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Introdução                                                                                      
A podridão-mole da alface (Lactuca sativa)

causada por Pectobacterium carotovorum subsp. 
carotovorum (Pcc) é considerada a mais destrutiva e 
importante doença desta folhosa em muitas áreas 
produtoras do mundo, inclusive no Estado de 
Pernambuco [1, 2]. No campo, a doença ocorre
inicialmente como uma murcha nas folhas externas, 
sendo que plantas próximas à colheita são mais 
susceptíveis. A murcha é causada pela colonização e
apodrecimento dos tecidos vasculares, com o 
desenvolvimento de uma descoloração rosa a marrom. 
Em estádios avançados, toda a planta pode tornar-se 
apodrecida [1]. 

Métodos de controle, a exemplo da utilização de 
leveduras e cálcio constituem alternativas viáveis em 
relação ao controle químico tradicional, principalmente 
por não deixarem resíduos tóxicos nos produtos [3, 4, 
5, 6], merecendo ser investigados com maior 
profundidade. Este trabalho visou selecionar leveduras 
para o biocontrole da podridão-mole em alface e 
estudar sua interação com o cálcio no controle da 
doença. 

Material e Métodos
Foram realizados três experimentos. No

primeiro, foi utilizado o cloreto de cálcio para 
aplicação foliar (3 g L-1) e o nitrato de cálcio para 
aplicação no solo nas concentrações de 0,1; 0,15 e 0,2 
g L-1 (Tabela 1). No segundo experimento foram 
utilizadas dosagens diferentes de cloreto de cálcio 2g L-

1, 3g L-1, 4 g L-1, 5 g L-1, 6 g L-1 (Tabela 2) e no terceiro 
experimento fez-se uma interação entre a melhor 
dosagem de cálcio x leveduras (selecionadas 
previamente - Rhodotorula sp. 4IIIA (Rh1) e 
Saccharomyces cerevisae (5107)) (Tabela 3). Sete dias 
após o transplantio das mudas de alface tipo “crespa” 
cv. Cacheada (Hortivale) as aplicações foram
realizadas a intervalos de dois dias, num total de cinco. 
Quatro dias após as últimas aplicações de Ca, as 
plantas foram inoculadas na base do pecíolo da 
segunda e terceira folhas definitivas pelo método de
picada, com suspensão do isolado Pcc 120, na 
concentração de 1 x 109 UFC mL-1, sendo submetidas à 
câmara úmida por seis horas. As avaliações foram 
realizadas a intervalos de tempo diferentes, 

inicialmente a cada hora durante as primeiras seis horas 
após a inoculação e, posteriormente com intervalos de 
seis horas até 48 horas. Foram observadas a incidência 
e severidade da doença, esta baseada em escala de 
notas que variou de 1 a 9 [7], determinando-se o 
período de incubação (PI), a severidade inicial da 
doença (SEVI), a severidade final (SEVF) e área 
abaixo da curva de progresso da doença (AACPD). 

Nos três experimentos o delineamento 
experimental foi inteiramente casualizado, com 
respectivamente cinco, seis e três tratamentos incluindo 
a testemunha, todos com cinco repetições. A unidade 
experimental foi constituída por uma planta na qual 
duas folhas foram inoculadas.  

Resultados e Discussão
No primeiro experimento houve diferença 

significativa entre todos os tratamentos e a testemunha, 
mas não entre os tratamentos (Tabela 1). A SEVI 
variou de 3,1 a 4,4 e a SEVF variou de 5,0 a 7,9 
significando que tanto a severidade as 6 quanto às 48 
horas após inoculação já foram elevadas, considerando 
que a escala de notas vai de 0 a 9 [7]. Apesar de não ter 
havido diferença entre os tratamentos, o CaCl2 em 
aplicação foliar foi selecionado para os estudos 
seguintes, pela sua praticidade e por ter reduzido a 
severidade da doença (RSD) em 37,4% e a AACPD em 
35,8%.

No segundo experimento houve diferença 
significativa para SEVF e AACPD entre todos os 
tratamentos e a testemunha (Tabela 2). O índice de 
redução da SEVF da doença na dosagem de 2g L-1

CaCl2 foi de 35,48% e na AACPD foi de 27,58%.
No terceiro experimento, apenas o isolado Rh1 

de Rhodotorula sp. não diferiu da testemunha em 
relação a SEVF e AACPD. O índice de redução da 
SEVF da doença na dosagem de 3g L-1 CaCl2 com o 
isolado 5107 de S. cerevisiae foi de 55,55% e da 
AACPD foi de 46,62%.

Segundo McLaughlin et al. [5] a habilidade do 
cálcio em controlar as podridões é dependente da 
concentração do CaCl2 utilizado. O cálcio auxilia na 
regularização do metabolismo dos vegetais e em 
concentrações adequadas mantém a consistência destes, 
diminuindo a incidência das doenças pela inibição da 
atividade da enzima poligalacturonase [6]. 
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Sanhueza [4] enfatiza que é preferível utilizar 
leveduras na proteção de hortaliças e frutas que serão 
consumidos in natura, pois esses microrganismos não 
são, geralmente, produtores de antibióticos, elementos 
considerados contaminantes químicos. Entre os 
principais mecanismos de ação das leveduras encontra-
se a competição por nutrientes, a indução de resistência 
e o parasitismo [8].

Em conclusão, o melhor controle da podridão-
mole da alface foi obtido pela utilização de 3g L-1

CaCl2 juntamente com o isolado 5107 de S. cerevisiae. 
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Tabela 1 – Efeito das dosagens de cloreto e nitrato de cálcio no controle da podridão-mole causada por Pectobacterium 
carotovorum subsp. carotovorum em alface, avaliada pelo período de incubação, severidade inicial, severidade final e área 
abaixo da curva de progresso da doença, em casa de vegetação.

TRATAMENTOS1 PI2 SEVI SEVF AACPD
Testemunha 2,53 b 4,4 a 7,9 a 264,0 a
CaNO3 0,20 g L-1 3,5 a 3,2 b 5,8 b 187,0 b

CaNO3 0,10 g L-1 3,7 a 3,2 b 5,7 b 186,1 b

CaNO3 0,15 g L-1 3,7 a 3,2 b 5,7 b 172,8 b

CaCl2 3g L-1 3,8 a 3,1 b 5,0 b 169,4 b
C.V. (%) 5,3 8,6 14,6 8,4

1O cloreto e o nitrato de cálcio foram aplicados respectivamente por pulverização e no solo, com intervalos de dois dias a partir de sete 
dias após o transplante das mudas, totalizando cinco aplicações;
2PI = período de incubação da doença é o número de horas entre a inoculação e o aparecimento dos sintomas; SEVI = severidade inicial da 
doença, avaliada 6 h após a inoculação através de escala de notas [7]; SEVF = severidade final da doença, avaliada 48 h após a inoculação 
através de escala de notas [7]; AACPD = Área abaixo da curva de progresso da doença, calculada pela fórmula AACPD = ∑(yi + yi+1)/2 X 

dti , onde yi e yi+1  são os valores de severidade observados em duas avaliações consecutivas e dti o intervalo entre as avaliações [9]; 
3Média de cinco repetições. Médias seguidas pela mesma letra não diferem significativamente entre si pelo Teste de Tukey (P <0,05).

Tabela 2 – Efeito das dosagens de cloreto de cálcio no controle da podridão-mole causada por Pectobacterium 
carotovorum subsp. carotovorum em alface, avaliada pelo período de incubação, severidade final e área abaixo da curva de 
progresso da doença, em casa de vegetação.

TRATAMENTOS1 PI2 SEVF AACPD

Testemunha 2,83 b 6,2 a 191,4 a

CaCl2 4g L-1 3,5 a 4,4 b 150,9 b

CaCl2 6g L-1 3,5 a 4,4 b 148,5 bc

CaCl2 5g L-1 3,5 a 4,2 b 144,6 bc

CaCl2 3g L-1 3,4 ab 4,1 b 140,7 bc

CaCl2 2g L-1 3,4 ab 4,0 b 138,6 c

C.V. (%) 15,14 8,92 5,47
1O cloreto de cálcio foi aplicado por pulverização foliar, com intervalos de dois dias a partir de sete dias após o transplante das mudas, 
totalizando cinco aplicações;
2PI = período de Incubação da doença é o número de horas entre a inoculação e o aparecimento dos sintomas; SEVF = severidade final da 
doença, avaliada 48 h após a inoculação através de escala de notas [7]; AACPD = Área abaixo da curva de progresso da doença, calculada 
pela fórmula AACPD = ∑(yi + yi+1)/2 X dti , onde yi e yi+1  são os valores de severidade observados em duas avaliações consecutivas e dti o 
intervalo entre as avaliações [9]; 
3Média de cinco repetições. Médias seguidas pela mesma letra não diferem significativamente entre si pelo Teste de Tukey (P <0,05).

Tabela 3 – Efeito de cloreto de cálcio e leveduras no controle da podridão-mole causada por Pectobacterium carotovorum 
subsp. carotovorum em alface, avaliada pelo período de incubação, severidade inicial, severidade final e área abaixo da 
curva de progresso da doença, em casa de vegetação.
TRATAMENTOS1 PI2 SEVI SEVF AACPD

Testemunha 3,43 b 2,8 b 5,4 a 186,6 a
Rh1 – Rhodotorula sp. 4,0 a 2,0 a 4,7 a 150,1 a
5107 – Sacharomyces cerevisiae 4,0 a 2,0 a 3,1 b 104,7 b
CaCl2 3g L-1 + Rh 1 4,0 a 2,0 a 2,6 b 107,4 b
CaCl2 3g L-1 + 5107 4,0 a 2,0 a 2,4 b 99,6 b
C.V. (%) 8,32 21,31 15,80 14,28

1O cloreto de cálcio foi aplicado por pulverização foliar, com intervalos de dois dias a partir de sete dias após o transplante das mudas, 
totalizando cinco aplicações.E as leveduras foram inoculadas 12 h antes da inoculação da Pcc 120, pelo método da picada;
2PI = período de incubação da doença é o número de horas entre a inoculação e o aparecimento dos sintomas; SEVI = severidade inicial da 
doença, avaliada 6 h após a inoculação através de escala de notas [7]; SEVF = severidade final da doença, avaliada 48 h após a inoculação 
através de escala de notas [7]; AACPD = Área abaixo da curva de progresso da doença, calculada pela fórmula AACPD = ∑(yi + yi+1)/2 X 

dti , onde yi e yi+1  são os valores de severidade observados em duas avaliações consecutivas e dti o intervalo entre as avaliações [9]; 
3Média de cinco repetições. Médias seguidas pela mesma letra não diferem significativamente entre si pelo Teste de Tukey (P <0,05).


