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Resumo 

Numerosos compostos orgânicos manifestam capacidade supressiva para 
determinadas doenças do solo, devido nomeadamente à actividade de alguns dos 
microrganismos que os colonizam. Esta capacidade possibilita, em determinadas 
situações, a utilização dos compostos na protecção das plantas contra doenças do solo. 
Neste trabalho, cultivou-se estévia (Stevia rebaudiana Bertoni) em vasos de 200 mL, 
com três substratos diferentes: turfa (T), composto orgânico resultante da compostagem 
de laranja de refugo, bagaço de uva e aparas de relva (P1), composto orgânico resultante 
da compostagem de laranja de refugo, bagaço de uva, aparas de relva e substrato da 
produção de cogumelos (P2), com e sem tratamento térmico. O tratamento térmico foi 
aplicado colocando os substratos em estufa regulada a 60 ºC durante sete dias, 
originando as modalidades designadas por TT, P1T e P2T, respectivamente. Sete dias 
antes da plantação da estévia, os substratos colocados nos vasos, foram inoculados com 
Sclerotinia rolfsii e Rhizoctonia solani. A inoculação consistiu na colocação, em cada 
vaso, de dois cilindros, com 6 mm de diâmetro, de meio de crescimento (PDA) em 
placas de Petri com os agentes patogénicos. Na inoculação de S. rolfsii, para além dos 
dois cilindros com o patógenico, foram também colocados 6 esclerócios. Os vasos de 
controlo continham os seis substratos testados, sem inóculo. O ensaio incluiu 18 
modalidades (6 substratos, dois inóculos e os mesmos 6 substratos sem inoculo -
controlo) com 4 repetições e 5 plantas por modalidade e repetição. Durante o ensaio 
mantiveram-se os substratos humedecidos, e as condições de temperatura e humidade 
do ar adequadas para o desenvolvimento dos patógenicos. Periodicamente, as plantas 
foram observadas e registada a severidade da doença e o número de plantas mortas. 
Verificou-se que as doenças evoluíram mais rapidamente quando o substrato tinha 
recebido tratamento térmico, o que revela o controlo destas doenças por acção 
biológica. Nos compostos sujeitos a tratamento térmico ocorreu maior número de 
plantas mortas por S. rolfsii e R. solani, tendo a sobrevivência da estévia sido superior 
no substrato P2 e nas modalidades inoculadas com R. solani.  
 
Palavras-chave: biocontrolo, antagonistas, compostagem, Sclerotinia rolfsii, 
Rhizoctonia solani. 
 
Abstract 

The development of soil diseases in stevia can be controlled with the 
application of organic compound? 
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Several organic composts show suppressive capacity for some soil diseases, due 
to the activity of microorganisms which are present in the composts. This capacity 
promotes the use of composts in the protection of plants against soil diseases. In this 
work we resorted to stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) in 200 mL pots, with three 
different substrates, with and without thermic treatment: turf (T), organic compost 
resulting from the composting of orange waste, grass clippings and grape marc (P1) and 
organic compost resulting from the composting of orange waste, grass clippings and 
grape marc and substrate for the production of mushrooms (P2). The thermic treatment 
was applied by submitting the substrates to an autoclave treatment of 60ºC for seven 
days, originating the varieties designated by TT, P1T and P2T, respectively. Seven days 
ahead of the stevia plantation the substrates in the pots were inoculated with Sclerotinia 
rolfsii and Rhizoctonia solani. To inoculate the pathogens, two cylinders with 6 mm in 
diameter of growth medium (PDA) from Petri dishes with the pathogen were placed on 
each pot. To inoculate S. rolfsii, however, 6 sclerotia were additionally placed on each 
pot. The control pots contained the six tested substrates, but without the inoculum. The 
study had 18 treatments (6 substrates, 2 pathogenic fungi and the same 6 substrates 
without pathogen - control) with 4 repetitions and 5 plants per modality and repetition. 
During the test the substrates were kept moist and the conditions of air temperature and 
humidity were adequate for the development of the pathogens. Periodically the plants 
were observed, registering the severity of the disease and the number of dead plants. It 
was concluded that the diseases developed more rapidly when the substrate had received 
thermic treatment, showing the control of soil diseases by means of biological action. In 
the composts subjected to thermic treatment a greater number of dead plants by S. rolfsii 
e R. solani were observed, while the survivability of stevia was higher in the P2 
substrate and in the treatment inoculated with R. solani.  
 
Keywords: biocontrol, antagonists, composting, Sclerotinia rolfsii, Rhizoctonia solani. 
 
Introdução 

O recurso a compostos orgânicos na agricultura apresenta várias vantagens. 
Desde logo, a redução de resíduos e a sua transformação num composto estável que 
pode ser aplicado na actividade agrícola, tornando-a mais sustentável (Barker, 2001, 
Ferreira et al., 2002). Os compostos poderão ser aplicados ao solo, tornando-os mais 
férteis e supressivos para doenças do solo (Hoitink & Fahy, 1986), reduzindo o recurso 
a fitofármacos com soluções de baixo custo, ambientalmente favoráveis (Martin, 2003) 
e sem efeitos na saúde pública (Bonanomi et al., 2010). Quando o composto tem origem 
em resíduos ricos em quitina, como o obtido a partir de resíduos da produção de 
cogumelos, estimula o desenvolvimento de fungos com a capacidade de a degradar, pela 
acção da quitinase, potenciando o desenvolvimento de compostos mais supressivos 
(Sharp, 2013).  

A estévia (Stevia rebaudiana Bertoni) é uma planta da família Asteraceae, 
originária da América do Sul, ainda pouco estudada, mas que apresenta grande potencial 
de desenvolvimento na Europa. A alta concentração dos glicósidos nas suas folhas 
atribui-lhe grande importância, sendo um possível substituto de edulcorantes sintéticos 
(Santos et al., 2000, Ramesh et al., 2006, Ahmed et al., 2007). A estévia é suscetível a 
Sclerotinia sclerotiorum e a Rhizoctonia solani, que lhe causam grandes perdas de 
produção (Ramesh, et al., 2006), sendo portanto importante encontrar soluções de 
cultivo sustentáveis. 
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Neste trabalho pretendeu-se estudar o efeito de dois compostos orgânicos no 
controlo biológico das doenças do solo, provocadas por Rhizoctonia solani e Sclerotinia 
rolfsii, na cultura de estévia. 
   
Material e métodos 

Através de um processo de compostagem aeróbico de resíduos agro-industriais, 
com reviramento manual, foram obtidos dois compostos, designados por P1 e P2. O 
composto P1 resultou da compostagem de laranja de refugo, bagaço de uva e aparas de 
relva, e o P2 da compostagem de laranja de refugo, bagaço de uva, aparas de relva e 
substrato da produção de cogumelos (material rico em quitina). 

Em placas de Petri com meio de crescimento PDA, desenvolveram-se culturas 
puras dos fungos patogénicos Sclerotinia rolfsii e Rhizoctonia solani.  

Vasos de 200 mL foram cheios com 6 substratos diferentes: turfa loira 
(Hansatorf, Alemanha) (T), composto orgânico P1 e composto orgânico P2. Estes 
substratos foram também sujeitos a um tratamento térmico, em estufa regulada a 60 ºC 
durante sete dias, originando as modalidades designadas por TT, P1T e P2T, 
respectivamente. O tratamento térmico teve como objectivo a inactivação dos 
antagonistas dos compostos, permitindo a verificação do carácter biológico da 
supressividade. O Quadro 1 mostra as características físico-químicas dos substratos 
utilizados no ensaio e o Quadro 2 as suas populações microbianas. 

Os substratos acima descritos foram inoculados com os patogénicos, colocando-
se em cada vaso dois cilindros, com 6 mm de diâmetro, de meio de cultura PDA com 
crescimento do patogénico. No caso de S. rolfsii, para além dos dois cilindros com o 
patógenico, foram também inoculados 6 esclerócios. Os vasos de controlo continham os 
seis substratos testados mas sem inóculo.  

Sete dias após a inoculação dos substratos plantou-se estévia. O ensaio decorreu 
em estufa, mantendo-se os substratos humedecidos, as condições de temperatura 
próximas de 30 ºC e humidade do ar adequadas para desenvolvimento dos patogénicos, 
tendo-se criado condições para que permanecesse próxima de 85%. 

Semanalmente, as plantas foram observadas e registada a severidade e incidência 
da doença, assim como o número de plantas mortas. A severidade da doença foi 
determinada de acordo com a seguinte escala: 1 – planta saudável; 2 – pequena lesão; 3 
– média lesão; 4 – grande lesão e 5 – planta morta: “damping-off”.  

O estudo decorreu com 3 substratos, com e sem tratamento térmico, num total de 
6 substratos, inoculados com duas doenças (R. solani e S. rolfsii) e respetivos controlos, 
perfazendo um total de 18 modalidades, as quais foram instaladas em 4 blocos 
completos casualizados, num total de 360 vasos. 

Os resultados foram sujeitos a uma análise da variância e ao teste de separação 
de médias de Duncan, com o programa de estatística SPSS® (versão 20.0, SPSS Inc.).  
 
Resultados e discussão 

Influência do composto na incidência e severidade das doenças 
Aos 45 dias após a plantação (DAP), observou-se elevada incidência das 

doenças nas plantas de estévia, com excepção do controlo onde não se registaram 
plantas infectadas com os fungos em estudo (Quadro 3).  

A incidência de ambas as doenças atingiu 100% nos compostos P1 e P1T, bem 
como em T, mas neste caso apenas com S. rolfsii. Em P1, a mais baixa e menos diversa 
população microbiológica (Quadro 2) poderá estar na origem da maior incidência da 
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doença, apresentando este composto menor capacidade supressiva para as doenças em 
causa.  

Os resultados obtidos no controlo comprovam que as doenças tiveram origem no 
inoculo introduzido nos vasos (Quadro 3).  

Os primeiros sintomas de R. solani foram registados numa planta, 11 DAP em 
P1 (Fig. 1). Inicialmente não se registaram diferenças estatísticas entre os diferentes 
substratos, as quais surgiram apenas 19 DAP, manifestando-se maior severidade nos 
substratos sujeitos a tratamento térmico, destacando-se o P1T, que permaneceu com 
menor capacidade supressiva durante todo o ensaio, contrariamente ao P2, que 
apresentou maior capacidade para impedir o desenvolvimento de R. solani, tal como já 
tinha sido verificado por Coelho & Reis (2013) com compostos resultantes da 
compostagem de resíduos agro-industriais, na cultura de pepino. O substrato P1, devido 
às suas características, principalmente menor população microbiológica e maior teor de 
azoto, apresentou baixa capacidade para controlar R. solani (Fig. 1). De acordo com 
Hoitink et al. (1991), o controlo biológico de R. solani através de compostos, apenas é 
conseguido por um grupo limitado de microrganismos, que poderão não estar presentes 
em P1, por este apresentar menor população de fungos, tanto em quantidade como em 
diversidade. 

Também os sintomas de S. rolfsii começaram a ser observados 11 DAP, em 
todas as modalidades excepto em P1 e P2T (Fig. 1). As diferenças estatísticas 
registaram-se 19 DAP nos substratos tratados termicamente, evidenciando a origem 
biológica do controlo de S. rolfsii.  

Até 33 DAP os substratos P1 e P2 controlaram significativamente o 
desenvolvimento de S. rolfsii, sendo a severidade superior em P1T, sem diferenças em 
relação a P2T, T e TT. 35 DAP, P2 apresentou valores de severidade significativamente 
menores, que se mantiveram até ao final do ensaio (Fig. 1). 

Para ambas as doenças, aos 45 DAP verificou-se que o substrato P2 apresentou 
maior capacidade supressiva (Quadro 4), o que poderá ter origem na maior riqueza  
microbiológica deste substrato, tanto em quantidade como em diversidade (Quadro 4), 
quando comparado com P1,  inclusivamente na quantidade de organismos quitinolíticos.  

Nos vasos não inoculados (controlos), as plantas não apresentaram sintomas das 
doenças em estudo. Nos vasos com os substratos tratados termicamente, a estévia 
apresentou maiores lesões, sobretudo em P1T quando exposto a S. rolfsii. Nos vasos 
inoculados com R. solani, não se verificaram diferenças entre P1T e P2T.  

No substrato P1, para ambas as doenças, apesar de as plantas apresentarem 
menores lesões, a severidade das doenças não apresentou diferenças estatísticas 
relativamente ao substrato com tratamento térmico (P1T). Este facto poderá ter origem 
na população microbiológica deste substrato, onde foram isolados menos antagonistas 
do que em P2 (dados não publicados), sendo também as populações de microrganismos 
menores. 

 
Influência do composto na sobrevivência das plantas 
Verificou-se que, para todos os tratamentos, S. rolfsii causou a morte a um maior 

número de plantas.  
O substrato P2 apresentou maior capacidade supressiva, morrendo apenas 10% 

das plantas expostas a R. solani e 20% das expostas a S. rolfsii. O efeito supressivo dos 
compostos deve-se fundamentalmente aos microrganismos presentes (Quadro 2), 
mostrando a Figura 2 que, nos compostos tratados termicamente ocorreu maior 
percentagem de mortalidade de estévia, principalmente em P1T, ultrapassando 70%.  
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Nos vasos onde não se inoculou nenhum patogénico não foram detectadas 
plantas com R. solani ou S. rolfsii. 
 
Conclusões 

Neste estudo, verificou-se que os compostos orgânicos estudados apresentaram 
capacidade para suprimir S. rolfsii até 33 DAP. A partir desta data o composto P1 
perdeu a capacidade de controlo desta doença.  

O composto P2 mostrou-se supressivo relativamente a R. solani durante todo o 
ensaio, sendo esta capacidade supressiva de origem biológica, pois não se observou nos 
substratos sujeitos a tratamento térmico, e tendo-se registado nestes uma maior 
mortalidade das plantas. 

Este trabalho mostrou ainda que a presença de resíduos ricos em quitina poderá 
proporcionar o desenvolvimento de antagonistas com maior capacidade para impedir o 
desenvolvimento de doenças do solo, como R. solani e S. rolfsii. 
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Quadro 1 - Características físico-químicas1 dos substratos  

 pH CE (dS.m-1) MO (%) MS (%) NKj (%) IG (%) 
T 6 < 15     
P1 7,03 2,12 61,9 49,0 1,86 89,9 
P2 7,23 3,34 76,3 45,9 1,49 94,5 
1 CE, condutividade eléctrica; MO, matéria orgânica; MS, matéria seca; NKj, azoto Kjeldhal; IG, índice de 
germinação de Zucconi. 
Para cada substrato (P1 e P2) em cada coluna os valores das médias não mostraram diferenças 
estatisticamente significativas. 

 
Quadro 2: Populações microbianas nos compostos orgânicos  

 Fungos Bactérias Actinomicetes Quitinolíticos Celulolíticos  Número  
 ufc.g-1  MPN Antagonistas 
P1 2,27x1011* 1,60x1010** 2,40x106*** 1,92x106** 2,30x102* 10 
P2 1,02x1012* 5,25x1011** 2,20x106*** 1,62x107** 9,30x102* 12 
Para cada composto (P1 e P2) em cada coluna os valores das médias mostram diferenças estatisticamente 
significativas para: * p ≤ 0,05; **p ≤ 0,01; ***p ≤ 0,001; sem indicação: sem diferenças significantes. 
ufc, unidades formadoras de colónias; NPM, número mais provável. 

 
Quadro 3 - Percentagem de incidência das doenças nas plantas nos diferentes substratos 

 Sclerotinia rolfsii Rhizoctonia solani Controlo (sem inóculo) 
P1 100a 100a 0c 
P1T 100a 100a 0c 
P2 85b 90ab 0c 
P2T 90ab 95ab 0c 
T 100a 95ab 0c 
TT 85b 95ab 0c 
P1, composto P1; P1T, composto P1 tratado termicamente; P2, composto P2; P2T, composto P2 tratado 
termicamente, T, turfa; TT, turfa tratada termicamente. Para cada coluna, os valores seguidos da mesma 
letra não apresentam diferenças estatísticas para p≤ 0,05 (teste de Duncan). 
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Quadro 4 - Severidade da doença nos diferentes substratos 45 DAP 

 Sclerotinia rolfsii Rhizoctonia solani Controlo 
P1 3,85ab 3,7ab 1a 
P1T 4,4a 3,95a 1a 
P2 2,2d 2,15c 1a 
P2T 3,3bc 3,1abc 1a 
T 3,2bc 2,3bc 1a 
TT 2,85cd 4,1a 1a 
P1, composto orgânico P1; P1T, composto orgânico P1 tratado termicamente; P2, composto orgânico P2; 
P2T, composto orgânico P2 tratado termicamente, T, turfa; TT, turfa tratada termicamente. Para cada 
coluna, os valores seguidos da mesma letra não apresentam diferenças estatísticas para p≤ 0,05 (teste de 
Duncan). 
 

   
Figura 1 - Evolução da severidade das doenças ao longo do ensaio. A avaliação foi feita 
numa escala entre 1 e 5, onde: 1, planta saudável; 2, pequena lesão; 3, média lesão; 4, 
grande lesão e 5, planta morta: “damping-off; P1, composto P1; P1T, composto P1 
tratado termicamente; P2, composto P2; P2T, composto P2 tratado termicamente, T, 
turfa; TT, turfa tratada termicamente. 
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Figura 2 - Mortalidade das plantas sujeitas a Rhizoctonia solani, Sclerotinia rolfsii e 
controlo, onde P1, composto P1; P1T, composto P1 tratado termicamente; P2, composto 
P2; P2T, composto P2 tratado termicamente, T, turfa; TT, turfa tratada termicamente; 
Rs, Rhizoctonia solani; Sr, Sclerotinia rolfsii; Ct, controlo. Para cada doença, em cada 
coluna, as mesmas letras mostram que não existem diferenças estatísticas para p<0,05. 
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