência do patógeno 

d) o agente de controle biológico tem 

a produtos 

menos efeito 

sobre os microrganismos não alvos, diminuindo, desta forma, 

problemas no desequl I Ibrlo ecológiCO da região e e) o agente de 

controle biológico pode ser associado a outras formas 

estratégicas de controle como o físico, químico elou cultural 
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(OEACON,1983). 

A vlabl I Ização do controle biológico vai depender 

de fatores como a utilização de microrganismos com boas 

caracterfst.lcas antagÔnicas, métodos de mUltiplicação que 

produzam propágulos de qual Idade e em quantidade suficientes e 

oferecer ao microrganismo agente de controle biológico, condições 

favoráveis ao seu desenvolvimento e competição ( HARMAN,1991). 

2.4-Tratamento de Sementes com Agentes de Controle Biológico 

A utilização de antagonistas aplicados às sementes 

(mlcroblollzação) tem sido estudadO por vários autores. A 

utl I Ização desta técnica tem se mostrado promissora, 

provavelmente porque os antagonistas são colocados num ambiente 

favorável ao seu desenvolvimento, a espermosfera e a rlzosfera 

(BRUEHL,1987; WELLER,1988; PARKE,1990 e LUZ,1991). 

Vários microrganismos podem ser empregados no 

tratamento de sementes, como fungos, bactérias, actlnomlcetos e 

vfrus. Entretanto, segundo BRUEHL(1987), as bactérias e 05 fungos 

são encontrados em maior n~mero na espermosfera, o que Indica uma 

maior adaptabll Idade destes microrganismos nesta região. 

Os microrganismos aplicadOS às sementes, quando 
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apropriados, podem se desenvolver concomitantemente ao 

desenvolvimento da semente, colonizando as raízes durante o seu 

desenvolvimento, fornecendo desta forma uma proteção mais 

duradoura (AHMAD & BAKER,1987). 

HUBBARD et ai II (1983) e HARMAN (1991) relatam que 

os resultados não multo satisfatórios da utl I Ização de controle 

biológico se deve ao pequeno desenvolvimento dos microrganismos 

antagônicos quando na presença da mlcroflora nativa e condições 

ambientes pouco favoráveis. Entretanto, a aplicação de 

antagonistas junto às sementes pOdem favorecer o seu 

desenvolvimento, 

tornando-os 

crescimento. 

mais 

através do 

agressivos 

fornecimento de nutrientes, 

e competitivos durante seu 

BAKER (1985) cita, ainda, que a produção de 

antibióticos por microrganismos no solo é I Imitado pela presença 

de SUbstrato, principalmente carbono, e que a aplicação de 

microrganismos produtores de antibióticos às sementes não 

apresenta esta I Imitação, uma vez que, durante e após a 

germinação, eXsudatos radlculares (açúcares e aminoáCidos) e 

restos das sementes pOdem servir de substrato energétiCO. ELAD & 

CHET (1987) afirmam ainda que a aplicação de bactérias às 

sementes é um método bastante atrativo, uma vez que, neste caso, 

a bactéria antagonista tem a oportunidade de colonizar 

primeiramente as rarzes. Os autores observaram que as bactérias 

Introduzidas pelo tratamento de sementes se movimentam ao longo 
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das rarzes durante o crescimento desta. 

A utl I Ização de microrganismos, principalmente 

bactérias e fungos aplicados às sementes, vêm sendo estudado por 

diversos pesquisadores. SOYTONG & QUIMIO (1989), tratando 

sementes de arroz por Imersão em suspensão de esporos de 3 

espécies de Chaetomlym,obtlveram controle dos danos causados por 

R. oryzae, além de observarem uma melhor emergência, altura e 

crescimento de rarzes das plantas, resultados também obtidos com 

o tratamento de sementes com captan. HARMAN et ai I I (1989), 

tratando sementes de algodão, pepino, ervilha, feiJão, milho e 

trigo com Trlchoderma harzlanym e semeando-as em solo Infestado 

com pythlym yltlmym, E. qramlnearym (trigo), SClerotlym rolfsl I 

(pepino e feiJão) e Rhlzoctonla solanl (pepino), obtiveram um 

controle das doenças tão efetivo quanto o tratamento com carboxlm 

+ thlram em trigo e thlram nas outras culturas. 

Isolando bactérias da rlzosfera de beterraba, LEE 

& OGOSHI (1986), encontraram espécies do gênero pseydomonas 

fluorescente e não fluorescente e Bacll Iys spp. que produziam 

metabó I I tos antagõn I cos a Aphanomyces coch lo! des,.a. so I an I e 

pvthlym spp., in vltro. O tratamento das sementes com os 

Isolados promoveu uma melhor germinação, aumento no peso de raiz 

e da parte aérea das plântulas e reduziu o tombamento causado por 

pythlym spp. Os autores observaram também que as pseydomonas 

fluorescentes foram mais efetivas nos parâmetros aval lados. 

A utl I Ização de bactérias fluorescentes e não 
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fluorescentes, no tratamento de sementes de arroz, visando o 

controle de Sclerotlym orvzae, mostrou bons resultados quando as 

sementes foram Imersas por 12 horas em suspensões contendo 10 9 

ufc/ml e mantidas a 25 0 c. 05 resultados melhores ( aumento de 70~ 

no rendimento) foram obtidos quando, além do tratamento de 

sementes, as plantas recebiam pUlverizações aéreas com os 

antagonistas. Sem as pulverizações, o acréscimo no rendimento 

foi de 39~, quando comparado à testemunha (GNANAMANICKAN et 

a I I I , 1988) . 

Menor número de lesões/planta de arroz, causadas 

por E. oryzae, além de redução dos danos causados por R. solanl, 

Fusarlum monl I Iforme e E. ultlmym, foi observado por LEE et 

ai I 1(1990), quando trataram sementes de arroz com bactérias do 

gênero pseudomonas ( E.flyorescens, E. putlda e E. ayreofaclens). 

Bactérias do gênero pseydomonas (E.putlda e 

E.cepscla) e Alcallgens sp. controlaram a Incidência de 

tombamento, causado por pvthlum aphanldermatym, entre 57~ a 67~, 

quando sementes de pepino foram Imersas em suspensões contendo 

8X109 ufc/ml. A aplicação dos antagonistas ao solo (107 a 108 

ufc/cm3 ) mostrou o mesmo efeito do tratamento das sementes (ELAO 

& CHET, 1987). Ainda visando o controle de pvthlym ( E. yltlmum 

varo sporangllferym, E.ultlmum. varo ultlmym e E. Irregylare), 

CASAS et ai I I (1990) trataram sementes de grão-de-blco com 6 

fungicidas (fosetyl AI, thlabendazol, captan, benaloxyl, 

metalaxyl e metalaxyl + thlabendazol) e cinco agentes de controle 
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biológico: Penlcllllum oxallcym (4mg conídlo/g semente), Pvthlym 

ollgandrum (7,2X104 oosporo/g de semente), Bhlzoblym sp. (10 9 

ufc/g de turfa), ~. fluorescens blovar I e ~. flyorescens blovar 

I I (108 ufc/g de sementes). Os autores observaram que as melhores 

emergênCias (89 a 97~ em relação à testemunha) foram obtidos com 

o tratamento químiCO, contra 42 a 52~ em relação à testemunha, 

observados para os tratamentos com os agentes de controle 

biológiCO. A nível de compo, embora a porcentagem de emergênCia 

tenha sido Inferior ao tratamento qufmlco, ~ .fluorescens blovar 

I foi estatisticamente semelhante ao tratamento químiCO, quando 

comparou-se a prOdutividade em solo naturalmente Infestado com o 

patógeno. 

Sementes de soja e de erVilha, Imersas por 2 horas 

em suspensão contendo 109 céls/ml de E. putlda e semeadas em 

so lo com e sem I nfestação com~. y I ti mym, foram ut I I I zadas por 

PAULITZ (1991). O autor observou que para sOJa, que é menos 

sensível ao patógeno, a porcentagem de emergênCia das plântulas 

em solo com o patógeno foi Igual ao observado em solo sem o 

fungo, o que não ocorreu com ervl lha, que é mais susceptível ao 

fungo patogêniCO. Para ervl lha, a emergênCia em solo sem o 

patógeno foi de 93~, enquanto que em solo Infestado a emergênCia 

foi de 30~. PABKE (1990), também trabalhando com ervl lhas visando 

ao controle de danos causados por Pvthlum (~. yltlmum e ~. 

svlvatlcum) através do tratamento de sementes por Imersão das 

mesmas em suspensões obtidas através da raspagem do crescimento 
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bacterlano sobre o melo de cultura em placas de Petrl, com 

pseudomonas cepacla sob várias temperaturas (16, 20, 2~ e 28 0 C), 

observou que a bactéria controlava em 4~~ a Incidência da 

doença, o que foi tão efetivo quanto o tratamento com metalaxyl 

(6,25mg/100sementes), em todas as temperaturas testadas. 

Rhlzobactérlas promotoras de crescimento (E. 

pytlda, E. ayreofaclens, E. flyorescens e Serratla plymythlca) 

reduziram o diâmetro de lesões causadas por COlletotrlchym 

orblculare, quando sementes de pepino foram tratadas através de 

Imersão. Os autores atrlbufram o controle da doença à Indução de 

resistência da planta pelas rlzobactérlas promotoras de 

crescimento, uma vez que não foi observado antagonismo ou 

competição diretamente sobre o patógeno (WEI et ali I, 1991). 

Tratamento de sementes de trigo com agentes de 

controle biológiCO também têm mostrado resultados bastante 

promissores no controle de diversos patógenos. A redução da 

InCidência de Tombamento, causado por E. yltlmym em trigo, foi 

consegUida por AOETUVI (1989), quandO tratou as sementes com 

suspensões de bactérias Gram negativas, móveis, oxldase positivas 

e prOdutoras de antibiótico, Isoladas de sementes de arroz. O 

tratamento das sementes propiCiOU um aumento na emergênCia e no 

peso de matéria seca das Plântulas. As mesmas bactérias, não 

Identificadas pelO autor, mostraram-se antagônica à E. oryzae, ~. 

nOdorum, penlcll I Iym Ita! Icym e stemphy! lum botryosym, em testes 

in vltro sob BOA. 
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Microrganismos produtores de antibióticos ( 15 

bactérias e 54 actlnomlcetos) foram selecionados por KEMPF & WOLF 

(1989) da rlzosfera e do rlzoplano de gramíneas. Dos 

microrganismos selecionados, 22~ reduziram em mais de 40~ a 

Incidência de Fusarlum culmorum quando foram utl I Izados em 

tratamento de sementes de trigo através da Imersão por 15 minutos 

em suspensões de células quantificadas por absorbâncla (bactérias 

A660 =O,15 e actlnomlcetos A660 =O,3). Com o Isolado selecionado 

mais promissor, que posteriormente foi Identificado como sendo 

Erwlnla herblcola, os autores procederam outros testes e 

observaram que o antagonista Inibia a Incidência de pucclnla 

recondlta f. sp. trltlcl em 76~ quando suspensões da bactéria 

(A660 =1,O) foram pUlverizadas sobre as folhas 2 horas antes da 

Inoculação com o patógeno. 05 autores conclurram que os 

mecanismos envolvidos na supressão das doenças foram diferentes. 

Com a utilização de mutantes do antagonista, que não produziam o 

antibiótico, foi possivel concluir que o mecanismo envolvido na 

supressão de ~. recondlta trltlcl foi devido à produção de 

antibiótico (herblcollna) pelo antagonista, uma vez que a 

pulverização com o mutante foi Ineficaz e a utl I Ização de 

fi Itrado do melo de cultura, onde crescia a bactéria, promoveu o 

mesmo controle observado para células vivas. O mesmo não foi 

observado na Inibição de E. culmorym, onde o fi Itrado não mostrou 

efeito enquanto que o Isolado selvagem Inibiu em 54~ e o mutante 

em 38~. 
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com 

de 

Gaeumannomyces gramlnls varo trltlcl, foi testada, com sucesso, 

por BULL et ai I 1(1991), que demonstraram que a Inibição do fungo 

pela bactéria foi devido à produção de uma substância antagônica, 

do grupo das fenazlnas, e que a quantidade de bactérias aplicada 

às sementes estava diretamente relacionada com a Intensidade da 

doença até um I Imite de, aproximadamente, 109 cél/semente, a 

partir do qual, algumas vezes, pode apresentar fltotoxlcldade. 

A In~blção de patógenos por bactérias do gênero 

pseydomonas não é só atribuída à produção de antibióticos. WELlER 

& GOOK (1986) e BEGKER & GOOK (1988), em estudos visando o 

controle de pythlym spp. através da mlcroblol Ização de sementes 

de trigo com e. fluorescens, através da Imersão das mesmas em 

suspensões celulares, observaram um controle do patógeno 

semelhante a utl I Ização de metalaxyl. Os autores atrlbufram a 

Inibição a produção de slderóforos pela bactéria. 

2.5-Efelto de Baclllys subtll 18 no Controle de Patógenos Associa

dos a Sementes 

O gênero Bacl I Iys é formado por bactérias em forma 

de bastonete, móvel, com formação de endosporo altamente 
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resistente ao calor. Segundo BUCHANAN & GIBBONS (1975); NORRIS 

et alll (1981) e SCORTHICHINI et alll (1989), .f1.subtllls 

caracteriza-se por apresentar catalase (+), reação de Voges

Proskauer (+), crescimento em ágar anaeróblco(-), redução de 

N0 3 a N02 (+), hldróllse de amido (+), produção de ácido a partir 

de gl Icose,arablnose e manose (+), crescimento em NaCI a 7~ (+), 

crescimento a 45°C (+) e a 60 0 C (-), hldróllse de caseina (+), 

posição central do esporo, germinação equatorial e formação de 

cadelas. 

Dos 167 antibióticos produZidos pelo gênero 

Baclllus , 66 são elaborados por Isolados de .fi. subtllls. Estes 

antibiótiCOS, principalmente pOllpeptfdeos, podem apresentar ação 

contra bactérias Gram positivas e negativas e fungos (KATZ & 

DEMA IN, 1977). 

Mesmo sendo antagÔnico a diversos patógenos 

associados às sementes de soja, a presença de.fi. subtl I Is em 

sementes pode afetar negativamente a cultura da soja em áreas com 

alta temperatura e umidade, demons~rando que a utl I Ização do 

antagonista deve ser empregada com cautela em determinadas 

culturas (SCORTHICHINI et ai I I ,1989). A aplicação de.fi. subtl I Is 

em sementes de sOja, através de Imersão em suspensões de células 

e poster I or ap I I cação de turfa, reduz I u a I nc I dênc I a de Phomops 15 

sp. em condições de casa de vegetação. A nfvel de campo, a 

redução do patõgeno foi atrlbufda à diminUição do nstand n , que 

propiciOU condições adversas ao patógeno (CUBETA et alll, 1985). 
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A diminuição da emergência, propiciada pelo 

tratamento com ~. sybtllls, pode estar associada à Idade e 

concentração da bacté r I a e ao método de ap I I cação nas sementes. A 

utilização de turfa, como vefculo de pseydomonas spp. e ~. 

subtllls em tratamento de trigo visando o controle de 

Gaeumannomyces, mostrou-se preJudicial, aumentando os danos 

causaelos pela doença, Imobilizando Mn, além de reduzir o vigor e 

o rendimento de grãos( HUBER et alll, 1989; ZASPEL,'992). 

A Imersão de sementes de café, previamente 

deslnfestadas com hlpoclorlto de sódio por 5 minutos, em melo de 

cultura (BO) onde foi multlpllcaelo~. sybtllls por 7 dias a 

2B±20 C promoveu uma redução de danos causados por ft. solanl maior 

ou semelhante, estatisticamente, ao tratamento qurmlco com 

carboxln a O,05~ e aumentou a porcentagem de germinação, a nrvel 

ele campo e de casa de vegetação, em solo Infestado 

artificialmente com o patógeno, quando comparado à testemunha 

(VENKATASUBBAIAH, 1985). 

Redução de danos causados por ft. solanl, além de 

melhora na germinação e emergência de plântulas de amendoim, fOi 

consegulelo por TURNER & BACKAMAN (1991) quandO trataram sementes 

com ~. sybtllls, utilizando o produto 

Quantum-4000 (BBOmg/kg semente), pó 

comerciai 

que contém 

denominado 

',13X10 8 

esporos/mg. Os autores observaram ainda que o tratamento com a 

bactéria melhorava a nodulação das rarzes por Rhlzoblum spp. Este 

efe i to fo I observado em outras I eguml nosas por li & ALEXANOER 
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(1988); GAINO & GAUR (1991) e ROSSALL & McKNIGHT (1992). 

JINOAL & THIND (1990), em trabalhos visando 

quantificar a população mlcroblana e selecionar microrganismos 

antagônicos à Xanthomonas campestrls pv. vlgnlcola em sementes de 

grão-de-blco, seleclonaram~. subtl I 15 que, quando aplicados às 

sementes, dlmlnufram a severidade da doença causada pelO 

patógeno em aprOXimadamente 50~. 

Efeitos surpreendentes foram obtidos por LUZ 

(1993) quando tratou sementes de trigo através da Imersão por 3 

minutos em suspensões contendo 108 ufc/ml de ~. subtl I 15 e 24 

horas após semeou em solo naturalmente Infectado com~. gramlnls 

varo trltlcl ,obtendo uma redução de 98~ do mal-do-pé e um 

aumento no rendimento de grãos da ordem de 105~, quando 

comparados à testemunha, obtendO, desta forma, efeito comparável 

ou melhor que ° propiciado pelo tratamento com Iprodlone + 

thlram. 

A ação de ~. subtl 115 não parece ser Influenciada 

pelo tipo de solo ao qual é aplicado e nem ter sua ação restrita 

a cultura da qual foi Isolado. Neste aspecto, MERRIMAN et ai I I 

(1974) trataram sementes de trigo, aveia, cevada e cenoura com 

a. sUbtl I 15 Isolado de planta ornamental e semearam em 

local Idades diferentes e com tipos de solos distintos e obtiveram 

para as quatro culturas rendimentos na prOdução maiores que os 

tratamentos testemunhas. ALVES et ai I I (1990), em trabalhos LA 

vltro, visando a Inibição de crescimento mlcel lal de E. Qrvzae 
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de trigo e arroz, observaram que os Isolados de Bacll Iys sp. de 

arroz foram bastante eficientes tanto para os fungos Isolados de 

arroz como os Isolados de trigo. BETTIOL (1988), verificou que 

Isolados de .fi. subtll 15 originários de sementes e folhas de 

arroz, de sementes de feijão, de folhas de Eucalvptus ou de 

contaminação no laboratório foram antagonistas à E. oryzae. Mesmo 

o produto comerciai, denominado Quantum-4000, o qual é utl I Izado 

desde 1983 no tratamento de sementes de amendoim contra vários 

patógenos, é produzido com um Isolado de.fi. sybtll 15 denominado 

A-13, obtidos de mlcéllo de .a. rolfsll (WELLER,198S). 

Estudos conduzidos por REEOY & RAHE (1989), com 

sementes de cebola sob diferentes condições de pH, temperatura e 

umidade do SOlO, visando acompanhar o desenvolvimento da bactéria 

nas raízes da planta, observaram que ocorria uma rápida queda na 

popUlação de 106 ufc/semente para 103 ufc/planta nos primeiros 14 

dias e chegava as 10 ufc/planta 14 semanas após a semeadura, 

independentemente das caracterfstlcas dos solos. Segundo 05 

autores, o efeito benéfico observado nas plantas mlcroblollzadas 

quanto ao desenvolvimento ( peso de matéria seca de raiz e parte 

aérea e altura de plantas) não é proporcionai à popUlação 

mlcroblana na rlzosfera. 

Outra característica que mostra o amplo espectro 

de ação de .6.. sybtllls e a sua adaptabl I Idade às condições 

adversas, é a aplicação da bactéria em pUlverizações aéreas, 

visando o controle de ferrugem do feljoelro (BAKER et ai I I ,1985; 



BETTIOl et ai I I ,1992). Nestes casos a aplicação não deve-se 

restringir a uma única aplicação durante o cicio da cultura, mas 

várias aplicações, como demonstrou BAKER et alll (1985), que 

aplicando suspensões contendo células vivas e mortas, 3 vezes por 

semana, conseguiu redução de 50~ com as células vivas e 

Igualou-se ao fungicida (mancozeb) com células mortas, quandO 

avaliou-se a porcentagem de área coberta pelo patógeno. 

O efeito benéfico de.fl.. sybtllls, quando aplicado 

junto às sementes ou ao solo, não é exclusivamente devido ao 

antagonismo proporcionado aos patógenos. A bactéria Influi 

positivamente na germinação, desenvolvimento e rendimento da 

cultura devido, também, à produção de substâncias promotoras de 

crescimento e melhoria na nutrição das plantas, através da 

SOlubl I Ização de fósforo, como foi demonstrado por GAINO & GAUR 

(1991). 

A rapidez com que se desenvolve em melo de cultura 

e na natureza, a produção de endosporo altamente resistente às 

condições adversas, o crescimento em ampla faixa de temperatura, 

a adaptação a várias condições ambientes, a produção de Inúmeros 

antibióticos e a termoestabllldade dos metabólltos produZidOS, 

fazem de.fl.. sybtl I Is um agente de controle biológico altamente 

promissor. 
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3-MATERIAl E MéTODOS 

3.1- Obtenção dOS Fungos Fltopatogênlcos 

Isolados de Septorla nodorum e Fusarlym 

gramjnearym, obtidos de sementes de trigo, foram fornecidos pelo 

Dr. Erlel Melo Reis, do Centro Nacional de Pesquisa do Trigo 

(CNPTrlgo) da EMBRAPA de Passo Fundo-RS. 

Aspergi I lus s p • , Blpolarls soroklnlana, 

penlcl!!lum sp., Pvrlcylarla oryzae e Alternaria tenyls foram 

Isolados de sementes de trigo. Para o Isolamento, as sementes 

foram colocadas sobre 3 folhas de papel de filtro, previamente 

umedec I das em água destll ada ester II I zada. logo após, foram 

Incubadas a 23±2 0 C, por 7 dias, sob regime de fotoperrodo de 12 

horas de luz, 12 horas de escuro. Sob microscópio estereoscóplcO, 

os fungos desenvolvidos sobre as sementes foram transferidos para 

BOA (200g de batata, 18g de dextrose, 18g de ágar e 1000ml de 

água destilada) e Incubados para crescimento. Quando necessário, 

foram feitas replcagens para obtenção de culturas puras dos 

fungos. 

uma vez obtidos os Isolados dos fungos,estes foram 
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preservadOS pelo método de Castel lanl, descrito por FIGUEIREDO 

(1967), e em tubos de ensaio com melo BOA Inclinado. 

3.2- Obtenção dos Isolados de ~ subtll Is. 

Treze I so I ados de .fL.. sy bt I I I s, denoml nados AP-3, 

AP-12, AP-42, AP-48, AP-49, AP-51, AP-85, AP-91, AP-94, AP-105, 

AP-114, AP-115 e AP-137, foram fornecidos pelo Oro Wagner 

Bettlol, do Centro Nacional de Pesquisa de Monitoramento e 

Avaliação de Impacto Ambientai (CNPMA) da EMBRAPA, Jaguarlúna-SP. 

Estes Isolados, que estavam preservados em solo esterilizado, 

foram recuperados e transferidos para tubos de ensaio e placas de 

Petrl com BOA. A manutenção desses Isolados foi pelo método de 

Castellanl e também em tubos (replcagem periódicas), para 

posterior utilização. 
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3.3- Seleção Ln vltro de B. subtl I Is a Patógenos Transportados 

por Sementes de Trigo 

3.3.1- Fungos de Armazenamento 

A seleção de Isolados de~. subtllls mais 

promissores no controle de fungos associados à sementes de trigo 

Iniciou-se por testes com fungos de armazenamento dos gêneros 

Penlc!! !lym e Aspergi !lys. 

A utilização da técnica de cultura pareada 

(patógeno x antagonista), descrita por TOLEDO & CARDOSO (1975), 

CHAKRABORTY & BHOWMIK (1985), BETTIOL (1988), ALVES et ai I I 

(1990) e MIGHEREFF et ai I I (1993), para esses fungos não se 

mostrou viável, devido a abundância de confdlos produzidos. A 

técnica mostrou-se Inviável no momento em que os confdlos dos 

fungos tomavam toda a superffcle da placa de Petrl, devido à 

simples manipUlação das mesmas, Imposslbl I Itando medir o diâmetro 

da colônia do patógeno, do antagonista e o halo de Inibição 

formado, devido ao agrupamento das várias colônias formadas. Na 

tentativa 

metabólltos 

de solucionar este problema, foram utilizados 

prOduzidos por.ü. sybtlfls(BAKERetalll, 1985 e 

BETTIOL, 1988), técnica que se mostrou bastante satisfatória. 

Foram realizados 3 ensaios, testando-se 4 Isolados 

no primeiro e segundo e 5 Isolados no terceiro. No primeiro 
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ensaio, em frascos Erlenmeyers de 250 ml contendo 100 ml de 

batata-dextrose (BO) foi adicionado 1 disco de 0,7 em de diâmetro 

de BOA onde crescia .6.. subtllls. A Incubação foi sob agitação 

constante (150rpm), a 28±2 0 C durante 7 dias (BAKER et ai I I, 

1985), quando foi adicionado 2 g de ágar, autoclavado a 121 0 C 

por 20 mim e vertido em placas de Petrl. 

Nas placas, com o melo SOlidificado, fo I 

adiCionado, com auxfllo de uma mlcroplpeta, 100 mlcrolltros de 

uma suspensão contendo 3,2X104 confdlos/ml de Asperglllus e 

9,9X103 confdlos/ml de Penlcl I I lum e espalhados sobre o melo com 

auxfl lo de uma alça de Orlgalsky previamente flambada. 

Foram feitas 5 repetições por tratamento e as 

avaliações foram diárias, anotando-se o dia após replcagem que 

surgiam as primeiras colÔnias. 

Nos ensaios seguintes utl I Izou-se o mesmo 

procedimento, mudando-se somente a concentração de Inóculo e a 

metodologia de avaliação. As suspensões utilizadas continham 

4,55X106 confdlos/ml e 3,7X104 confdlos/ml de Penlcll I lum e 

3,2X104 conldlos/ml e 1,5x104 conldlos/ml de Asperglllus no 

segundo e terceiro ensaios, respectivamente, e a avaliação foi 

através da determinação da concentração de Inóculo que foi feita 

adicionando-se, a tubos de ensaio contendo água esterl I Izada, 3 

discos de 0,4mm de diâmetro de melo de cultura com crescimento do 

fungo. Os tubos foram levados ao ultra-som marca Micro-Som modelo 

c/rel., por 1 minuto e, posteriormente, a agitador mecânico 
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modelo Vortex K-550-G para obter-se maior homogelnlzação das 

amostras. AI (quotas foram retiradas dos tubos e colocadas em 

hemocltômetro (Câmara de Neubauer) para proceder a contagem sob 

microscópio ótico comum. 

Para ava II ação, foram cons I derados o tempo 

necessário para crescimento e a aparência morfológica das 

colônias de Penlcllllum e Aspergi! lus. 

Os Isolados selecionados (AP-03, AP-12, AP-51 e 

AP-114) foram, novamente, testados contra os 

armazenamento, tentando-se quantificar a Inibição 

pelos metaból Itos da bactéria. 

fungos de 

proporcionada 

Com auxfl lo de uma mlcroplpeta foi transferido 

para as placas de Petrl contendo melo solidificado, conforme 

descrito anteriormente, 0,2 ml de uma suspensão contendo 22,8 

confdlos/ml de penlcllllym sp. e 90 confdlos/ml de Asperglllys 

sp. A suspensão foi espalhada sobre o melo com auxfllo de uma 

alça de Orlgalsky e a InCUbação foi a 23±1 0 C, por 9 dias. 

Passado o perfodo de Incubação, as colÔnias 

formadas foram avaliadas quanto ao número e ao diâmetro. Como 

testemunha, utl I Izou-se placas contendo BOA. foram feitas 5 

repetições por tratamento. Os resultados obtidos foram analisados 

estatisticamente e as médias comparadas pelo teste de TUkey. 

Para verificar a quantidade mfnlma de caldo 

necessário para ocorrer Inibição dos fungos, foi feito um ensaio 

com diferentes diluições do Isolado AP- 51, o qual, junto com 
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AP-03, se mostou mais promissor. Tomando-se porções do caldo (BO 

+ ~. subtl I Is) com 7 dias de incubação, foram feitas di lulções 

(100, 75, 50, 25, 10, 5 e O ~ ) aonde 100~ foi caldo puro onde ~. 

subtllls foi multiplicado e zero(O) foi batata-dextrose (BO). Aos 

200ml feitos para cada di lulção, adicionou-se 4 g de ágar, 

posteriormente autoclavados (121 0 C por 20 mim) e vertidos em 

placas de Petrl. Nas placas, com melo solidificado, foi 

adicionado, com auxfl lo de uma mlcroplpeta, 200 

uma suspensão contendo 7,12X103 e 2,75X103 

mlcrolltros 

confdlos/ml 

de 

de 

Penlcllllum sp. e Asperglllys sp., respectivamente. O Inóculo foi 

espalhado sobre o melo com auxfl lo de uma alça de Drlgalsky 

previamente flambada. A Incubação foi a 23±2oC. Foram feitas 5 

repetições para cada fungo nas 7 concentrações. As avaliações 

foram diárias, anotando-se o tempo ( em dias ), após Inoculação, 

necessário para o aparecimento das primeiras colônias. Após 8 

dias da replcagem as colônias foram contadas e procedeu-se a 

contagem do número de confdlos em hemocltômetro 

Para proceder a contagem de confdlos foram 

adicionados 10 ml de água destilada esterilizada por placa, sendo 

as colônias raspadas e homogenelzados e, em seguida, retirada uma 

ai fquota de 1 ml, a qual foi transferida para tubos de ensaio 

contendo 9 ml de água esterilizada. Os tubos foram agitadOS 

mecanicamente por 30 segundos e, em seguida, procedeu-se a 

contagem em hemocltômetro. 
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3.3.2- Fungos de campo 

ObJetivando-se selecionar 1 ou 2 Isolados maiS 

promissores, os 4 Isolados de ~. sybtl I Is AP- 03, AP~ 12, AP- 51 

e AP- 114, os quais mostraram-se melhores nos ensaios com 

Asperglllus sp. e Penlcllllym sp., foram testados contra os 

fungos associados às sementes. Os fungos testados foram: ~. 

soroklnlana, L. gramlnearum, ~. nodorum, f.. orvzae e A. tenyls. 

Após crescimento de ~. sUbtl I Is em BO e posterior 

autoclavagem, conforme descrito no Item 3.3.1, foram colocados no 

centro das placas, com o melo solidificado, diSCOS de 0,7 cm de 

diâmetro dos patógenos em pleno desenvolvimento. Placas contendO 

BOA foram utl I Izadas como testemunhas. Após a replcagem a 

InCUbação foi a 23±2 0 c. 

O crescimento mlcellal dos fungos foi medido 

diariamente e as avaliações foram feitas por perfodos nunca 

Inferiores a 30 dias. 

Quando o crescimento mlcel lal dos fungos, nas 

placas testemunhas, tomava toda a superffcle, a porcentagem de 

Inibição foi determinada utl I Izando-se a fórmula: 

dlâm. test - dlâm trato 
I ~ = ------------------------ x 100 onde: 

di âm. test. 



I~ = porcentagem de Inibição 

dlâm. trata = diâmetro do fungo na placa do tratamento 

dlâm. testa = diâmetro do fungo na placa testemunha 
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Os valores utl I Izados na fórmula foram subtraídos 

de 0,7 ( diâmetro do disco Iniciai). Os dois melhores Isolados 

determinados pela porcentagem de Inibição média mais alta (AP-03 

e AP-51) foram utl I Izados nos trabalhos subseqüentes. 

3.4- Tratamento de Sementes de Trigo com D. subtl I 15. 

3.4.1- MétOdo de Imerslo 

3 .4 . 1 . 1 - I me r s I o p o r 1,5 m I nu tos 

Visando testar a eficiência dos Isolados AP-03 e 

AP- 51 no tratamento de sementes de trigo, amostras de sementes, 

variedade Anahuac, sabidamente portadoras de ~. orvzae e ~. 

soroklnlana, fornecidas pelo Laboratório de Patologia de Sementes 

da ESALQ/USP, foram utl I Izadas. 

Os Isolados AP-03 e AP- 51 foram multiplicados em 
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BO, sob agitação constante, a 26±2oC por 7 e 15 dias. Após esse 

período, 300 sementes de trigo foram Imersas, por 1,5 minutos, 

nos caldos, com e sem autoclavagem por 20 mim a 121ºC. Como 

testemunha, as sementes foram Imersas, por 1,5 minutos, em água e 

o tratamento padrão utll I zado fo i I prod I one + th I ram 

(50+150g/100kg de sementes)(COMP~NOIO,1987; REIS,1987; FORCELINI 

& REIS,'988; GOULART et alll,1990 e LOPES & BUENO,1990>' Após 

Imersão, as sementes foram deixadas sobre papel de filtro por 4 

horas, em condições ambientes, para secagem. Transcorrido esse 

período, procedeu-se o teste de sanidade de sementes em papel de 

fi Itro + congelamento, segundo metodOlogia descrita por LUCCA 

FILHO (1987>' Em placas de Petrl plásticas, contendo 3 folhas de 

papel de fi Itro preViamente umedecidas em água destilada, foram 

distribuídas 25 sementes/ placa. A Incubação foi a 21±2 0 C, por 1 

dia, sob regime luminoso de 12 horas de luz por 12 horas de 

escuro. No segundo dia de Incubação, as placas foram transferidas 

para um nfreezer n com temperatura de -18 0 C, onde 

por 24 horas, retornando, em seguida, às condições 

Incubação por mais 5 dias. 

permaneceram 

Iniciais de 

As avaliações foram realizadas com auxíl lo de um 

microscópiO estereoscóplCo, examinando-se todas as sementes para 

detectar 

dúvidas 

presença de~. soroklnlana e e. orvzae. Nos 

na Identificação do patógeno foram feitas 

casos de 

lâminas e 

estas observadas ao microscópio ótico comum para confirmação do 

resultado. 



Foram comparados 10 tratamentos, 

representado por 3 repetições de 100 sementes por 

experimentai. O delineamento estatístico utilizado 
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cada um 

parcela 

foi o 

Inteiramente casuallzado. Para análise estatfstlca os dados foram 

transformados em are. sen.~(x + 0,50)/100 e as médias comparadas 

pelO teste de Tukey. 

3.4.1.2- Imersão por 5 horas 

Em 6 frascos de 1000ml de capacidade contendo 

500ml de melo de cultura GPL (glucose 10g; peptona 10g; extrato 

de levedura 5g; NaCI 3g; KH 2P04 19; M9S04 O,5g; água 1000ml; pH 

6,0) foram adicionados 5 discos de 0,7 em de diâmetro de melo BOA 

onde crescia ~. subtl I 15 AP-03 por 24 horas. Os frascos 

permaneceram sob agitação constante a 200 rpm por 7 dias a 

27±2oC. Após o perfodo de mUltiplicação, o melo (3 litros) foi 

centrifugado em centrrfuga de fluxo contrnuo, modelo Sharples, a 

24.000 rpm e vazão de 60 ml/mln. As células obtidas desta forma 

foram acondicionadas em frasco de vidro e utl I Izadas em seguida. 

A suspensão de células foi conseguida adicionando-se 3 g da 

massa de células em 15 ml de água esterl I Izada. Após agitação em 

agitador mecânico por 5 mln. foram adicionadas a este volume 200 

sementes de trigo que permaneceram Imersas por cinco horas. 



Para o tratamento ~e sementes ~e trigo com o 

Isola~o AP-51 ~e .a. sybtl! Is foi utlllza~o o mesmo procedimento 

descrito para o Isolado AP-03. 

Como testemunha, sementes foram Imersas em água 

esterilizada pelos mesmos perfodos; e como padrão, foi realizado 

o tratamento com Iprodlone + thlram (50+150g/100kg sem.). 

Após o tratamento, todas as sementes, da variedade 

Anahuc, ficaram secando por "l8 horas sobre papel de filtro. Após 

a secagem, procedeu-se o teste de sanlda~e em papel de fi Itro com 

congelamento, conforme descrito no Item 3."l.1.1. 

Foram comparados "l tratamentos, cada um 

representado por "l repetições de 50 sementes por parcela 

experimentai. Para aná I I se estatfstlca os dados foram 

transformados em arc.sen.~(x + 0,50)/100, e as médias comparadas 

pelo teste Ouncan. 

3."l.1.3- Imersão por 5 horas em Suspensões Contendo Diferentes 

Concentrações de .a. subtl I Is. 

Com as células do Isolado AP-03, obtidas conforme 

descrito no Item 3."l.1.2, procederam-se dilUições a 5, 10 e 20~. 

Para tanto, em tubos de ensaio contendo 19, 18 e 16 ml de água 
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esterilizada foram adicionados 1, 2 e 4g de células da bactéria, 

respectivamente, e agitados vigorosamente para ressuspensão das 

células, obtendo-se, desta forma, as diluições desejadas. 

As sementes (16g/tratamento), da variedade Anahuc, 

foram Imersas nas di lulções que apresentavam, respectivamente, 

1,65X107 , 1,8BX108 e B,15X108 ufc/ml, por 5 horas e, em seguida, 

secas ao ar, à temperatura ambiente, sobre papel de filtro por 48 

horas. Gomo tratamento padrão foi utl I izado Iprodlone + thlram 

(50+150g/100kg sementes). Gomo tratamento testemunha, a mesma 

quantidade de 

mesmo per(odo 

sementes foi Imersa em água 

e, como testemunha absoluta, 

sementes sem tratamento. 

ester I I I zada pelo 

foram utilizadas 

As sementes tratadas permaneceram sobre papel de 

fi Itro à temperatura ambiente e após, 48 horas, uma parte das 

sementes (200 sementes/tratamento), foram semeadas em caixas 

plásticas contendo areia lavada esterl I Izada e mantidas à 23±20 G; 

outras foram semeadas em vasos contendo 5010 natural e mantidas à 

temperatura ambiente; e em uma terceira parte procedeu-se o teste 

de sanidade de sementes, em papel de fi Itro com congelamento. 

Aos 10 dias após semeadura, foram avaliadas a 

porcentagem de emergência das plântulas em areia e no solo. 

APós 15 dias, as plântulas crescidas em areia, sob 

temperatura controlada, foram cuidadosamente arrancadas, lavadas 

em água corrente e examinadas para verificar sintomas e sinais de 

doenças. Fragmentos da área leslonada (raiz, coroa, coleóptllo e 
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ou folhas) foram acondicionados em câmara úmida para esporulação 

e posterior Identificação do fungo patogênico. 

Com os resultados obtidos nas avaliações da 

Incidência de fungos nas sementes e a porcentagem de plântulas 

com doença, foi poss(vel determinar a taxa transmissão (TT) 

utl I Izando a fórmula (segundo NEEGARD,1981; GOULART & PAIVA,199D 

e FORCELlNI,1991b): 

Plântulas com sintomas 
TT (lJD) = x 100 

Incidência nas sementes 

Foram comparados 6 tratamentos, cada um 

representado por 6 repetições de 50 sementes por parcela 

experimentai. Os r~sultados foram anal Izados estatisticamente e 

as médias comparadas pelo teste de Duncan. 

3.4.2- MétOdO de contato 

3.4.2.1- Tratamento de Sementes por Diferentes perrodos de 

Contato 

O contato de sementes com colÔnias em melo de 

cultura para Inoculação artificial de patógenos (TANAKA et alll 

1989, ROLIM et alll 1990 e VALARINI & MENTEN 1991> sugeriu que a 
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mesma metodologia poderia ser utilizada para tratatmento de 

sementes com antagonistas, no caso especfflco células de ~. 

subtllls. 

Em placas de Petrl contendo batata-dextrose-ágar 

(BOA) fOI adicionado 0,5 ml de uma suspensão contendo 

aproximadamente 105 céls./ml de .fi. sybtllls, Isolado AP-51. O 

Inóculo foi espalhado sobre o melo com auxfllo de uma alça de 

Drlgalsky preViamente flambada. AS placas foram mantidas entre 22 

a 24 0 C, por 24 horas, quando 50 sementes sabidamente contaminadas 

com ~. oryzae,.fl. soroklnlana e A. tenuls foram dlstrlbufdas 

sobre o melo e agitadas manualmente por 3 minutos. As 

sementes permaneceram em contato com a bactéria por 1, 3, 6, 12 

e 24 horas, em temperatura ambiente. O tratamento qufmlco com 

iprodlone + thlram ( 50+150g/100kg semente) foi utilizado como 

padrão. Como testemunha foram utl I Izadas sementes dlstrlbufdas 

sobre melo BOA sem a bactéria por O, 1, 3, 6, 12 e 24 horas. 

As sementes tratadas permaneceram sobre papel de 

fi Itro, à temperatura ambiente. Após 48 horas, metade das 

sementes foram semeadas em caixas plásticas contendo solo 

deslnfestado em coletor solar (GHINI & BETTIOL 1991), para 

averiguar o efeito de .fi. sybtl I 15 na emergência das Plântulas e, 

com a outra metade, procedeu-se o teste de sanidade de sementes, 

em papel de fi Itro + congelamento. 

representado 

Foram 

por 3 

comparados 

repetições de 

12 tratamentos, cada um 

100 sementes por parcela 
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experimentai. O procedimento estatfstlco foi o mesmo utilizado no 

Item 3.4.1.1. 

3.4.2.2- Tratamento por contato com os Isolados AP-03 e AP-51 de 

.fi. subtllls. 

Com o objetivo de averiguar qual dos Isolados se 

sobressaiam no tratamento de sementes com alta Incidência de ~. 

soroklnlana foi executado o pr~sente ensaio. Neste ensaio, foram 
\ 

utilizadas sementes de trigo IAPAR-6 (Tapejara), com alta 

Incidência de ~. soroklnlana e A. tenuls. 

A metOdologia utl I Izada foi a mesma descrita no 

Item 3.4.2.1, ficando as sementes em contato por 16 horas em 

temperatura ambiente. Como testemunha, amostras contendo 50 

sementes foram distribuídas sobre o melo de cultura sem a 

bactéria, agitadas e Incubadas por Igual perfodo. O tratamento 

químico com Iprodlone + thlram (50+150g/100kg sementes) foi 

ut II I zado como pad rão. 

Após os tratamentos todas as sementes ficaram 

secando sobre papel de filtro a temperatura ambiente por 36 

horas, quando foi realizado o teste de sanidade em papel de 

fi Itro com congelamento. Foram comparados 4 tratamentos, cada um 

representado por 4 repetições de 50 sementes por parcela 



-43-

experimentai. O procedimento estatfstlco utl I Izado foi o mesmo 

descrito no Item 3.3.1. 

3.4.3- Comparaçlo entre os MétOdos de Imerslo e Contato 

3.4.3.1- Tratamento de Sementes com o Isolado AP-03 de a. 
subtllls por Contato e por Imersão. 

Sementes da variedade Anahuac foram tratadas por 

contato conforme descrito no Item 3.4.2.1. Como testemunha foram 

utl I Izadas sementes dlstrlbufdas sobre melo BOA sem a bactéria 

pelo mesmo perfodo de tempo. A suspensão de células foi 

conseguida adlclonando~se 19 da massa de células, obtida conforme 

descrito no Item 3.4.1.2, em 15 ml de água esterl I Izada. Após 

Intensa agitação em agitador mecânico, o conteúdo foi vertido 

sobre 200 sementes permanecendo as mesmas submersas por 4 horas. 

O mesmo volume de água esterl I Izada foi colocado sobre outras 200 

sementes para servir como testemunha. Como padrão Iprodlone + 

thlram (50+150g/100k9 sementes) foi utl I Izado. 

Após os tratamentos, todas as sementes ficaram 

secando ao ar por 48 horas sobre papel de fi Itro, quando 

procedeu-se, com 200 sementes de cada tratamento, o teste de 
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papel de filtro + congelamento. 

A metade restante das sementes foi semeada em 

caixas plásticas contendo solo natural e acondicionada em sala 

com temperatura entre 25 a 26 0 G, onde permaneceram por 15 dias. 

Foram feitas 2 avaliações de emergência uma aos 5 dias e outra 

aos 15 dias após semeadura. 

Amostras de sementes submetidas aos tratamentos 

por Imersão e contato em~. sybtl I Is foram avaliadas quanto ao 

número de ufc/semente. Para tanto, em tubos contendo 10 ml de 

água esterilizada foram adicionadas 2 sementes de trigo partidas 

no sentido longitudinal para facilitar a sarda das bactérias. Os 

tubos foram submetidos a ultra-som por 3 mln. e agitados, 

posteriormente, em agitador mecânico por 2 mln. Foram 

diluições sucessivas até 10-5 . Destas diluições foram 

rea I I zadas 

plaqueados 

0,1 ml em placas contendo BOA e uniformizados com auxrl lo de uma 

alça de orygalsky. As placas foram acondicionadas em sala de 

Incubação a 23±2 0 C, por 48 horas, quando procedeu-se a contagem 

do número de colÔnias. 

Foram comparados 5 tratamentos cada um 

representado por 4 repetições. O procedimento estatístico foi o 

mesmo descrito no Item 3.3.1. 
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3.4.3.2- Tratamento de Sementes com o Isolado AP-51 de A. 

sybtll 15 por Contato e por Imersão. 

Foram testados, neste ensaio, sementes de 
\ 

IAPAR-6 (TapeJara), que 

socoklnlana, para observar 

condições. 

apresentavam alta IncidênCia 

o efeito de A. sybtlllS 

trigo 

de .fI.. 

nestas 

soe ver I da d e 

sementes 

emergênCia, 

aérea. 

Neste experimento, foram avaliados a InCidência e 

de .fI.. soroklnlana nas sementes; a porcentagem de 

mortas, plântulas doentes e plântulas sadias e 

além da transmissão dO patógeno da semente à parte 

As sementes permaneceram em contato com a 

bactérla,conforme descrito no Item 3.4.2.1, por 24 horas em 

temperatura ambiente. Gomo testemunha, amostras contendo 50 

sementes foram dlstrlbufdas sobre o melo de cultura sem a 

bactéria, agitadas e Incubadas por Igual perfodo. O tratamento 

qufmlco com Iprodlone + thlram (50+150g/100kg sementes) foi 

u t I I I 2 a d o como p a d r ã o . 

Para tratamento por Imersão, nas placas de Petrl 

c o n te n d o B O A o n d e c r e s c I a A. s y P t I I I s P o r 24 h o r a s f o r a m 

adicionados 10 ml de água destilada esterl I Izada e a superffcle 

raspada até que as células se desprendessem do melo de cultura. 

O conteúdo da primeira placa foi transferido para uma segunda 

placa e procedia-se da mesma maneira, em seguida o 
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conteúdo foi adicionado numa terceira placa e após a retirada das 

colÔnias o volume foi transferido para um Becker. foram 

utl I Izadas 9 placas, fornecendo um volume suficiente para cobrir 

todas as sementes utl I Izadas durante o perfodo do tratamento (5 

horas). A suspensão de células fOi da ordem de 109 céls./ml. 

Como testemunha as sementes foram submersas em água destilada por 

Igual perfodo e sob as mesmas condições de temperatura. 

Após os tratamentos, as sementes ficaram secando à 

temperatura ambiente por 5 horas sobre papel de filtro. 

A sanidade das sementes quantificadas através da 

Incidência e severidade dos patógenos foi avaliada pelo método do 

papel de fi Itro com congelamento, sendo utl I Izadas 200 sementes 

por tratamento ( 4 repetições de 50 sementes). 

Sete 

Individualmente com 

dias após, as 

auxfllo de um 

sementes 

microscópiO 

foram avaliadas 

estereoscóplCO, 

determinando-se o número de sementes portadoras de ~. soroklnlana 

e a severidade do patógeno, segundo a seguinte escala de notas: 

0- ausência de patógeno; 1 - 1 a 10'11; 2 - 11 a 25'11; 3 - 26 a 

50"; 4 - 51 a 75 .. e 5 - 76 a 100 .. da semente coberta pelo fungo. 

A emergência foi avaliada distribuindo-se as 

sementes de trigo, que permaneceram por 48 horas após os 

tratamentos sobre papel de filtro, em caixas plásticas contendo 

solo esterilizado. As caixas permaneceram em casa de vegetação 

por 15 dias. foram utl I Izadas 100 sementes por tratamento e as 

avaliações do número de Plântulas emergi das foram feitas aos 8 e 



-,-47-

15 dias. 

Para determinação da transmissão foi utilizado o 

método dO tubo de ensaio com melo de cultura. Em tubos de vidro 

de 18cm de comprimento, contendo 5 ml de ágar-água previamente 

esterl I Izados, foi adicionada uma semente por tubo, em condições 

assépticas. Os tubos foram envoltos por um filme Plástico para 

evitar perda de umidade e colocados a 21±O,5 0 C, sob regime 

luminoso de 12 horas de luz/12 horas de escuro, por 15 dias. Após 

o perfodo de Incubação foram avaliados o número de sementes 

mortas, o número de plântulas com sintomas e o número de 

plântulas sadias. A taxa de transmissão foi obtida através de 

fórmula descrita no Item 3.4.1.3. 

O proced Imento estat f st I co ut II I zado para aná I I se 

dos resultados foi descrito no Item 3.3.1. 



4.RESULTADOS 

4.1- seleção Ln vltro de Bacl I IYs subtll Is a Patógenos 

Transportados por Sementes de Trigo. 

4.1.1- fungos de Armazenamento 
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Dos 13 Isolados testados, os denominados AP-03, 

AP-12, AP-51 e AP-114 mostraram-se mais eficiente em retardar o 

crescimento das primeiras colÔnias dos fungos (Tabela 1), Quando 

aval lado o efeito desse quatro Isolados sobre o número e o 

dlâmentro das colÔnias de Aspergi I lus e Penlcl I I lum, 

respectivamente, Observa-se que embora o número de colÔnias não 

defira da testemunha (Figura 1), o dlâmentro das mesmas foram 

menores que o da testemunha (figura 2), sendo os Isolados AP-D3 e 

AP-51 os mais promissores. 

Em relação ao efeito do caldo onde ~. sybtll Is foi 

multiplicado na Inibição de Aspergi I lus e Penlcl I Ilum verlflcou

se que os melhores resultados foram conseguidos com as maiores 

concentrações de metaból Itos, tanto para o tempo em dias até o 

SUrgimento das primeiras colÔnias quanto para o número de 
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conídlos dos fungos, principalmente para Penlcl!! lum (Tabelas 2,3 

e 4>. 

Tabela 1- Dias após Inoculação necessários para o aparecimento 

das primeiras colônias de penlcllllum sp. e Asperglllys 

sp. quando Inoculados sobre melo autoclavado onde havia 

crescido Baclllys subtllls por 5 dias. 

Isolado de penlcllllum sp. Asperglllys sp . 
.fi...... subtllls 

Testemunha 2* 2 

AP- 03 5 4 

AP- 12 5 3 

AP- 42 4 3 

AP- 48 4 3 

AP- 49 3 2 

AP- 51 5 4 

AP- 85 3 3 

AP- 91 4 3 

AP- 94 3 3 

AP- 105 3 3 

AP- 114 5 4 

AP- 115 3 2 

AP- 137 4 3 

* média de 5 repetições 
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numero de colónl •• /placa 
11.25 

9 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

O 
T.at AP-S AP-12 AP-61 AP-114 

laoladoa de e ...... btilia 

_ P"1J1Q"Uum ap D Aapergm", ap 

mediu nao diferiram entre .1 (1\1_ 5'" 

Figura 1- Efeito dos Isolados de Baclllys sybtll is no número de 

colônias de Asperglll ys sp. e Pen!el! I Iym sp. desenvol 

vidas em melo BOA a 25° G durante 5 dias. 



8 

4 

3 

2 

1 

dl.metro colonial (em) 

1.74b 

O~--'---~---r--~--~----~--r---~--.----

Teat AP-3 AP-12 AP-61 AP-114 
i80lados de B. 8 ... .btilj. 

_ Penlcllllurn ap. D Aaperglllua ap 

1.71 b 

médias seguidas pelas mesmas letras não diferiram entre si (Tukey 5%) 

····~)í _. 

Figura 2 - Efeito dos Isolados de Baelllys subtl I Is no diâmetro 

das colônias de Aspergi Ilys sp. e Penlel' Ilym sp. de-

senvolvldas em melo BOA a 25 0 G durante 5 dias. 
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Tabela 2 - Tempo (dias) necessário para o surgimento das primei
ras colônias de Asper9111ys sp. e penlcllllym sp. em 
meios contendo diferentes concentrações de caldo onde 
Bacll Iys sybtll Is AP-51 foi mUltiplicado. 

concentração do A§P!H9111 y§ sp. PCDI~IIIIYm sp. 
caldo 

100'11 4 * 5 * 

75" 3 4 

50,. 2 2 

25'11 2 2 

10" 2 2 

5'11 2 2 

O" 2 2 

* média de 5 repetições 

Tabela 3 - N~mero de colônias de ASPcrgl I Iy§ sp. e penlcl II Iym sp 
em meios contendo diferentes concentrações de caldo 
onde Bacllly§ §ubtlllS AP-51 foi multiplicado. 

concentração A§P!H91 I I y§ sp. P~D I !;i II II ym sp. 
do caldo 

100" 216,25* a** 915,50 * a 

75'11 210,00 a 996,50 a 

50,. 242,50 a 940,50 a 

25'11 242,50 a 1070,50 a 

10" 237,00 a 937,25 a 

5 .. 248,50 a 1117,50 a 

O,. 224,25 a 1045,75 a 

* média de 5 repetições. Dados obtidos 8 dias após replcagem 
**médlas seguidas da mesma letra não diferiram entre sl(Tukey 5'11) 
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Tabela 4- Número de confdlos de Aspergll jus sp. e Penlcl' I Ium sp 

prodUZidOS em meios contendo diferentes concentrações 

d e c a I d o o n d e B a c I I I u 5 S Y b t I I I s, A P-51, f o I mu I ti P I I -

cado. 

concentração AfHHH91 II !Hl sp. Penlcllllum sp. 
do caldo 

100" 11 ,57 *" a *"* 1,84 *" a 

75 .. 40,50 ab 3,50 a 

50" 39,67 ab 4,72 a b 

25 .. 48,87 ab 7,58 b c 

10" 38,02 ab 10,13 c d 

5 .. 85,00 b 12,05 d 

O" 52,62 ab 15,31 d 

*" média de 5 repetições x 106 . Dados obtidos 8 dias após replcage 
*"* médias dentro da coluna seguidas da mesma letra não diferiram 
e n t r e s I ( Tu k e y 5"). 

4.1.2- fungos de Campo 

Os metaból Itos de ~. sybtl 115 permaneceram ativos, 

Inibindo o crescimento mlcel ial por, no mfnlmo, 30 dias, sendo 

que para~. soroklnlana e E. orvzae a inibição do crescimento 

mlcellal foi total para os quatro isolados (Tabela 5 a 9 ). 

verifica-se que os Isolados AP-03 e AP-51 de maneira geral foram 

maiS efetivos que AP-12 e AP-114 (Tabela 9). 



"-54-

TABELA 5 - Avaliado do crescilellto licelial de fungos na presenç:a dI! letabolitos dI! ~ 5IIb1il..i1 isolado Ap - .3 

diâaetro da cOlinia' (CI) apís dias dI! incubaçâo 

Tratall!lltos 2 3 4 5 7 a 11 12 13 14 15 16 17 18 21 ?3 25 42 

Bjpolarjs $Q[okjnjiQa 
presrn,a II!tabílito ir. ir. ere Ir' ire er• 'r. ',. .r' 0r' 0,. .,. .,1 I,' ',' .,. ',' ',. t,e 
ausência letabílito ',1 1r1 2,1 2,7 5,7 7,4 8,' 8,3 

Alternar ja ~ 
presrn,a II!tdbélito .,' ',' e,l .r2 .,3 .r4 • ,4 .,8 1, • 1,2 1,3 1,4 lr6 lr6 1,7 1,8 2,. 2r2 2r4 
ausência II!tabílito 1,1 ',9 1,7 2r8 3,7 2,8 3,7 5,1 5,9 7,7 7,9 8,3 

Smt..at:ià lI!!duDiI 
prl!$!II'i etabíl ilo i,I i,. .,' M .rl I,i ',2 .,2 .,2 .,3 ',3 .,4 ',4 .,5 .,5 .,6 .,7 1,7 ',7 
ausêlcia letabílito ... ',3 ',6 1,' 1,6 2,5 2,9 4r7 S,6 6,2 6,8 7r4 7,9 8,2 8,3 

War.i!a grjlljQPj!ro, 
presrn,a II!hbíl ito .,' .,4 ',6 .,6 .,7 .,7 .,7 .,9 1,2 1,4 1,6 i,6 i,7 1,9 2,1 2,7 3,' 3,1 4,8 
ausência aetabílito i,4 1,5 3,3 S,1 6,9 8,' 8,2 8,3 

Pyrjcu1arja m::Ym. 
pm~ICil II!taból ito I,. 0,' . ,' .,0 e,. .,' ., . ',. .r' .,' e,' t,. ',' ',. .r' .,' i,. ',' .,. 
ausência lehhílito i,t ',5 1,1 1,7 2,7 3,9 4,5 6,9 7r5 7,8 7r9 7,9 8,3 

, aédia dI! 5 repeti,õl!S 



····5~j-

TABELA 6 - Avalia~ão do cresciaento licelial de flJngos na presen~a de aetabólitos de Bacjllus subtjljs 

isolado AlI - 12 

diâMetro da colânia* (el) após dia~ de incubação 

trahJlentos 1 2 3 4 7 a 9 11 14 15 36 

Bjpolar;s sorokjnjana 
presença .~tabólito 6,6 0,6 6,& 6,6 0,6 6,6 6,1 0,1 0,3 6,3 0,3 
ausência .etabólito 6,4 2,7 4,1 S,4 8,3 

Alternaria ~ 
pre~nca .elaból ito 6,6 0,3 6,4 0,6 0,a 0,8 1,3 i,3 1,3 1.,5 2,4 
ausência Ittabólito 6,4 i,a 3,1 3,9 6,8 7,4 7,8 8,3 

Sept ar j a nwim:.III. 
pr~eftça .elabólilo 6,6 6,6 6,e 6,0 0,2 0,2 e,3 6,3 0,4 6,4 6,4 
ausência .etabólito 0,1 6,3 1,2 1.7 3,S 4,1 4.9 6.2 8,3 

Fusar j UI ara' j ngiru. 
presenca .~laból ito 6,4 6,9 1,0 i,4 3,5 4,e 4,7 5,7 5,7 7,a a,2 
ausência .etabólito 6,9 3,1 5,7 7,4 8,3 

Pyricularja ~ 
pre~ell~a .ehból ito 6,6 6,6 6,6 6,e 0,6 6,e 6,e 6,0 6,6 6,6 6,0 
ausência Ittabólito 6,6 1,1 1,8 2,5 5,4 6,4 7,2- 8,3 

* .rdia oe 5 repetições 
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TABElA-7 Avaliado do cresciaento aiceIial de fungos na presen~a de aetabólito~ de Bacjllus subt jl ;s 

isolado Ap - 51 

ôiâl~tro da colonia* (ra> após dia~ dE" illcubaç:ão 

Trataar.etos i 2 3 4 7 a 9 16 11 14 i::; H. 17 2? 2::; 3e 

Bjpolarjs sQ[Qkjojaoa 
presenÇoa lehból ito e,e 0,e e,e 0,e 0,0 0,0 0,e e,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ausência letabólito e,s 1,6 3,0 4,4 7,2 7,5 7,:5 7,6 8,0 8,2 8.3 

êlt~tDitia ~ 
pre!>E:nça lelaból ilo 0,0 0,e e,e 0,3 e,7 0,9 e,9 e,9 i,e 1,e i.0 i,0 i,1 i,1 1,i 1.1 
aus~ocia aetabólito 0,3 1,0 2,0 3,0 5,2 6,1 6,7 7,4 7,7 8,1 8,3 

SeptOtja ~ 
presença letabólilo 0,0 0,0 0,0 e,0 0,0 0,0 e.e 6,6 0,0 0,0 e,e e,1 e,i e,2 0,3 0,4 
ausência letabólito 0,0 0,0 0.6 i,0 2,i 2,6 3,i 3,;) 3,8 5,2 5,7 5,8 6,4 7,5 8.3 

Eusatjul 9taljD~atUI 
prE"sença IE"tabólito 6,0 0,0 0,0 e,3 e.5 0,8 1,0 1,2 1,2 1,3 i,6 i,6 1.7 3,8 2.1 2,B 
ausência letabólito 0,6 1,4 3,e 5.1 8.3 

fytitulatja ~ 
pre!>E:nça letabólito 0,6 6,6 0.e 6,e e,e 6,e e,0 0,0 0,0 6,0 e,0 0,0 6.e 0,e 0,0 e,0 
ausência letabólito 0,1 0,a 1,6 2,4 4,4 5,4 6,1 6,9 7,3 8,1 8,2 8,3 

* .édia de 5 rep~tiÇoões 



TABElA 8 - Aval ia~ão do cresciento .icel ial de fllRgos na presenç:a de etabíl itos de BaçjJ)uã ãubtjljã 

isolido Ap - 114 

diâletro da cO}ôllÍa l (ti) apóh d iah de illtubação 

tratalento~ 1 2 3 4 7 8 9 11 i4 15 30 

Bjpolarjs sorokjnjana 
presenç:a let~bólito 0F0 0,0 0,0 0,6 6F0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
ausência letabólito 0,4 2,7 4,1 5,4 8,3 

Altgrnar j ª Ww.i.s. 
prehenç:a letabólito 0,0 0,1 0,3 0,4 0,6 0,7 i,0 1,2 1,5 i,a 3,0 
ausênc ia It!tabólito 0,4 1,8 3,1 3,9 6,a 7,4 7,a 8,3 

Sgptoriª nWw 
preser.ç:a letaból ito 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,1 0,5 0,7 1,3 1,3 
ausência letabólito 0,1 0,3 1,2 1,7 3,5 4,1 4,9 6,2 8,3 

FuãarjuI graljngaru. 
presenç:a letaból ilo 0,3 0,6 0,7 0,a i,1 1,4 1,9 2,0 3,0 3,0 6,2 
ausência letabólito 0,9 3,1 S.7 7,4 8,3 

pyrjcularja ~ 
presen~a letabólito 0,6 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ausência letabólito &,0 i,! i,8 2,5 5,4 6,4 7,2 8,3 

* lédia de 5 repeti~õeh 
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Tabela 9- Porcentagem de Inibição do crescimento mlcellal dos 

diferentes fungos associados a sementes de trigo na 

presença de 4 Isolados de Baclllys subtl I 15. 

Isolados de Bacll Iys sybtllls 
Fungos 

AP-03 AP-12 AP-51 AP-114 

Blpolarl5 soroklnlana 100,00* 100,00 100,00 100,00 

Alternaria tenyls 83,13 84,34 87,95 85,54 

Septorla nodorym 93,97 95,18 93,38 91,57 

Fysarlym gramlnearym 89,15 57,83 93,97 85,54 

ell[ICYI~[I~ Q[Il~~C 100,00 100,00 100,00 100,00 

média de Inibição 93,25 87,47 95,06 92,53 

* média de 5 repetições 

4.2- Tratamento de Sementes de Trigo com A. subtl I 15 

4.2.1- MétOdo de Imersão 

4.2.1.1- Imersão por 1,5 minutos 

A Imersão de sementes de trigo por 1,5 minutos no 

caldo autoclavado e sem autoclavagem, onde A. sybtl I 15 foi 

multiplicado por 7 e 15 dias, não foi suficiente para reduzir a 

InCidência de E. Q[llzae nas sementes em nenhum tratamento. 

Entretanto, para A. sQcQklnlana, os Isolados AP-03 e AP-51 com 7 
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dias de crescimento sem e com autoclavagem, e AP-51, com 15 dias 

de crescimento sem autoclavagem, mostraram uma redução 

significativa da Incidência do fungo nas sementes embora Inferior 

a efiCiência proPIciada pelo tratamento químico (Tabela 10). 

Tabela 10 - Incidência (~) de sementes de trigo com Blpolarls ~ 
roklnlana e pvrlcularla oryzae submetidas a trata
mentos de Imersão por 1,5 mim. em caldo onde Bacll
~ sybtl I Is foi multiplicado . 

Tratamento 

1. I me r 5 ã o em á g u a 

2. Iprodlone + thlram 
(50+150g/100kg semente) 

3. Caldo onde .6.. syOtllls (AP-03) 
foi mUltiplicado por 7 dias 

4. Caldo onde .6.. suOtl I Is (AP-03) 
foi multiplicado por 7 dias e 
autoclavado 

5. Caldo onde .6.. sybtllls (AP-03) 
foi mUltiplicado por 15 dias 

6. Caldo onde .6.. syOtllls (AP-03) 
foi multiplicado por 15 dias e 
autoclavado 

7. Caldo onde .fi. subtllls (AP-51) 
foi multiplicado por 7 dias 

8. Caldo onde .tl,. sybtl I Is (AP-51) 
foi mUltiplicado por 7 dias e 
autoclavado 

9. Caldo onde.6.. subtllls (AP-51) 
f o I mu I ti P I I c a d o p o r 15 d I as 

10.Caldo onde .6.. sybtllls (AP-51) 
f o I mu I ti P I I c a d o p o r 15 d I a 5 e 
autoclavado 

* média de 3 repetições 

.f. oryzae .tl,. soroklnlana 

19,OO*a** 11,33*a** 

1,00 b 0,00 c 

22,23 a 4,00 O 

20,00 a 5,00 b 

23,00 a 4,66 b 

20,30 a 6,00 ab 

16~33 a 4,33 b 

15,33 a 4,33 b 

18,60 a 5,66 ab 

17,30 a 6,64 ab 

** médias seguidas da mesma letra na coluna não diferiram entre 
si (TUKEY 5"). 
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4.2.1.2- Imersão por 5 horas 

A Imersão de sementes por 5 horas em suspensões 

de células de ~. sybtll 15 AP-03 e AP-51 promoveu um controle na 

Incidência de E. oryzae semelhante ao tratamento fungicida com 

Iprodlone+thlram,o mesmo acontecendo com A. tenuls na presença 

do Isolado AP-03. A Incidência de ~. soroklnlana na presença da 

bactéria também diferiu da testemunha para os 2 ISOlados, mas não 

do tratamento qurmlco (Tabela 11). 

Tabela 11- InCidência (~) de fungos em sementes de trigo tratadas 

com Bacl !lys sybtllls, Isolados AP-03 e AP-51, atra-

vés de Imersão. 

tratamento 

Imersão em água 
por 5 horas 

Imersão em suspensão 
de ~. subtl I 15 AP-51 
por 5 horas 

Imersão em suspensão 
de ~. syb:tl I 15 AP-03 
por 5 horas 

Iprodlone + thlram 
(50+150g/100k9 de sem.) 

*-médla de 4 repetições 

flIIHll~u:I~ 
soroklnlSlnSl 

1,,0* a** 

6,5 b 

5,5 b 

0,5 c 

ey[l~yISl[ISl ê I :tfHDSI[ I SI 
oryzae :tenyls 

16,0 a 12,5 a 

3,0 b 11 ,5 a 

2,0 b 7,0 b 

1 , O b 4,0 b 

**-médlas seguidas das mesmas letras, nas colunas, não diferiram 
entre 51 ( Ouncan 5~ ). 
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4.2.1.3- Imersão por 5 horas em Suspensões Contendo Diferentes 

Concentrações de B. subtll Is 

A Incidência dos patógenos nas sementes foi 

Inversamente proporCionai a concentração de células, sendo a 

concentração de 20~ (6,15X108 ufclml que forneceu 1,48X108 ufcl 

sementes) melhor para os 3 fungos testados, principalmente para 

B. soroklnlana e A. tenuls que apresentaram Incidências 

semelhantes à do tratamento qufmíco. Para A. tenuls, a simples 

Imersão em água reduziu a Incidência em 40~, quando comparado à 

testemunha absoluta (Tabela 12). 

A Inibição, calculada em relação à testemunha 

absoluta (Figura 4), I lustra a Influência da quantidade de 

células de a. sybtl I Is aplicadas às sementes, mostrando uma 

Inibição crescente de acordo com o aumento na concetração de 

células na suspensão. 

O tratamento com a. sybtl I Is e o molhamento com 

posterior secagem, não afetou a emergência das sementes em solo 

natural à temperatura ambiente, que variou de 10 0 C a 27°C, nem em 

areia esterl I Izada sob temperatura controlada (23±20C), como 

mostra a Figura 3. 
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Tabela 12- Incidincia (inc.) e transmissio (trans.) de Pyricularia oryzae. 

Bipolaris sprokiniana e Alternaria tenuis em sementes d~ trigo 

variedade ·Anahuc· submetidas a tratamento com Bacillys subtilis 

por imersão por 5 horas. 

Tratamentos f!.. pryzae B.. sorok j n j ana 

inc. trans. (%) inc. trans. (%) 

testemunha absoluta 22,0*a*** 68,1** 

imersão em água 21,0 a 73,8 

imersão em suspensão 17,0 ab 14,7 
de céls. de B..subtjljs 
li 5% 

imersão em suspensão 12,0 bc 66,6 
de céls. de B..subtjljs 
a 10% 

imersão em suspensão 11,0 c 31,8 
de céls. de B..subtjljs 
a 20% 

iprodione + thiram 2,0 d 
(50+150g/100kg sementes) 

* média de 300 sementes 
** média de 200 sementes 

12,3 a 44,7 

13,3 a 37,6 

6,6 ab 98,5 

8,0 ab 18,7 

3,6 b 83,3 

3,6 b 0,0 

ê,. Tenu;s 

inc. trans. 

36,3 a 8,2 

22,0 b 20,4 

12,0 c 0,0 

11,3 c 0,0 

9,6 c 0,0 

*** médias seguidas das mesmas letras nas colunas não diferiram entre si 
<Duncan 5%). 
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emergêncla(~) 

te.t ab. Im. agua Im. 5~ Im. 10 .. · Im. 20.. fungo 
tratamento. 

_ aolo natural O areia .aterlllzada 

medi .. nao diferiram entre el (tukey a,) 

Figura 3- Emergência (~) de plântulas de trigo 10 dias após 

semeadura em 5010 natural mantidos à temperatura 

ambiente e em areia esterilizada mantidas a 25±2 0 C, 

após tratamento por Imersão (Im.) em suspensões conten-

do diferentes concentrações de células de Bacl I Iys 

subtllls. 
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,. reducão .. 
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Figura 4- Redução (~) da Incidência de Blpolarls soroklnlana, 

pyrlcularla Qry2ae e Alternaria tenuls em sementes de 

trigo tratadas por Imersão (Im.) em suspensões contendo 

diferentes concentrações de células de Baclllys 

subtllls. 
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4.2.2 - MétOdo de Contato 

4.2.2.1- Tratamento de Sementes por Diferentes períodos de 

Contato 

o contato com o melo de cultura 

períodos (O a 24 horas), com e sem a bactéria, 

emergência das plântulas (Figura 5). 

por diferentes 

não afetou a 

Todos os períodos de contato com a bactéria 

promoveram uma redução significativa na Incidência de ~. 

soroklnlana em relação às respectivas testemunhas (Tabela 13), 

mas não se Igualaram ao fungicida, o qual erradicou o patógeno. 

Para ~.orvzae os melhores resultadOS, quanto a 

diminuição da IncidênCia foram, respectivamente, contato por 6, 

12 e 24 horas, que se apresentaram estatisticamente semelhante 

ao tratamento fungiCida. O contato por 12 e 24 horas também se 

Igualaram ao fungicida para A.tenyls. 
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Tabela 13- Porcentagem de sementes portadoras de Pvrlcylarla 

orvzae, Blpolarls soroklnlana e Alternaria tenyls 

após contato com Bac II I ys sybt II I s (AP-51). 

tratamentos Ell[l~yliHI~ f,llpQI~[i~ êl:I;~[Dsl[la 
(tempo contato) Qrllzae sO[QklDlaDa :I;enyls 

O horas BOA 39,50*a** q2,OO a 31,00 a 

1 hora BOA 43,50 a q5,OO a 19,50 abc 

3 horas BOA 43,50 a Q2,OO a 2Q,OO ab 

6 horas BOA 46,50 a Q7,50 a 23,50 ab 

12 horas BOA 38,50 ab 5Q,OO a 25,50 ab 

2Q horas BOA 34,00 a bc Q5,OO a 15,50 bc 

1 hora B.syb:I;IIIS 32,50 a bcd 10,00 b 12,00 bcd 

3 horas f,I.syb:I;llls 23,50 abcd 19,50 b 13,00 bcd 

6 horas B.sub:I;llls 18,00 bcde 16,00 b 9,00 cd 

12 horas f,I.sub:I;llls 12,00 de 13,50 b 6,50 de 

2Q horas B.sybtllls 1Q,OO cde 9,00 b 7,00 de 

thlram + Iprodlone 4,50 e 0,00 c 1 ,00 e 

* média de 3 repetições 
** médias, nas colunas seguidas da mesma letra não 
diferiram estatisticamente entre si (Tukey 5~) 
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Figura 5- Porcentagem de emergência de sementes de trigo tratadas 

com Baclllus sybtlllS por diferentes perrodos de conta

to. 
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4.2.2.2- Tratamento por Contato com os Isolados AP-03 e AP-51 

Sementes com alta Incidência de ~. soroklnlana não 

responderam ao tratamento biológico, como pode ser observado na 

Tabela 14, onde se verifica que nenhum dos Isolados testados 

diferiu estatisticamente da testemunha, permanecendo a Incidência 

bastante elevada. 

Tabela 14- Incidência (~) de Blpolarls soroklnlana e Alternaria 

tenuls em sementes de trigo após tratamento com 

Baclllys subtlljs. Isolados AP-03 e AP-51, pelo método 

do contato por 16 horas 

tratamento ~.soroklnlana A. tenyls 

Contato BOA 98,00* a** 47,00 a 

Contato ~ subtllls 93,00 ab 35,00 a 
Isolado AP-03 

Contato ~ subtll Is 95,00 a 34,00 a 
Isolado AP-51 

Iprodlone + thlram 36,00 c 4,00 b 
(50+150g/100kg sementes) 

*- média de 4 repetições 
**- médias, segUidas da mesma letra, nas colunas, não diferiram 
entre si ( Tukey 5" ). 
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4.2.3- Comparação entre os MétodOS de Imersão e Contato 

4.2.3.1- Tratamento de Sementes com Isolado AP-03 por Contato e 

Imersão 

o tratamento por contato, apesar dO grande período 

de permanência das sementes no melo de cultura com e sem a 

bactéria e posterior secagem, não Influenciou a emergência das 

mesmas, avaliadas aos 5 e 15 dias (Figura 6>-

Quanto a Incidência, o tratamento por contato, que 

forneceu l,6X107 ufc/sem., embora estatisticamente semelhante ao 

fUngicida para E. orvzae e ~. soroklnlana. não diferenciou da 

Imersão em água ou em suspensões de células, que apresentavam 

5,3X104 ufc/sem .. Para A. tenuls, o contato com o melo de cultura 

estimulou o desenvolvimento do fungo sobre as sementes (Tabela 

15 ). 



Tabela 15- InCidênCia ('li) de BlpolarlS soroklnlana, 

pvrlcularla oryzae e Alternaria tenyls em sementes 

de trigo tratadas com Bacl I Iys sybtl I Is AP-3 por 

contato e Imersão. 

tratamento B.soroklnlana ~ oryzae .L tenyls 

contato com melo de cultura 25,0* a** 25,0 a 52,0 a 
sem a bacterla por 16 horas 

contato com .fL.. ~YD:tIII~ AP-03 7,0 bc 8,0 bc 28,0 b 
por 16 horas 

Imersão em água por 5 horas 10,0 b 16,0 ab 25,0 b 

Imersão em suspensão de células 8,0 b 14,0 ab 19,0 bc 
de JL. sybtlllS AP-03 por 5 horas 

Iprodlone + thlram 1 , O c 1 , O c 10,0 c 
(SO+150g/100k9 sem. ) 

*-medla de 4 repetições 
** médias seguidas das mesmas letras, nas colunas, não diferem 
e n t r e Si ( Tu k e y 5'l1 ) 
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Figura 6- Porcentagem de emergência de sementes de trigo, aos 5 e 

15 dias da semeadura, submetidas ao tratamento com 

Bacl I Iys subtl I IS, AP-03, pelOS métodos de contato 

( c o n t .) e I me r são (I m. ) . 
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4.2.3.2- Tratamento de Sementes com o Isolado AP-51 por Contato e 

Imersão 

A Incidência de ~. soroklnlana não foi Influên-

clada pela forma de tratamento (Imersão ou contato), mantendo-se 

sempre elevada, semelhante à testemunha (Tabela 16). Na Tabela 

17, observa-se que os tratamentos com~. subtl I Is apresentaram as 

menores porcentagens de transmissão, enquanto o tratamento 

qufmlco apresentou 100~. Quanto a emergência, não houve diferença 

entre os tratamentos aos 15 dias após semeadura (Tabela 7). 

Tabela 16- Efeito de formas de tratamento de sementes de trigo 
com Bacl!lys sybtllls na Incidência e severidade de 
BlpQlarls soroklnlana. 

tratamentos 

Contato Baclllus subtllls 
por 24 horas 

Contato melo de cul
tura por 24 horas 

I me r são .f!.. sub t I I I s 
por 5 horas 

Imersão em água 
por 5 horas 

Iprldlone+thlran 
(50+150g/100kg sem.) 

* média de 4 repetições 

IncidênCia 

96,5* a** 

98,5 a 

96,0 a 

98,5 a 

30,0 b 

(~) severidade 

2,74*** ab 

3,05 a 

2,70 ab 

2,58 b 

0,34 c 

** médias seguidas da mesma 
si (T u k e y 5~) 

letra nas colunas não diferiram entre 

*** escala de severidade o - ausência 
1 - 1 a 1 O~ 
2 - 11 a 25~ 
3 - 26 a 50~ 
4 - 51 a 75~ 
5 - 76 a 100~ 

do patógeno 
da sem. coberta pelo fungo 
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Tabela 17- Porcentagem de sementes mortas, plântulas doentes, 

plântulas sadias e transmissão semente/plântula em 

teste de tubo de ensaio contendo ágar-água, para se-

mentes portadoras de Blpolarls soroklnlana. 

sementes Plântulas plântula5 Trans-
tratamentos mortas ('%,) doentes ('%,) sadias ('%,) missão ('%,) 

contato 23,75*a** 56,25 a 20,0 b 57 
BOA 

contato 33,75 a 33,75 a 32,5 ab 35 
.fl.sybtIIIS 

imersão 25,00 a 50 / 00 a 25,0 ab 51 
água 

Imersão 28,75 a .:t3 / 75 a 27,5 ab .:t6 
.fi.subtll Is 

Iprodlone 20,00 a 32,50 a .:t7,5 a 100 
+ thlram 

* média de .:t repetições 
** médias seguidas da mesma letra não diferiram entre 51 (Tukey 
5") 
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Figura 7 - Emergência (~) de Plântulas aos 8 e 15 dias após dls-

bUlção das sementes tratadas com Bacl I Iys sybtl I Is por 

imersão (Im.) e contato (cont.) em caixas plásticas 

contendo solo estérlllzado. 
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5-DISCUSSlO 

5.1-Seleção l.D. yltro de .a. subtl' Is a Patógenos Transportados por 

Sementes de Trigo. 

Foi possível selecionar quatro Isolados de ~. 

subtllls (AP-03, AP-12, AP-51, AP-114), que retardaram o 

crescimento das colônias de Penlcllllym e Asperglllys por 3 e 2 

dias respectivamente. Esse Isolados ainda alteraram as 

características morfológicas, como tamanho e coloração das 

colônias, quando comparados às testemunhas. As colônias, embora 

atípicas, apresentavam-se em número semelhante ao tratamento 

testemunha (Figura 1) não sendo Influenciados pela concentração 

dos metabólltos no melo de cultura (Tabela 3). Entretanto, o 

diâmetro das colônias foram menores principalmente, na presença 

dos Isolados AP-3 e AP-51 (Figura 2>. LAZZARETTI et alll (1992) 

verificaram que esses mesmos Isolados de .a. sybtl I 15 foram os 

mais efetivos na Inibição do crescimento de diversos fungos 

transportados por sementes de feijão e presentes no solo. 

Além do menor crescimento mlcellal, os metabólltos 

Inibiram a capacidade de esporulação dos fungos, principalmente 

de penlcllllym (Tabela 4>. A eficiência dos metabólltos de .6.. 
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subtllls foi di retamente proporei onal a sua concentração no melo 

de cultura. Este fato poderia ser atribuído a outros fatores, 

como alteração do pH e/ou exaustão dos nutrientes do melo. 

Entretanto, os valores de pH, antes e após o crescimento da 

bactéria, e antes ou após a autoclavagem, não foram alterados em 

ma I s d e O, 1 uni da de s ; e n s a los de d I I ui ç ã o ( da dos não 

apresentados) de BO em água destilada mostraram que as colÔnias 

dos fungos surgiam no mesmo períOdO e com as mesmas 

características da testemunha (embora um pouco mais Claras), em 

meios contendo somente 1~ de BO, sugerindo que a Inibição não foi 

nutricional, como já observado por BETTIOL (1988) para f.. oryzae. 

Inibição e/ou controle de fungos do gênero Penlcl I I Iym também 

foram obtidos por SINGH & OEVERALL (1984). 

Os metabólltos de ~. sybtlllS, Inibiram ou 

retardaram o crescimento mlcel lal de ~. sOrOklnjana, f.. oryzae, 

A. tenyls,~. nOdorym e E. gramlnearym por, no mínimo, 30 dias 

(Tabelas 5 a 8). Para ~. soroklnlana e f.. oryzae a Inibição fOi 

de 100' para os quatro Isolados testados (Tabela 9), mostrando a 

a 1 ta sens I b I I I dade destes fungos aos metabó I I tos desses Iso lados 

de ~. sybtl I 15. Esses resultados estão dentro do esperadO pois 

BETTIOL & KIMATI (1990) e NUNES et alll (1989), selecionaram 

esses Isolados de .fi. sybtll Is, quanto à capacidade de Inibirem f.. 

oryzae e Helmlnthosporlym oryzae, respectivamente. 

O crescimento ml cellal, embora pequeno, de A. 

tenyls e ~ .nodorum na presença dos Isolados testados, pode ser 
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atrlbufdo a menor sensibilidade destes patógenos aos metabólltos 

de ~.sybtl I Is produzidos por estes Isolados nas condições 

testadas. E. gramlnearym foi o menos sensfvel aos metabólltos, 

Iniciando o crescimento logo nos primeiros dias de IncUbação para 

todos os Isolados de !i.sybtjlls. Estes resultados sugerem que, 

embora em testes de cultura pareada ocorra a formação de halo de 

Inl blÇão (dados não publicados), os metabólltos autoclavados não 

são efetivos, ou o fungo é Influenciado, positivamente, por 

nutrientes celulares. Este efeito foi observado por GRANT et ai I I 

(1991), quando relataram que alguns fungos, entre eles espécies 

do gênero Fysarjym, podiam utl I Izar componentes celulares de 

bactérias mortas pelo calor como fonte suplementar de G, N e P 

entre outros compostos, e que este processo, denoml nado c I tó I I se, 

no caso de E. oxvsporum, se restringe ao ataque somente de 

células mortas pelo calor. 

O desenvolvimento dos fungos, na presença de 

metabólltos produzidos pela bactéria, pode ser atrlbufdo a 

diversos fatores como: 1- a quantidade de metaból itos produzidas 

não fOi suficiente para Inibir o crescimento mlcellal; 2- os 

fungos que 

metabólltos 

(resistência) 

apresentaram crescimento são menos sensfvels aos 

produzidos; 3- pode ocorrer uma adaptação 

do fungo aos metaból Itos; 4- os metaból Itos podem 

ser degradados por enzimas dos fungos (GRANT et ai I 1,1986); 5-os 

metabólltos podem se degradar e/ou volatl I Izar, perdendo suas 

caracterfstlcas antagõnlcas; e 6- os metabólltos produzidos podem 



-78-

ser constituídos por substâncias químicas diferentes, sendo que 

cada uma apresenta características distintas quanto à 

termoestabl I Idade, degradação, volatl I Ização entre outros. Gomo 

cada fungo pode apresentar senslbl I Idade a diferentes compostos 

químicos produzidos pelas bactérias, pOde-se atribuir a algumas 

destas hipóteses a Inibição em diferentes graus observadas. 

5.2-Tratamento de Sementes de Trigo com ~. subtl I Is 

Em todos os ensaios onde foram comparados OS 

Isolados AP-03 e AP-51 se mostraram semelhantes, não sendo 

posiível definir qUal o melhor Isolado para o tratamento de 

sementes. 

A Imersão das sementes por curtos períodos de 

tempo (',5 mln.) em caldo onde~. sybtl I Is foi multiplicado, 

autoclavado ou não, não foi eficiente no controle de E. orvzae. 

Entretanto, para ~. sorokjnlana, os resultados foram bastante 

satisfatórios, Inibindo a Incidência em até 64,7~. A eficiência 

ou fator responsável pela Inibição de ~. soroklnlana, não está 

relacionado com o período de Incubação dO caldo ou com a presença 

da célula viva da bactéria, pois a Incubação por 7 dias, como já 
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havia sido observado por BAKER et ai I I (1985), foi melhor que a 

Incubação por 15 dias, o que sugere ser o per(odo de 7 dias o 

pico da produção de metaból Itos. Também não houve diferenças 

entre os tratamentos com células vivas ou mortas pelo calor, 

sugerindo que o efeito Inibitório foi proporcionado por 

substâncias termoestávels. 

Gomo não foi poss(vel detectar diferença entre 0$ 

tratamentos utl I Izando-se células vivas ou mortas, a utl I Ização 

de células vivas foi preferida, fazendo-se das sementes um 

vefculo do agente de controle biológico, posslbl I Itando seu 

desenvolvimento no ambiente, como foi sugerido por AHAMAD & BAKER 

(1987). 

Gom o aumento do perfodo de Imersão para 5 horas, 

conseguiu-se um bom controle de E. orvzae e A. tenyls, além de ~. 

soroklnlana, o que era esperado (Tabela 11). Os melhores 

resultados foram obtidos quando Imerglam-se sementes nas 

suspensões mais concentradas, sugerindo que a quantidade de 

células presentes na semente têm grande Influência no controle 

dos patógenos, provavelmente devido à maior produção de 

antibióticos. Efeito semelhante foi observado por PUSEY & WILSON 

(1984), quando trataram frutos de ameixa, nectarlna, pêssego e 

damasco com diferentes concentrações de células de~. sybtl I Is, 

obtendo os melhores resultados no controle de Monl! Inla 

fryctlcola com as concentrações mais elevadas da bactéria. O 

mesmo ocorreu nos tratamentos por contato das sementes com 
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colônias de ~. sybtl I Is, onde observou-se que quanto maior o 

perfodo de contato, maior a eficiência na inibição dos fungos 

presentes nas sementes (Tabela 13). 

O contato com a bactéria por perfodos de 12 

horas ou mais promoveu um controle de f. oryzae e A. tenyls 

semelhante ao tratamento fungicida. Para a. soroklnlana, embora 

ocorram diferenças significativas em relação à testemunha, com 1 

hora de contato, a melhor Inibição (78,6~) foi obtida quando as 

sementes permaneciam por 12 horas em contato com as células de 

a. sybtl I Is. Os melhores resultados obtidos nos tratamentos por 

contato podem ser atrlbufdos ao grande número de células aderidas 

ou absorvidas pela sementes, devido à menor quantidade de água 

livre presente no melo. A penetração das células da bactéria nas 

sementes pode ser observada quando, após os tratamentos, as 

sementes foram deslnfestadas superfiCialmente com hlpoclorlto de 

sódio (3:1) por 2 minutos e plaqueadas em melo BOA. A bactéria só 

aparece no melo de cultura quando as sementes foram partidas ao 

melo ou por ocasião da germinação, o que comprova a presença 

Interna da bactéria na semente. 

O contato de sementes com agentes de controle 

biOlógico mostrou-se tão eficiente quanto a Inoculação de 

patõgenos, demonstrada por TANAKA et ai I I (1989); ROLIN et ai I I 

(1990) e VALARINI & MENTEN (1991), pOdendo ser recomendado. 

Entretanto, a utl I Ização desta técnica, embora de fácl I execução 

a nfvel experimentai, é superada pelo tratamento por Imersão, 
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comercialmente mais apropriado, mesmo necessitando de grande 

quantidade de células para obter-se um bom controle. 

Para sementes com alta incidência de ~. 

soroklnlana, nenhum dos Isolados, em nenhuma das formas de 

tratamento, se mostrou eficiente. Mesmo o tratamento qufmlco, que 

aplicado em sementes com menor Incidência mostra-se multo 

eficiente, não foi promissor. Estes resultados sustentam a 

afirmação segundo a qual o tratamento de sementes deva ser 

executado em lotes com baixos níveis de Infecção para ser mais 

eficiente (fORCELINI,1991a). No caso de trigo, a Incidência 

máxima de ~. soroklnlana permitida em sementes certificadas e 

fiscalizadas é de 40~, segundo a proposta de níveis de tOlerância 

de patógenos para o programa de certificação de sementes no 

Brasil (ABRATES/COPASEM, 1991). A alta Incidência, mesmo restrita 

à uma pequena área das sementes e a elevada taxa de transmissão 

observada após o tratamento químico (Tabelas 16 e 17), pode ser 

atribuída à localização Interna, no endosperma, do patógeno 

(fORCELINI, 1991a), não sendo atingidos pelos fungicidas de ação 

protetora (REIS,1987 ; fORCELINI ,'991a), multo embora o fungicida 

Iprodlone apresente uma certa ação slstêmlca (fORCELINI,1991a), 

Por outro lado, o tratamento biológico, embora sem efeito sobre a 

Incidência e a severidade, propiciou as menores taxas de 

transmissão, nas condições do ensaio (Tabelas 16 e 17). 

A emergência das sement~s, tratadas com ~. 

sUbtlllS, em solo ou areia não foi prejudicada pelos Isolados 
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testados nem pela forma de tratamento. O aumento na emergência, 

observada em sementes de trigo (MERRIMAN et ai I I, 1974 e ZASPEL, 

1992) ou amendoim (TURNER & BAGKMAN, 1991), tratadas com .6.. 

sybtllls, não foi observado no presente trabalho, devido, 

provavelmente, à elevada porcentagem de emergência das sementes 

utilizadas. 

Os resultados obtidos mostram que a utl I Ização de 

.6.. sybt II I S no tratamento de sementes é v I áve I, podendo ser 

melhorado através da utl I ização em controle Integrado. A 

v I ab II Idade econôml ca pode ser me I horada com a produção de 

formulações adequadas de células da bactéria. SegundO TURNeR & 

BAGKMAN (1991), a produção de.6.. sybtllls em formulações como pó 

seco, pó molhável ou suspensão concentrada, em quantidades 

necessárias para o uso agrícola, é relativamente fácl I devido a 

formação de endosporo pelas bactérias. 
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6- CONCLUSõES 

Na forma e nas condições em que foram realizados 

os ensaios, pOde-se concluir: 

-foi possfvel selecionar, Ln vltro, os Isolados AP-03, AP-12, 

AP-51 e AP-114 de~. sybtll Is dentre os 13 comparados, quanto à 

eficiência na Inibição de fungos frequentemente presentes nas 

sementes de trigo; 

-o tratamento de sementes de trigo com ~. subtl I Is se mostrou 

viável em tratamento por Imersão e por contato, em sementes com 

Incidência Inferior a 40% de ~. soroklnlana; 

-~ . subt I I I s ap I I cado às sementes de tr I go, não afeta a 

emergênCia das plântulas; 

-não foi observada diferença estatfstlca entre os métodos de 

aplicação de ~. sybtl I 15 em sementes de trigo, por contato e por 

Imersão. 
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