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Resumo 

    O trabalho teve como objetivo avaliar o potencial de 
inibição de bactérias endifíticas sobre patógenos 
radiculares da cultura do feijão. Esses microrganismos 
foram isolados de plantas nativas do estado do Paraná. 
Após testes preliminares em laboratório para avaliar o 
potencial de inibição das bactérias sobre os patógenos 
Sclerotinia sclerotiorum, Fusarium solani, Rhizoctonia 
solani, Macrophomina phaseolina, três isolados 
bacterianos promissores foram selecionados. Em 
seguida, foram realizados testes de vigor e germinação 
das sementes de feijão previamente inoculadas com os 
patógenos e, posteriormente tratadas com as bactérias 
para se verificar o potencial de controle das mesmas 
sobre os patógenos em relação a germinação das 
sementes e no desenvolvimento das plântulas. 

Introdução  

     O feijão é uma cultura de grande importância na 
alimentação brasileira, tanto no aspecto nutricional, 
quanto cultural. Contudo, as doenças são um dos fatores 
que limitam a produtividade da cultura, que atreladas as 
condições climáticas, podem reduzir significativamente 
ou até inviabilizar a produção. Entre as principais 
doenças do feijoeiro, destacam-se as causadas por 
patógenos de solo, que produzem estruturas de 
resistência podendo permanecer nos solos por vários 
anos, infectando o sistema radicular do feijão e de outras 
culturas. Para se tentar reduzir o impacto das doenças 
nas plantas, produtos químicos são utilizados. 
Entretanto, a sua utilização constante na agricultura tem 
causado danos ao meio ambiente quando manipulados 
incorretamente. Assim, o controle biológico vem sendo 
uma alternativa, que busca reduzir os efeitos de 
organismos indesejáveis as plantas, favorecendo os 
organismos benéficos. 

Material e Métodos 

     Isolamentos de microrganismos endofiticos de 
plantas coletadas em regiões do estado do Paraná foram 
realizados de acordo com a metodologia proposta por 
MAFIA, ALFENAS e GONÇALVES (2007). Testes de 
pré-seleção foram realizados com 40 isolados 
bacterianos contra quatro fitopatógenos em foco, Após 
isso, 6 isolados bacterianos promissores foram 
selecionados para os testes de pareamento baseado na 
metodologia de Angonese et al. (2009). Posteriormente, 
foram realizados testes de vigor e germinação, baseado 
nas metodologias descritas em BRASIL (2009). Para 
isso, as sementes de feijão foram colocadas em contato 
com os patógenos por 24h e posteriormente, foram 

divididas em 5 tratamentos com 4 repetições, além de 
uma testemunha plena. 

Resultados e Discussão 

    A tabela abaixo contém os resultados dos testes de 
germinação (G) e vigor (V) em relação aos tratamentos 
Testemunha plena (TP), com os isolados bacterianos 
(B1, B2, B3), um fungicida químico (FQ) e uma 
testemunha inoculada só com o patógeno (TI). As 
médias seguidas pelas mesmas letras na vertical não se 
diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%. 

    A partir dos resultados da tabela, verifica-se que para 
o patógeno Fusarium solani, todos os tratamentos foram 
distintos estatisticamente da testemunha inoculada na 
germininação. Para a Macrophomina phaseolina, o 
isolado B1 foi estatisticamente semelhante a testemunha 
plena no vigor e na germinação. Para Rhizoctonia solani 
os tratamentos bacterianos ficaram abaixo ou foram 
semelhantes a testemunha inoculada na germinação e 
iguais no vigor. Para Sclerotinia sclerotiorum, na 
germinação, todos os tratamentos foram distintos da 
testemunha inoculada e no vigor apenas no tratamento 
B3 foi igual a testemunha inoculada. 

Conclusão ou Conclusões 

   Conclui-se que os isolados bacterianos em sua maioria 
se mostraram promissores no controle dos patógenos, 
mas não foram superiores ao tratamento químico.  
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Tabela 1. Testes de germinação (G) e vigor (V). 

T  
Fusarium 

solani 
Macrophomina 

phaseolina 
Rhizoctonia 

solani 
Sclerotinia 

sclerotiorum 
G V G V G V G V 

TP 48 a 33,7 a 48, a 33,7 a 48 a 33,7 a 48 a 33,7 a 

B1 46 a 32,2 ab 44 ab 30,6 ab 35 c 23,7 b 31 c 33,7 a 

B2 47 a 29,5 ab 34 c 24,7 bc 36 c 26,4 b 29 c 31,5 a  

B3 48 a 30 ab 42 bc 24,9 cd  39 b 23,7 b 29 c 24,0 bc 

FQ 48 a 30,8 ab 44ab 28,5 bc 45 a 24,7 b 40 b 29,9 ab 

TI 32 b 27,7 b 30 d 23,2 d 40 b 26,4 b 12 d 23,0 c 

CV% 6,5% 10,7% 9,5% 9,4% 7,3% 10,4% 19,4% 15,6% 


