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Resumo 

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary é o fungo causador 
da doença do mofo-branco que acomete uma diversidade 
de culturas no mundo todo. Como medida de controle, são 
utilizados fungicidas, porém o uso intenso destes agentes 
químicos pode causar problemas à saúde e ao meio 
ambiente. O controle biológico é uma alternativa ao uso 
dos fungicidas. Pseudomonas sp. é uma rizobactéria 
promotora de crescimento capaz de inibir o crescimento 
de patógenos na rizosfera. Este trabalho teve por objetivo 
testar a capacidade antagonista in vitro de isolados 
bacterianos de Pseudomonas sp. contra o fungo S. 
sclerotiorum e posteriormente identificá-los 
molecularmente. Foram selecionadas quatro linhagens de 
Pseudomonas sp. capazes de inibir o crescimento micelial 
do fungo. 

Introdução  

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary é o fungo conhecido 
por causar a doença do mofo-branco. A doença é capaz 
de infectar mais de 500 espécies de plantas por todo o 
mundo, podendo levar a uma perda de 100% da 
produção. Este fungo produz escleródios, estruturas de 
resistência que em condições de alta umidade e 
temperatura entre 10 e 21ºC se tornam fonte de inóculo 
primário para infecção da parte aérea das plantas 
(JACCOUD FILHO et al., 2017). O método de controle 
considerado mais eficaz é o uso de fungicidas 
(DERBYSHIRE et al.,2016). Porém, os fungicidas 
selecionam microrganismos resistentes e podem 
prejudicar a saúde humana e o meio ambiente, por isso, 
o controle biológico é uma alternativa importante 
(SABATÉ et al., 2018). Pseudomonas sp. é uma 
rizobactéria promotora de crescimento, que previne o 
estabelecimento de patógenos na rizosfera (JACCOUD 
FILHO et al., 2017). Segundo Fernando et al. (2007), uma 
linhagem de Pseudomonas chlororaphis foi eficiente no 
teste antagonista contra S. sclerotiorum no campo na 
cultura da canola. 

Material e Métodos 

Foram utilizadas linhagens de Pseudomonas sp. e S. 
sclerotiorum mantidas em estoque no laboratório de 
Microbiologia da UEPG/DEBIOGEM. A linhagem do fungo 
S. sclerotiorum foi gentilmente cedida pelo Prof. Dr. David 
de Souza Jaccoud Filho, do Departamento de Fitotecnia 
e Fitossanidade da UEPG. As linhagens de bactérias 
foram isoladas do tanque e da água utilizada para a 
lavagem de embalagens de agrotóxicos, da estação 
experimental da BASF, na Fazenda Escola Capão da 
Onça/UEPG. Foram testadas 48 bactérias contra o fungo 

S. sclerotiorum. As bactérias foram cultivadas em tubos 
tipo Falcon contendo 15 mL de caldo LB (Caldo Luria) por 
24 horas, sob agitação (200 rpm), a 30º C. Os fungos 
foram crescidos em placas contendo 25 mL de BDA (Agar 
Batata e Dextrose) e incubados em estufa (BOD) a 28° C, 
por 15 dias. Foram realizadas riscas de bactérias numa 
das extremidades das placas com BDA, enquanto na 
outra extremidade da placa foi colocado um cilindro ou 
disco contendo o micélio do patógeno S. sclerotiorum, 
crescido previamente em meio BDA. Os testes foram 
efetuados sempre em triplicata, e foram utilizados 
controles para as bactérias e para o fitopatógeno. Todas 
as placas foram mantidas em estufa BOD, a 28° C, por 15 
dias. Durante 15 dias foram realizadas medições diárias 
do crescimento micelial do fungo S. sclerotiorum.  

Resultados e Discussão 

Das 48 bactérias testadas, 4 delas mostraram inibição do 
crescimento micelial de S. sclerotiorum.  Fernando et al. 
(2007) comprovaram a ação de Pseudomonas 
chlororaphis contra a germinação dos ascósporos de S. 
sclerotiorum na canola. Jain et al. (2015) constataram que 
Pseudomonas aeruginosa, associada com outras 
bactérias antagonistas, foram capazes de promover o 
crescimento da planta da ervilha e reduzir o surgimento 
da doença do mofo-branco. O DNA das 4 linhagens de 
Pseudomonas sp. consideradas promissoras está sendo 
extraído para posteriormente ser sequenciado e 
identificado molecularmente. 

Conclusão 

Pode-se verificar neste trabalho que quatro linhagens de 
Pseudomonas sp. inibiram o crescimento micelial do 
fitopatógeno S. sclerotiorum, sendo consideradas 
promissoras para o possível uso no controle biológico do 
mofo-branco. 
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