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Introdução

A podridão-mole causada por Pectobacterium 
carotovorum subsp. carotovorum (Jones) Hauben et al.
(Pcc) [1] em couve-chinesa (Brassica campestris L. 
ssp. Pekinensis) tem extensa distribuição geográfica, 
ocorrendo durante todo o ciclo da cultura.

Os sintomas iniciais da doença são uma podridão-
mole localizada nas nervuras das folhas que ficam em 
contato com o solo infestado, progredindo rapidamente 
para o caule principal, resultando no colapso de toda a 
planta [1].

As doenças de plantas causadas por bactérias são de 
difícil controle, sendo a maioria das medidas 
disponíveis, de caráter preventivo. Ainda não se 
desenvolveram produtos químicos eficientes capazes de 
curar ou recuperar uma planta ou mesmo protegê-la 
contra infecções bacterianas de forma eficiente [2]. 

Nesse contexto, as bactérias promotoras de 
crescimento de plantas (BPCPs) além de colonizar os 
tecidos da planta, atuam diretamente pela produção ou 
alteração da concentração de fitohormônios, fixação de 
N, pela solubilização de fosfatos minerais ou outros  
nutrientes  do  solo, oxidação  do  S,  aumento  de  
permeabilidade  das  raízes, produção de sideróforos e 
indiretamente pela supressão de doenças ou biocontrole 
[3, 4].

O objetivo deste trabalho foi avaliar o antagonismo 
exercido por BPCPs no controle da podridão-mole em 
couve-chinesa. 

Material e métodos

Foram utilizados cinco isolados bacterianos
promotores de crescimento (PEP91, EPR 6.3(2), C210, 
BAN82 e BAN29) pertencentes à Coleção de Culturas 
do Laboratório de Fitobacteriologia do Departamento 
de Agronomia da UFRPE.

Plantas de couve-chinesa da cultivar HARUME 
(Sakata®) foram semeadas em bandejas de poliestireno com 
substrato Basaplant®, em casa de vegetação. Vinte dias  
após o plantio, as raízes foram bacterizadas por imersão em 
5mL da suspensão dos isolados promotores de crescimento 
durante 30 minutos. Seguiu-se o transplantio para copos de 
plástico de 500 mL contendo solo esterilizado:substrato na 
proporção 1:1. 

A partir de isolados com 48 h de cultivo em meio Ágar 
nutritivo-Extrato de levedura-Dextrose (NYDA) [5], as 
suspensões das BPCP foram preparadas em solução de 
MgSO4 0,1 M e ajustadas em fotocolorímetro (A570 = 0,7).    

A inoculação com Pcc 56 foi realizada 20 dias após o 
transplantio, pelo método de picada com palito de dente 
esterilizado na região inferior da nervura central da
primeira e segunda folhas definitivas. No ferimento, com o 
auxílio de micropipetador, foram depositados 10 µL da 
suspensão do patógeno na concentração de 1 x 109 UFC 
mL-1. Após a inoculação, as plantas foram submetidas à 
câmara úmida por 6 h, utilizando sacos plásticos 
umedecidos com água. A testemunha foi tratada apenas 
com solução de MgSO4 0,1 M e posteriormente inoculada 
com Pcc 56.

As avaliações foram realizadas a cada hora durante as 
primeiras 6 horas após a inoculação, e, posteriormente, de 6 
em 6 horas até 48 horas. As variáveis analisadas foram o 
período de incubação (PI), número de horas entre a 
inoculação e o aparecimento dos sintomas, severidade 
inicial (SEVI) avaliada 6h após a inoculação e severidade 
final da doença (SEVF) avaliada 48 h após a inoculação, 
baseadas em escala de notas de Ren et al. [6] que  varia de 
1 (planta sem lesão no ponto de inoculação) a 9 (planta 
morta). Foram calculados o índice de doença (IDO) pela 
fórmula IDO = Σ (grau da escala x  frequência) x 100/(nº 
total de unidades x grau  máximo da escala) e a área abaixo 
da curva de progresso da doença (AACPD) 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 [7 ].

O delineamento experimental foi inteiramente 
casualizado com seis tratamentos, sendo cinco isolados 
de BPCP mais a testemunha, e quatro repetições, sendo 
a unidade experimental constituída por uma planta com 
duas folhas inoculadas. Os dados foram submetidos à 
análise de variância e as médias comparadas pelo Teste 
de Duncan ao nível de 5% de probabilidade (SAEG).

Resultados e discussões

Não houve diferença em relação ao período de 
incubação e a severidade inicial da doença entre a 
testemunha e os isolados. Os tratamentos C210 e 
PEP91 reduziram a SEVF em 27,6% e 14,6%, 
respectivamente. O IDO foi reduzido por C210
(52,5%) e BAN82 (26,10%) em relação à testemunha. 

A área abaixo da curva de progresso da doença foi 
significativamente reduzida apenas por C210 (22,3%)
(Tabela 1). 

Os estudos de Assis et al. [8,9] demonstraram a 
eficiência dos isolados RAB9 de Bacillus sp. e  C210 
de B. cereus no controle biológico de Xanthomonas 
campestris pv. campestris em couve e repolho, 
respectivamente. Estes isolados são capazes de formar 
endosporos, os quais permitem a sobrevivência e 
atividade metabólica sob condições adversas, tornando-
se mais adequados à formulação de produtos estáveis e 
viáveis [10].

Corroborando com pesquisas na área, Mello et al.
[11] recomenda misturas dos isolados C210, ENF14, 
EN5, e C21 que agem por mecanismos distintos, para 
controle da Fusariose do abacaxizeiro causada por 
Fusarium subglutinans Wollenw & Reinking, 
utilizando-se a bacterização por pulverização das 
folhas. Melo et al. [12] relataram 100% de controle da 
podridão-mole em pimentão, quando o isolado P-5 de 
Pseudomonas sp. fluorescente foi aplicado 
isoladamente na superfície do fruto. 

Desta forma, aponta-se um caminho propício para o 
biocontrole desta importante doença de hortaliça, com 
destaque para o isolado C210 (B. cereus) como o mais 
promissor para o controle da podridão-mole em couve-
chinesa. Testes devem ser realizados para verificar a 
produção de antibióticos pelo isolado.
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Tabela 1. Efeito de bactérias promotoras de crescimento de plantas no biocontrole da podridão-mole causada por Pectobacterium 

carotovorum subsp. carotovorum em couve-chinesa, em casa de vegetação, Recife-PE, 2009.

TRATAMENTOS PI1 SEVI SEVF IDO AACPD

Testemunha 14,52 a 1,0 a 3,6 a 39,9 a 87,3 a

C 210 (Bacillus cereus) 18,0 a 1,0  a 2,6 c 19,0 d 67,9 b

B 823 (n.i.) 16,1 a 1,0  a 3,2 ab 29,5 c 79,9 a

B 294 (n.i.) 20,2 a 1,0  a 3,4 ab 38,5 a 85,4 a

EPR 6.3(2)5 (n.i.) 16,9 a 1,0  a 3,2 ab 35,8 ab 85,0 a

Pep 91 (Enterobacter cloacae) 18,4 a 1,0  a 3,0 bc 33,7 bc 79,9 a

C.V. (%) 17,3 9,1 9,3 7,70
1PI = período de incubação da doença é o número de horas entre a inoculação e o aparecimento dos sintomas; SEVI = severidade inicial da doença, 
avaliada 6h 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]; IDO = Índice de doença, calculado pela fórmula IDO = Σ  (grau da escala x  frequência) x 100/(nº total de unidades x grau máximo da 
escala); 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 [7];
2Média de 4 repetições. Médias seguidas pela mesma letra não diferem significativamente entre si pelo Teste de Duncan (P <0,05);
3Isolado endofítico de banana maçã.
4Isolado endofítico de banana comprida.
5Isolado epifítico de raiz de alface.
n.i.= não identificado.


