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Resumo 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência de quatro isolados de 
Bacillus spp. no controle da mancha bacteriana, causada por Xanthomonas 
euvesicatoria em pimentão, por meio de aplicação foliar e via solo. Foram conduzidos 
dois ensaios em casa de vegetação. As plantas de pimentão utilizadas foram do híbrido 
Magali (Sakata Seeds). As mudas foram transplantadas aos 10 dias após o semeio, 
apresentando três folhas. O delineamento experimental utilizado foi em blocos 
casualizados com quatro repetições para cada tratamento, sendo constituídos em 
esquema fatorial de quatro isolados (GF266, GF6301, GF340 e GF203-01) em duas 
formas de aplicação, foliar e via solo. As aplicações foram realizadas aos 4, 11 e 19 dias 
após o transplantio. Para a inoculação, foi utilizado um isolado de X. euvesicatoria. 
Todas as plantas foram pulverizadas aos 16 dias após o transplantio, por meio da 
pulverização de suspensão bacteriana (~5x108 ufc/mL). A partir do aparecimento dos 
primeiros sintomas, as plantas foram avaliadas diariamente, observando-se o número de 
lesões por folha, no segundo par de folhas e a desfolha, por meio do número de folhas 
caídas. Com base nos resultados, o isolado de Bacillus methylotrophicus, aplicado via 
solo, apresentou um percentual de controle variando de 11% a 43%. 
 
Palavras-chave: biocontrole, Capsicum annuum, Xanthomonas euvesicatoria. 
 
Abstract 

Suppression of the bacterial blotch of sweet pepper by rhizobacterium 
Bacillus methylotrophicus GF 266.  

This study aimed to evaluate the efficiency of four isolates of Bacillus spp. in the 
control of bacterial spot, caused by Xanthomonas euvesicatoria in pepper by means of 
foliar application and in soil. Two tests were conducted in a greenhouse. They were 
used Magali hybrid pepper plants (Sakata Seeds). The seedlings were transplanted at 10 
days after sowing, with three leaves. The experimental design was a randomized block 
with four replications for each treatment, being made in a factorial arrangement of four 
isolates (GF266, GF6301, GF340 and GF203-01) in two application forms (leaf and in 
soil). The applications were made at 4, 11 and 19 days after transplanting. X. 
euvesicatoria was used for inoculation. All plants were sprayed at 16 days after 
transplanting, by spraying of bacterial suspension (~5x108 ufc/mL). From the onset of 
symptoms, the plants were evaluated daily, noting the number of lesions per leave 
leaves per lesions (second pair of leaves) and the number of fallen leaves (defoliation). 
Based on the results, the isolated Bacillus methylotrophicus, applied in soil, presented a 
control percentage ranging from 11 % to 43 %. 
 
Keywords: biocontrol, Capsicum annuum, Xanthomonas euvesicatoria. 
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Introdução 

O pimentão (Capsicum annuum L.) está entre as dez olerícolas mais consumidas 
no Brasil, sendo cultivada em todo o país. Embora observe-se melhoria dos sistemas de 
produção, as doenças são os principais empecilhos ao crescimento significativo na 
produtividade (Carvalho, 2013). Entre as principais doenças da cultura, está a mancha 
bacteriana (Silva et al., 2006). 

A espécie Xanthomonas euvesicatoria é o principal agente causal da mancha 
bacteriana em pimentão (Areas, 2013). A doença afeta todos os órgãos aéreos das 
plantas, ocorrendo em qualquer estádio de desenvolvimento do pimentão (Carmo et al., 
2001). Nas folhas, os sintomas iniciais são pequenas manchas com aspecto encharcado 
que, ao crescerem, se tornam pardas e depois necrosam, causando desfolha (Viana, 
2007). 

Para o controle químico da mancha bacteriana do pimentão no Brasil, são 
registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, produtos com os 
princípios ativos hidróxido de cobre e sulfato de cobre (Agrofit, 2017). Porém, vários 
trabalhos sugerem a baixa eficiência de produtos à base de cobre (Adaskaveg & Hine, 
1985; Aguiar et al., 2000; Areas, 2013). O aparecimento de populações bacterianas 
resistentes aos princípios ativos é apontado como a principal causa dessa baixa 
eficiência. 

O controle biológico é uma alternativa no manejo de doenças de plantas porque 
utiliza ingredientes biodegradáveis, seguros ao homem, seletivos a outros organismos e 
que não causam desequilíbrios quando comparados com os agrotóxicos (Lopes, 2009). 
Entre os gêneros mais usados em controle biológico, Bacillus spp. se sobressai por 
apresentar diversos mecanismos antagônicos, sendo a antibiose o principal modo de 
ação antagônica (Lanna Filho et al., 2010). 

Entre as espécies do gênero Bacillus, B. subtilis está entre os antagonistas mais 
estudados e se destaca no controle de doenças do filoplano e em pós-colheita. B. subtilis 
inibe a germinação de esporos, o crescimento do tubo germinativo e micelial de fungos 
fitopatogênicos, podendo bloquear o ataque do patógeno à superfície foliar pela 
formação de uma zona de inibição ou por indução de resistência no hospedeiro 
(D’Agostino & Morandi, 2009).  

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência de quatro isolados de 
Bacillus spp. no controle da mancha bacteriana em pimentão, por meio da aplicação 
foliar e via solo. 
 
Material e Métodos 

Foram conduzidos dois ensaios em casa de vegetação, nos quais foram utilizadas 
plantas da cultivar híbrida Magali R (Sakata Sudameris), cujas mudas foram obtidas de 
viveiro comercial em estádio de desenvolvimento com 3 folhas. As mudas de pimentão 
foram transplantadas aos 10 dias após o semeio. Foi colocada uma muda por vaso de 2 
L, com substrato composto de terra de subsolo e areia, na proporção de 2:1. As plantas 
foram mantidas em casa de vegetação com irrigação automática por nebulização a cada 
60 minutos durante 10 minutos. Aos 7 dias de cultivo, foi realizada adubação foliar com 
o produto comercial Ouro Verde®. Foi realizado tratamento fitossanitário para o 
controle de vaquinha (Diabrotica speciosa) com a aplicação de tiametoxam (Actara 250 
WG®, Syngenta Proteção de Cultivos Ltda.) aos 7 e 14 dias de cultivo. 

Para o tratamento das plantas foram utilizados isolados de Bacillus spp. obtidos 
junto ao Laboratório de Controle Biológico Farroupilha (quadro 1). As suspensões 
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concentradas dos antagonistas foram preparadas seguindo os processos de produção 
massal realizados em escala comercial pelo laboratório. Ao final do processo, foram 
preparadas suspensões dos isolados GF266, GF6301, GF340 e 20301, cujas 
concentrações finais de unidades formadoras de colônia foram diferentes, consequência 
das diferenças entre os isolados quanto à velocidade de crescimento (quadro 1). Os 
tratamentos consistiram na aplicação de suspensão de cada um dos antagonistas (~1x107 
ufc mL-1) via solo e foliar (quadro 1), totalizando 8 tratamentos em esquema fatorial, 
sendo 4 isolados e 2 formas de aplicação. Em cada aplicação, independentemente de ter 
sido realizada via foliar ou via solo, foram aplicados 10 mL da suspensão do antagonista 
em cada planta. As aplicações foram realizadas aos 4, 11 e 19 dias após o transplantio. 
O tratamento controle consistiu apenas na aplicação de água nas plantas, na mesma 
quantidade fornecida aos demais tratamentos. 

Para inoculação, foi utilizado um isolado de X. euvesicatoria. Todas as plantas 
foram pulverizadas aos 16 dias após o transplantio, por meio da pulverização de 
suspensão bacteriana (~5x108 ufc mL-1). Após a inoculação, as plantas foram mantidas 
em condição de câmara úmida por 12 horas, por meio da cobertura com saco plástico 
umedecido. A partir do aparecimento dos primeiros sintomas, as plantas foram 
avaliadas diariamente, observando-se o número de lesões por folha no segundo par de 
folhas e a desfolha, contando-se o número de folhas lesionadas caídas. As avaliações 
foram realizadas até sete dias após o aparecimento dos primeiros sintomas. Calculou-se 
a área abaixo da curva de progresso do número de lesões (AACPNL) e da desfolha 
(AACPDF). Com base nestes valores, estimou-se o percentual de controle em relação à 
testemunha. O delineamento experimental foi em blocos casualizados com quatro 
repetições para cada tratamento. As médias foram comparadas por meio do erro padrão. 
 
Resultados e Discussão 

Nos dois ensaios, o aparecimento dos primeiros sintomas da doença ocorreu aos 
5 dias após a inoculação (fig. 1). Ao se observar o progresso da epidemia, tendo por 
base o número médio de lesões, uma menor severidade em relação à testemunha foi 
observada nos tratamentos com GF266 (solo), GF6301 (folha) e GF340 (solo e folha) 
(fig. 1A). No segundo ensaio, apenas o tratamento T5 (GF340 aplicado via solo) não 
proporcionou redução do número de lesões (fig. 1B). Quanto ao percentual de controle 
em relação à AACPNL (fig. 2), considerando-se os dois ensaios, os isolados GF266 e 
2031 proporcionaram maior percentual de controle quando aplicados via solo. Por sua 
vez, a aplicação foliar foi mais eficiente para os isolados GF6301 e GF340. 

Nos dois ensaios realizados, a desfolha teve início aos 8 dias após a inoculação 
(fig. 3). No ensaio 1 (fig. 3A), houve menor desfolha ao longo das avaliações nas 
plantas tratadas com GF266 via solo. No ensaio 2 (fig. 3B), após nove dias da 
inoculação, nenhum tratamento conseguiu reduzir o processo de desfolha, se 
comparados à testemunha. Ao se avaliar o percentual de controle em relação à 
AACPDF nos dois ensaios (fig. 4), observam-se melhores resultados nos tratamentos 
com aplicação dos antagonistas via solo, com destaque para GF266.  

Por ter apresentado um resultado satisfatório, mesmo sem aplicação direta sobre 
os tecidos afetados pelo patógeno, especula-se que o isolado GF266 de B. 
methylotrophicus apresentou um efeito sistêmico sobre a doença. A desfolha provocada 
pelo patógeno impede que a planta produza fotoassimilados importantes para o seu 
desenvolvimento (Costa et al., 2002), causando a redução do crescimento, e 
consequentemente, da produtividade e qualidade dos frutos.  O isolado GF266 destacou-
se pela eficiência em ambos os ensaios no que diz respeito à redução da desfolha. 
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Segundo Mariano et al. (2004), bactérias do gênero Bacillus são promotoras de 
crescimento de plantas e podem beneficiá-las diretamente e indiretamente. Na ação 
direta, promove o seu crescimento devido à produção de ácido cianídrico, antibióticos, 
competição por espaço e nutrientes, parasitismo, indução de resistência e proteção 
cruzada. No modo indireto, as bactérias agem como agentes de controle biológico de 
doenças de plantas, reduzindo a severidade do ataque de patógenos. A atuação como 
agentes de biocontrole de fitopatógenos pode ser resultante de competição por espaço e 
nutrientes na planta hospedeira, produção de compostos antimicrobianos e indução de 
resistência sistêmica (Silva & Bettiol, 2009). 
 
Conclusão 

Com base nos resultados, o isolado GF266 de B. methylotrophicus, aplicado via 
solo possui potencial para ser avaliado como agente de controle biológico da mancha 
bacteriana do pimentão, provavelmente por mecanismos indiretos de ação. Dessa forma, 
deverão ser realizados estudos sobre a capacidade do isolado GF266 como indutor de 
resistência ou promotor de crescimento. 
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Quadro 1 - Descrição dos tratamentos utilizando os diferentes antagonistas aplicados 
via solo e via pulverização foliar. 

 
 

Tratament
o Isolado Aplicação Espécie 

Concentração do 
Produto Formulado  

(ufc mL-1) 
1 GF266 SOLO B. methylotrophicus 4,1 x 109 

2 GF266 FOLHA B. methylotrophicus 4,1 x 109 
3 GF6301 SOLO B. subtilis 4,5 x 109 
4 GF6301 FOLHA B. subtilis 4,5 x 109 

5 GF340 SOLO Bacillus sp. 5,8 x 108 
6 GF340 FOLHA Bacillus sp. 5,8 x 108 
7 20301 SOLO B. amyloliquefaciens 2,0 x 109 
8 20301 FOLHA B. amyloliquefaciens 2,0 x 109 

9 TESTEMUNHA ÁGUA 
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 A 

B 
Figura 1 - Curvas de progresso do número médio de lesões por folha durante 12 dias 
após a inoculação em plantas de pimentão tratadas com Bacillus spp. em comparação 
com a testemunha não tratada no primeiro (A) e segundo (B) ensaios. As barras de erro 
correspondem ao erro padrão (n=4). (Progress curves of the average number of lesions 
per leaf during 12 days after inoculation on pepper plants treated with Bacillus spp. in 
comparison with the untreated control in the first (A) and second (B) assays. The error 
bars correspond to standard error (n=4)). 
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A 

B 
Figura 2 - Percentual de controle em relação ao número médio de lesões por folha após 
12 dias da inoculação em plantas de pimentão tratadas com Bacillus spp. em 
comparação com a testemunha não tratada no primeiro (A) e segundo (B) ensaios. As 
barras de erro correspondem ao erro padrão (n=4). (Control percentage compared to the 
average number of lesions per leaf after 12 days of inoculation on pepper plants treated 
with Bacillus spp. in comparison with the untreated control in the first (A) and second 
(B) assay. The error bars correspond to standard error (n=4)). 
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A 

B 
Figura 3 - Curvas de progresso da desfolha durante 12 dias após a inoculação em 
plantas de pimentão tratadas com Bacillus spp. em comparação com a testemunha não 
tratada no primeiro (A) e segundo (B) ensaios. As barras de erro correspondem ao erro 
padrão (n=4). (Defoliation of progress curves over the 12 days after inoculation on 
pepper plants treated with Bacillus spp. in comparison with the untreated control in the 
first (A) and second (B) assays. The error bars correspond to standard error (n=4)). 
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A 

B 
Figura 4 - Percentual de controle em relação à desfolha após 12 dias da inoculação em 
plantas de pimentão tratadas com Bacillus spp. em comparação com a testemunha não 
tratada no primeiro (A) e segundo (B) ensaios. As barras de erro correspondem ao erro 
padrão (n=4). (Percentage of control in the defoliation after 12 days of inoculation on 
pepper plants treated with Bacillus spp. in comparison with the untreated control in the 
first (A) and second (B) assays. The error bars correspond to standard error (n=4)). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




