
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA  

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE APOIO À PESQUISA 

 

 

 

 

RELATÓRIO FINAL 

 

Seleção de rizobactérias promotoras de crescimento de plantas em tomateiro 

(Solanum lycopersicum L.) e avaliação do potencial como indutoras de resistência 

contra a mancha-alvo [(Corynespora cassiicola (Berk & Curt)  

Wei] 

 

Bolsista: Carla Figueiredo Coelho 

Agronomia – UFAM/5° Período 

 

 

Orientador: Prof. Dra. Jânia Lília da Silva Bentes 

 

 

 

DCFDA/ FCA/ UFAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manaus – Amazonas 

  2012  



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE APOIO À PESQUISA 

 

 

Projeto: PIB-A/0001/2011 

Renovação: Não 

 

Seleção de rizobactérias promotoras de crescimento de plantas em tomateiro 

(Solanum lycopersicum L.) e avaliação do potencial como indutoras de resistência 

contra a mancha-alvo [(Corynespora cassiicola (Berk & Curt)  

Wei] 

 

Bolsista: Carla Figueiredo Coelho 

Agronomia – UFAM/5° Período 

 

Orientador: Prof. Dra. Jânia Lília da Silva Bentes 

DCFDA/ FCA/ UFAM 

 

Orgão Financiador: CNPq 

 

Unidade de execução: Faculdade de Ciências Agrárias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manaus – Amazonas 

2012  



RESUMO 

A macha-alvo causada pelo fungo Corynespora cassiicola é um fator limitante 

para a cultura do tomateiro na Região Norte do Brasil. Não há fungicida recomendado 

para esse patossistema e não há material resistente. Dentre os diversos métodos 

alternativos de controle de doenças está o uso de bactérias promotoras de 

crescimento e indutoras de resistência (PGPR). O objetivo do trabalho foi avaliar o 

potencial de rizobacterias promotoras de crescimento de plantas no controle da 

mancha-alvo do tomateiro em casa de vegetação. Sementes de tomate da cv. Santa 

Cruz Kada foram microbiolizadas com suspensões de 23 isolados de rizobactérias 

oriundos de municípios próximos à Manaus em uma concentração de 108UFC mL-1. 

Aos 30 dias após a germinação, as plantas foram inoculadas com uma suspensão de 

inóculo na concentração de 104 conídios mL-1. As avaliações foram feitas nos dois 

últimos pares de folhas de cada planta em dias alternados por meio do número de 

lesões. O delineamento experimental foi ao acaso, com 23 tratamentos e 5 repetições. 

A testemunha constou de sementes tratadas com água destilada. Os dados foram 

analisados pelo programa Assistat. Os isolados provenientes de Iranduba e de 

Presidente Figueiredo apresentaram resultados promissores, diferindo 

estatisticamente dos demais tratamentos pelo teste de Skott-Knot (5%). O experimento 

foi repetido para confirmação dos resultados.  

 

Palavras-chave: rizobactérias, mancha-alvo, tomateiro. 
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INTRODUÇÃO 

Rizobactérias promotoras de crescimento de plantas ou PGPR (Plant Growth-

Promoting Rhizobacteria) são microorganismos não patogênicos que existem em 

grande quantidade na superfície e próximas às raízes das plantas, e são capazes de 

promover o crescimento e aumentar a produtividade de culturas, por vários 

mecanismos (fixação de nitrogênio, solubilização e fosfatos, produção de sideróforos e 

fitormônios e outros) (ROMEIRO, 2007). 

 Adicionalmente estas PGPRs têm sido estudadas como agentes de biocontrole 

de fitopatógenos com resultados bastante promissores (YAN, et al. (2002); FERRAZ et 

al. (2008); KIRANKUMAR  et al. (2008). Este efeito se deve tanto ao antagonismo 

direto, seja pela antibiose, competição por nutriente e por nichos ecológicos, produção 

de sideróforos, enzimas e compostos inibitórios,  por predação e parasitismo 

(PIERTERSE et al, 2005; ROMEIRO, 2007), como por meio de um mecanismo 

chamado de resistência sistêmica induzida ou ISR (Induced Sistemic Resistance),  

onde após a exposição da planta a um agente indutor (seja biótico ou abiótico), esta 

tem seus mecanismos de defesa ativados não apenas no sítio de indução, mas 

também em outras partes da planta, de forma generalizada (MÉTRAUX, 2007). 

 A ISR tem recebido crescente atenção dos pesquisadores devido ao seu 

potencial para o controle de doenças de plantas (MÉTRAUX, 2007). Além proporcionar 

uma proteção de amplo espectro, ou seja, contra diversos patógenos, pode auxiliar na 

redução do uso de agrotóxicos, sendo ecologicamente desejável. 

 Este trabalho teve como objetivo avaliar o potencial de rizobactérias 

promotoras de crescimento de plantas (PGPR) no controle da mancha-alvo do 

tomateiro (Solanum licopersicom L.) por meio da obtenção de uma coleção de pelo 

menos 20 isolados de rizobactérias da rizosfera e raízes de tomateiro, avaliação do 

efeito das rizobactérias na severidade e mancha-alvo e seleção de isolados de PGPR 

com potencial para controle da mancha-alvo do tomateiro. 
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REVISÃO DE LITERATURA 

Tomateiro 

 O tomateiro (Solanum lycopersicon L.) pertence à família Solanaceae. Teve 

sua origem na América Central e do Sul e hoje está entre as hortaliças mais 

consumidas no mundo. Seu fruto é fonte de vitaminas A e C e de sais minerais como 

potássio e magnésio. (FRANÇA, 2007). 

 O tomate pode através de processamento adequado, dar origem a inúmeros 

produtos, alguns deles de elevado consumo no Brasil: o tomate seco, suco, purê, 

polpa concentrada, extrato e, inclusive, tomate em pó (FRANÇA, 2007). 

 Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foram 

produzidas 3.959.707 toneladas de tomate no Brasil de janeiro a junho de 2011 em 

65.425 hectares de área plantada com rendimento de 60.554 quilogramas por hectare. 

Doenças 

 A cultura do tomate é uma das mais difíceis de se conduzir, pois ela é sensível 

a várias doenças. Cerca de 200 doenças são descritas para essa cultura, de diversas 

causas e etiologias. (MINAMI E HAAG, 1989; JONES ET. AL., 1991, citados por 

LUDWIG, 2007) 

 De acordo com Figueira (2003) e Amorim et. al. (1997), o tomateiro pode ser 

alvo de doenças fúngicas – como Septoriose, Septoria lycopersici; Mancha de 

Stemphuylium, Stemphylium solani; Monfo Branco, Screroltinia sclerotiorum; Murcha 

de Fusarium, Fusarium axysporum -, bacterioses - como Cancro Bacteriano, 

Clavibacter michiganese; Mancha Bacteriana, Xanthomonas campestris; Pinta 

Bacteriana, Pseudomonas syringae; Queima Bacteriana, Pseudomonas syringae; 

Necrose da Medula, Pseudômonas corrugata - e viroses - como Vira-Cabeça, 

Tospovirus; Mosaico Comum, Tobamovirus; Risca, Potyvirus, Amarelos, Luteovirus. 

Dentre as fúngicas, segundo Lopes (1994), destaca-se na Região Norte do Brasil a 

Mancha-Alvo (Corynespora cassiicola), pois esta pode ser muito destrutiva sob 

temperaturas acima de 28° C e umidade acima de 90%.  

 O fungo C. cassiicola pertence à classe de fungos imperfeitos, apresenta 

frutificação sem formação de estroma, conidióforos simples, eretos, não ramificados, 

com coloração parda escura, contendo de quatro a quinze septos, com células basais 

intumescidas (DUARTE et al., 1978). Os conídios são solitários em condições naturais, 

formam-se na extremidade do conidióforo e podem apresentar formas variadas 

(LEROY e LOURD, 1989), com coloração marrom-clara ou hialina (PERNEZNY e 

SIMONE, 1999).  

 Segundo Santos et al. (2007), no município de Castanhal, PA, foi observada a 

ocorrência da mancha alvo em cultivo hidropônico de alface com 30 dias de idade. As 
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folhas apresentavam pequenas lesões escuras de aproximadamente 3mm de 

diâmetros que com o passar do tempo aumentavam de tamanho e coalesciam, 

necrosando completamente as folhas, fazendo com que estas se tornassem 

impróprias para a comercialização. Foi feito o isolamento e a incubação do patógeno e 

então pode-se observar a formação das colônias fúngicas de cor cinza, com micélio 

aéreo de aspecto aveludado e cotonoso, os cônicos apresentaram forma cilíndrica 

com base truncada, possuindo de dois a 10 septos e medindo de 13,2 a 83,6μm de 

largura. A patogenicidade foi comprovada após quatro dias da inoculação em folhas de 

plantas sadias da mesma variedade. 

 O fungo é transmitido pela semente ou pelo vento, através de esporos 

produzidos em lesões desenvolvidas em folhas de tomateiro ou de outras hospedeiras 

tais como feijão, caupi, mamão e seringueira (LOPES, 1994). 

 Os sintomas são observados principalmente no limbo foliar (Figura 1 e 2), onde 

se formam lesões circulares, marrom-escuras, com anéis concêntricos como em um 

alvo, e que são facilmente confundidos com as manchas provocada por Alternaria 

solani. Lesões similares, porém menores, podem aparecer no caule e no pecíolo. Nos 

frutos maduros, além da mancha zonada, aparecem rachaduras (LOPES, 1994). 

                                        

 

 

 Segundo Lopes (1994), o controle é feito aplicando fungicidas preventivamente; 

eliminado os restos de cultura do tomatal imediatamente após a última colheita; 

fazendo a rotação de culturas, de preferências com gramíneas; e evitando plantios 

próximos a cultivos de feijão, caupi, mamão e seringuerira, principalmente se as 

plantas estiverem atacadas pela mancha-alvo. 

 Em 2003, Gilson Soares da Silva testou a patogenicidade de Corynespora 

cassiicola em diferentes espécies de plantas e concluiu que o cultivo do tomateiro 

também não é recomendado próximo ou em consórcio com os de abóbora, maxixe, 

pimentão, quiabeiro e vinagreira. 

Figura 1 
Fonte: http://ufrgs.br 

Figura 2 
Fonte: http://ufrgs.br 
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Rizobactérias no Controle de Doenças de Plantas 

 Segundo Romero (2007), há no solo, na superfície e próxima às raízes das 

plantas, uma grande quantidade de microorganismos não patogênicos que são 

capazes de promover o crescimento e aumentar a produtividade de culturas, estes são 

chamados de Rizobactérias Promotoras de Crescimento de Plantas ou PGPR (Plant 

Growth-Promoting Rhizobacteria). A promoção do crescimento das plantas através 

das rizobactérias ocorre por meio da produção de ácido cianídrico, fitormônios, 

enzimas como a ACC-deaminas, mineralização de nutrientes, solubilização de 

fosfatos, fixação do nitrogênio e aumento da absorção pelas raízes, entre outros 

(MARIANO et al., 2004 citado por BARBOSA. 2009). 

 Segundo Bettiol e Morandi (2009), as rizobactérias são importantes por 

promoverem o controle biológico de enfermidades de plantas, são agentes de 

biocontrole, podem atuar por antagonismo direto ou por indução de resistência e, em 

muitos casos, das duas formas, concomitantemente. As rizobactérias atuam como 

agentes de biocontrole através da produção de ácido cianídrico, bacteriocinas e 

antibióticos, competição por espaço, Fe+³ e outros nutrientes, parasitismo e indução de 

resistência (MARIANO et al., 2004 citado por BARBOSA. 2009). 

 Quando uma rizobactéria coloniza a raiz, moléculas constituintes da célula 

bacteriana ou por ela sintetizada atuam como eliciadores, estes agem como sinais e 

acionam genes codificadores de compostos de defesa, havendo, assim, a indução de 

resistência sistêmica (LOON et. al., 1998 citado por BABOSA, 2009). 

 Vários processos bioquímicos como o aumento da produção das proteínas 

solúveis em ácido, acúmulo de fitoalexinas, lignificação, ácido salicílico em baixa 

concentração de ferro, estímulo da atividade da peroxidase e cadeia lateral antigênica-

O de lipossacarídeos de membrana externa são propostos como mecanismos para 

indução de resistência sistêmica das plantas por rizobactérias (ZAGO et al., 2000 

citado por BARBOSA, 2009).  

 Relatos pioneiros em que se investigou cientificamente a indução de 

resistência em plantas a patógenos datam das primeiras suas décadas do século XX e 

afirmam ser possível induzir e ativar mecanismo de defesa. Todavia, a sistemacidade 

dessa indução não era mencionada, estudada ou sequer aventada ainda. (ROMEIRO, 

2007). 

 Averre e Kelman (1964) conseguiram induzir a resistência localizada em 

tecidos de fumo co-inoculando na planta isolamentos virulentos e avirulentos de 

Rasltonia solanacearum. Neste caso, segundo Romeiro, tem-se a SAR - Resistência 

Sistêmica Adquirida (Inglês: Systemic Acquired Resistance) que envolve o acúmulo de 

PRPs (Proteínas Relacionadas com Patogênese) como mecanismos induzidos de 
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defesa da planta, sua indução é salicato-dependente, pode resultar em alterações 

visuais (necroses, por exemplo) na planta que sofreu indução e geralmente é induzida 

por patógenos ou ativadores químicos e a amplitude da indução é parcial. 

 Carrer Filho (2002) microbiolizou sementes de tomate com propágulos de um 

actinomiceto pré-selecionado e conseguiu induzir a resistência múltipla nos tomateiros 

a vários patógenos fúngicos da parte aérea. Neste caso, segundo Romeiro, trata-se de 

ISR - Rsistência Sistêmica Induzida (Inglês: Induced Systemic Resistance) que não 

envolve o acúmulo de PRPs, sua indução não é salicato-dependente, a rota de 

sinalização está mais associada a jasminatos e etileno, não provoca alterações visuais 

na planta, os elicadores são não-patógenos e a amplitude da indução é generalizada. 

 Foi analisado o biocontrole da mancha-alvo do tomateiro por Bacillus cereus 

em função do modo de dispensa na planta. A rizobactéria Bacillus cereus, isolamento 

UFV-101, previamente selecionada como agente de biocontrole, foi dispensada em 

plantas de tomate por quatro métodos diferentes: microbiolização de sementes, 

encharcamento do solo, exposição direta do sistema radicular e exposição de 

ferimentos e aberturas naturais. As rizobactérias promotoras de crescimento em 

plantas (PGPR), em geral, são dispensadas exclusivamente por microbiolização de 

sementes. Visando verificar se outras formas de dispensa do agente de biocontrole 

são igualmente eficientes, foi realizado o experimento em casa-de-vegetação, com a 

dispensa de bactérias em plantas de tomate da variedade “Santa Clara”, ultilizando os 

diferentes métodos supracitados, posteriormente as plantas foram inoculadas com o 

patógeno desafiante Corynespora cassiicola. A quantificação da doença indicou que a 

microbiolização de sementes é o método mais eficiente e prático de dispensa do 

agente de controle biológico (FERRAZ et al., 2008). 

 A produção de inoculantes de baixo custo com rizobactérias promotoras de 

crescimento de plantas (RPCPs) é uma alternativa para diminuir os riscos ambientais 

causados pela utilização inadequada – e às vezes excessiva – de insumos e 

agrotóxicos, aumentar a produção agrícola, tornar o produto mais competitivo e 

diferenciado e, ainda, diminuir os custos para o produtor (COELHO et al., 2007). 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Obtenção dos isolados de rizobactérias 

 Foram coletadas amostras de solo de rizosfera juntamente com o sistema 

radicular de plantas sadias de tomateiro, em propriedades próximas a Manaus-AM e 

em municípios como Iranduba-AM e Presidente Figueiredo-AM.  Em cada local de 

coleta foram retiradas três plantas para a obtenção das bactérias. As amostras foram 

levadas ao laboratório de Microbiologia e Fitopatologia da FCA/UFAM, para o 

isolamento das rizobactérias. 

 Foi retirado o excesso de solo das raízes por agitação manual. O isolamento foi 

feito a partir de 10g de raízes contendo partículas de solo aderidas, que foram 

suspensas em 50 mL de solução salina (0,85% NaCl) esterilizada, e deixadas sob 

agitação contínua durante 15 minutos, em agitador rotatório, à temperatura ambiente. 

Em seguida foi feita uma diluição serial, onde 500 µL da suspensão bacteriana obtida 

foi depositada em tubos de ensaio contendo 4,5 mL de solução salina até a diluição 

em série a 10-6.  De cada uma das três últimas diluições, foi retirada uma alíquota de 

100 µL que foi depositada em placas de Petri contendo meio de cultura 523 (sacarose 

10g, caseína ácida hidrolisada 8g, extrato de levedura, 4g, K2HPO4 anidro 2g, MgSO4. 

7H2O 0,3g, ágar 15g, água destilada 1L), e espalhada com auxílio de alça de 

Drigalsky. As placas foram incubadas a 30 ºC durante 24 horas. As colônias que 

cresceram nas placas foram individualizas em tubos de ensaio contendo o mesmo 

meio e cultura acima e armazenadas temperatura de 4 ºC. 

 Foi feito o teste de fluorescência, em todos os isolados, utilizando o meio de 

cultura King B, Proteose Peptona n°3-20g; K2HPO4 -1,5g; MgSO4 7H2O-1,5g;Glicerol-

10ml; Agar-15g; água destilada-1000ml (KING, E.O., et al., 1954), 

  

Seleção massal das rizobactérias 

 Foram avaliados 23 isolados e a seleção das rizobactérias foi realizada com 

base na capacidade dos isolados de reduzir o número de lesões da manha-alvo nas 

plantas de tomateiro. Os ensaios foram realizados em casa de vegetação no setor de 

produção da FCA. Foram utilizadas plantas de tomateiro da cultivar  Santa Cruz Kada.  

 As rizobactérias foram aplicadas via microbiolização de sementes, para isso foi 

preparada uma solução de células bacterianas, pela adição de 20 mL de água 

autoclavada aos tubos contendo os isolados. Os tubos foram agitados em vórtex 

durante dez segundos. A suspensão foi recolhida em um béquer e as sementes foram 

imersas nesta suspensão, onde permaneceram durante 24 horas. Após este período 

as sementes foram semeadas em copos de plástico de 200 mL, contendo Bioplant® 

como substrato. Trinta dias após a germinação, foi feita a inoculação do fungo C. 
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cassiicola, por meio da pulverização de uma suspensão de conídios na concentração 

de 104 conídios mL-1. O isolado do patógeno foi cedido pelo Laboratório de 

Microbiologia e Fitopatologia da FCA/UFAM. 

 O delineamento experimental foi ao acaso com 23 tratamentos e cinco 

repetições, constituída por um copo com duas plantas. O controle consistiu em 

sementes imersas somente em água esterilizada. 

 As avaliações foram feitas em dias alternados, durante trinta dias, pela 

quantificação do número de leões nas duas ultimas folhas de cada planta (folhas 

baixeiras). Os dados foram analisados estatisticamente, usando o programa Assistat 

versão 7.6. 

Avaliação das rizobactérias como promotoras de crescimento e indutoras de 

resistência 

 Com os resultados do experimento anterior, foram selecionados os dois 

isolados mais promissores, a partir de plantas com o menor número de leões. 

 O experimento descrito acima foi repetido utilizando somente dois isolados, em 

delineamento ao acaso com 10 repetições. 

 Foi avaliado o número de lesões, a germinação e a altura das plantas nos 

diferentes tratamentos. Foi feita a análise de variância e aplicado o teste de Scott-

Knott (5%). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Foram obtidos vinte e três isolados oriundos dos municípios de Iranduba e 

Presidente Figueiredo. 

De acordo com o teste de fluorescência foram detectados quatro isolados de 

bactérias do gênero Pseudômonas (ISO 15, 16, 17 e 20). (Tabela 1) 

 

 Tabela 1. Procedências dos isolados de rizobactérias para o combate da 

doença causada por Corynespora cassiicola em plantas de tomateiro. 

ISOLADOS 
MUNICÍPIO DE 
PROCEDÊNCIA 

FLUORESCÊNCIA 

ISO1 Iranduba - 

ISO2 Iranduba - 

ISO3 Iranduba - 

ISO4 Iranduba - 

ISO5 Iranduba - 

ISO6 Iranduba - 

ISO7 Iranduba - 

ISO8 Iranduba - 

ISO9 Iranduba - 

ISO10 Iranduba - 

ISO11 Iranduba - 

ISO12 Iranduba - 

ISO13 Iranduba - 

ISO14 Iranduba - 

ISO15 Iranduba + 

ISO16 Iranduba + 

ISO17 Iranduba + 

ISO18 Iranduba - 

ISO19 Presidente Figueiredo - 

ISO20 Presidente Figueiredo - 

ISO21 Presidente Figueiredo - 

ISO22 Presidente Figueiredo + 

ISO23 Presidente Figueiredo - 

 

 

 

O teste de seleção massal permitiu a identificação de dois isolados 

promissores de acordo com o número de lesões apresentados pelas plantas (Tabela 

2). Os isolados que apresentaram o menor número de lesões nas plantas foram os 

ISO 15 e 22 de acordo com o teste de Scott-Knott (5%).  
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Tabela 2. Média do número de lesões causadas por Corynespora cassiicola em 

plantas de tomateiro microbiolizadas com rizobactérias. 

Tratamento Número médio de lesões* 

Testemunha 29.3 a 

Isolado 1 16.3 a 

Isolado 2 14 a 

Isolado 3 17 a 

Isolado 4 19.2 a 

Isolado 5 20.2 a 

Isolado 6 24.3 a 

Isolado 7 14.8 a 

Isolado 8 16.2 a 

Isolado 9 13.4 a 

Isolado 10 19.5 a 

Isolado 11 23.4 a 

Isolado 12 15.2 a 

Isolado 13 24.2 a 

Isolado 14 21 a 

Isolado 15 7.3 b 

Isolado 16 11.5 a 

Isolado 17 20.7 a 

Isolado 18 18.1 a 

Isolado 19 17.8 a 

Isolado 20 14.4 a 

Isolado 21 18.5 a 

Isolado 22 9.7 b 

Isolado 23 14.8 a 

 

*Valores seguidos da mesma letra na coluna não diferem estatisticamente pelo teste 

de Scott-Knott a 5%. 

 

No teste para avaliação do efeito das rizobactérias no crescimento e na 

redução da severidade da doença, os isolados 15 e 22 diferiram estatisticamente da 

testemunha (Scott-Knott 5%), reduzindo em 51,2% e 36,7% o número de lesões 

respectivamente (Tabela 3). Não houve diferença significativa quanto a germinação e 

a altura das plantas nos diferentes tratamentos. 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Tabela 3. Número médio de lesões de Corynespora cassiicola em plantas de 

tomaterio microbiolizadas com os isolados 15 de 22 de rizobactérias. 

Tratamento Número médio de lesões* 

Testemunha 25.4 a 

Isolado 15 12.4 b 

Isolado 22 16.1 b 

 

*Valores seguidos da mesma letra na coluna não difrem estatisticamente pelo teste de 

Scott-Knott a 5%. 

 

Como o fungo C. cassiicola ataca a parte aérea do hospedeiro, então, pode-se 

excluir a possibilidade de antagonismo direto, competição ou hiperparasitismo pela 

separação espacial existente entre o patógeno e as rizobactérias. É possível que 

tenha ocorrido um antagonismo fisiológico ou uma indução de resistência entre os dois 

organismos, em que substâncias produzidas pelas rizobactérias tenham causado um 

efeito deletério no crescimento ou desenvolvimento do fungo. 

Silva e Romeiro (2004) realizaram um trabalho de isolamento e seleção massal 

de rizobactérias indutoras de resistência sistêmica à mancha-bacteriana-pequena do 

tomateiro onde, em 500 isolados, encontraram 28 antagonistas colonizadores do 

sistema radicular que protegeram as plantas de tomateiro contra o patógeno 

desafiante. A indução de resistência sistêmica foi apontada como provável causa da 

redução da severidade da doença, visto que para esse fenômeno acontecer é 

necessário que haja colonização do sistema radicular da planta por um número 

suficiente de células de rizobactérias, fato este, comprovado no patossistema testado. 

Além disso, foram excluídas as possibilidades de antagonismo direto, competição e 

hiperparasitismo pela separação espacial entre o patógeno e as rizobactérias. 

 Teixeira et. al. (2005) avaliou a indução de resistência sistêmica mediada por 

rizobactérias promotoras do crescimento de plantas para a ferrugem do eucalipto 

causada por Puccinia psidii. Foram encontrados dois isolados entre dez capazes de 

diminuir o número de pústulas nas folhas do eucalipto. A princípio, duas hipóteses 

foram consideradas como possíveis causas do controle biológico: antibiose direta e 

indução de resistência. As rizobactérias selecionadas, aparentemente, produziram 

ácido salicílico, o que indicaria antibiose direta; porém, a adição das rizobactérias à 

rizosfera tornou a parte aérea mais resistente ao patógeno mesmo estando 

espacialmente separados, o que indica o envolvimento de mecanismo de resistência 

induzida.  

O agente indutor de resistência sistêmica pode ser um ativador químico, 

extratos de células de microrganismos ou microrganismos vivos (Romeiro e Kimura, 
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1997; Friedrich et al., 1996; Hoffland et al., 1996 e Kloepper, 1996 citados por Teixeira, 

2004), este ultimo é o caso das rizobactérias. Os isolados de rizobactérias 15 e 22 

podem provavelmente ter induzido a resistência sistêmica contra o C. cassiicola no 

tomateiro. 

Isolados de Pseudomonas spp., especialmente do grupo fluorescente, são 

frequentemente relatados como indutores de ISR em culturas agronômicas (Maurhofer 

et al., 1994, Van Loon et al., 1997 citados por Teixeira, 2004). Apenas o isolado 15, 

dos dois que apresentaram resultados satisfatórios no controle da doença, obteve 

resultado positivo no teste de fluorescência.  

  

 

 

CONCLUSÕES 

A partir da coleção de 23 isolados rizobacérias obtidos, dois apresentaram 

potencial na redução da severidade da mancha-alvo do tomateiro. 

Os isolados ISO 15 e ISO 22 foram selecionados como apresentando potencial 

para uso no manejo da mancha-alvo em tomateiro e para estudos futuros. 
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