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RESUMO 

A mancha bacteriana causada por Xanthomonas axonopodis pv. eucalypti, tornou-se 
no últimos anos uma das principais doenças de Eucalyptus spp. no Brasil, quer em 
condições de viveiro ou campo. A doença é de difícil controle, ora pela inexistência 
de agrotóxicos registrados e de eficácia comprovada, ora devido à grande 
variabilidade do patógeno que dificulta a seleção de espécies ou clones resistentes. 
Assim uma das alternativas, seria o uso do controle biológico. O presente trabalho 
teve o objetivo de isolar e avaliar bactérias, capazes de inibir o crescimento do 
patógeno através de compostos voláteis e não voláteis. Para tanto procedeu-se o 
isolamento em cultura pura a partir de solo rizosférico de árvores de Eucalyptus 
benthamii. As rizobactérias isoladas foram avaliadas na produção de antibiose 
direta, via teste de difusão em gel de dupla camada e pela produção de compostos 
voláteis. Foram isoladas 32 rizobactérias. No teste de antibiose por difusão em dupla 
camada, 21% dos isolados formaram halo de inibição demonstrando a produção de 
compostos hidrossolúveis com atividade antimicrobiana. No ensaio de produção de 
compostos voláteis, 36,8% dos isolados inibiram o crescimento do patógeno. Os 
isolados 13 e 31 apresentaram antagonismo tanto por compostos difusíveis como 
por compostos voláteis. 47,4% dos isolados apresentaram características 
antagonistas em ao menos um dos testes. Os resultados apresentam a 
potencialidade dos isolados testados para o biocontrole de X. axonopodis pv. 
eucalypti em condições in vitro, porem o controle biológico deve ser confirmado em 
ensaios de campo. 
PALAVRAS-CHAVE: controle biológico, patologia florestal, Xanthomonas 
axonopodis pv. eucalypti. 
 

BIOCONTROL IN VITRO OF BACTERIAL BLIGHT OF EUCALYPT S MEDIATED 
BY RHIZOBACTERIA 

 
ABSTRACT 

The bacterial blight caused by Xanthomonas axonopodis pv. eucalypti, it is one of the 
most important diseases in plantation and nursery of Eucalyptus sp. In Brazil. This is 
a disease of difficult control, for many times because don’t exist products for chemical 
control and because variability of pathogen, which makes it difficult the selection of 
clones or species resistant. Thus, an alternative is the use of biological control. This 
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paper aimed to isolate and assess rhizobacteria, capable of inhibiting pathogen 
growth through volatile and non-volatile compounds. Thus held the isolation of 
bacterias by rhizosfere of plants of Eucalyptus benthamii. The rhizobacterias were 
tested by production direct antibiosis and by production of volatile compounds and by 
production of water-soluble compounds in double-layered gel assay. Were isolated 
32 rhizobacterias. In in double-layered gel test, 21 % of isolates formed inhibitions 
zones against X. axonopodis pv. eucalypti, showing the production of water-solution 
compounds. In the volaties compounds test, 36.6% of the isolates inhibited of the X. 
axonopodis pv. eucalypti growth. The isolates 13 and 31 showed antagonism in both 
tests. About 47.4% of isolates showed antagonistic activity at least one test. The 
results show the potential of these isolates for X. axonopodis pv. eucalypti biocontrol 
under conditions in vitro. However, the effective control on the plantation and nursery 
need to be confirmed.  
KEYWORDS: biological control, forest pathology, Xanthomonas axonopodis pv. 
eucalypti. 
 

INTRODUÇÃO 
A área plantada com arvores no Brasil atingiu 7,6 milhões de hectares em 

2013, cerca de 72% desta área, são de espécies de Eucalipto. Apesar de não deter 
a maior área plantada do mundo, ficando atrás de China, Índia e Estados Unidos, o 
país contribui com 17% de toda a madeira colhida anualmente, devido à alta 
produtividade dos plantios aqui estabelecidos (IBÁ, 2014). 

Contudo, o incremento das florestas de Eucalyptus spp. brasileiras são muitas 
vezes limitadas por ataques de fitopatógenos. Existem vários micro-organismos 
patogênicos à cultura do eucalipto, dos quais, a maioria são espécies fungicas 
(ALFENAS et al., 2009). Recentemente algumas doenças de etiologia bacteriana 
têm ascendido com importância na eucaliptocultura, destacando-se a murcha 
bacteriana do eucalipto, causada por Ralstonia solanacearum (ALFENAS et al. 
2009; MARQUES et al., 2013), a mancha foliar bacteriana causada por 
Xanthomonas axonopodis pv. eucalypti, (GONÇALVES et al., 2008), e a seca de 
ponteiros, causada pela bactéria Erwinia pisidii (ARRIEL et al. 2014).  

A mancha foliar bacteriana do eucalipto foi detectada pela primeira vez em 
1998, no estado de São Paulo, e após testes moleculares, sendo a etiologia 
creditada à Xanthomonas axonopodis (GONÇALVES et al., 2008).  Após testes 
moleculares, bioquímicos e de patogenicidade, POTHILUK et al. (2013), identificou o 
agente etiológico da mancha foliar bacteriana do eucalipto, como sendo 
Xanthomonas axonopodis pv. eucalypti. 

A doença, causada por X axonopodis pv. eucalypti é, atualmente, uma das 
doenças mais importantes do eucalipto em condições de viveiro. Entre os anos de 
2003 e 2008, causou perdas significativas, alcançando a cifra de mais de 14,5 
milhões de reais (FERREIRA et al., 2012). GONÇALVES et al. (2008) observaram 
que as lesões nas folhas causadas por X. axonopodis pv. eucalipty, são visíveis a 
partir de 1mm de diâmetro, caracterizadas pela presença de anasarca (manchas 
foliares úmidas, em consequência do extravasamento de água para os espaços 
intercelulares), nas porções internervurais do limbo foliar, de formato angular. 
Tecidos lesionados quando submetidos ao teste de exsudação em gota, apresentam 
intensa exsudação de pus bacteriano. Contudo, o mesmo autor afirma que os 
sintomas podem variar dependo da espécie ou clone afetado, da idade da folha e do 
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estádio de desenvolvimento da lesão. Segundo SILVA (2007) a mancha foliar se 
inicia com manchas cloróticas que progridem para anasarca, seguida de necrose e 
desfolha. Após isolamento em meio de cultura, as colônias bacterianas foram 
descritas como sendo na grande maioria, circulares, lisas, elevadas, convexas, 
amarelas brilhantes (GONÇALVES et al., 2008).  

NEVES (2007) observou que a severidade da doença aumenta com a idade 
da folha e que a ocorrência de água livre de molhamento por 12 horas também 
propicia aumento na severidade da mancha foliar e verificou ainda, que a 
temperatura ótima para o desenvolvimento da doença está entre 26 e 30ºC. FARIA 
(2013), observou que o controle da doença foi mais eficaz em viveiros com maior 
nível tecnológico, em que, em viveiro de nível médio, não foi visualizada diminuição 
da severidade da doença, mesmo com o uso dos mesmos métodos de controle.  

Outro fator preponderante para ocorrência da doença é o estado nutricional 
do plantio. SILVA (2007) verificou que níveis intermediários de nitrogênio, 
aumentaram a suscetibilidade das plantas e o aumento dos níveis de potássio, 
acarretou em redução da bacteriose, comprovando que a nutrição mineral, tem 
grande potencial de utilização no manejo da mancha foliar.  

A mancha bacteriana do eucalipto causada por X. axonopodis pv. eucalipty é 
uma doença de difícil controle e a utilização de agrotóxicos não é recomendada pela 
ausência de produtos registrados para o controle do patógeno na cultura, assim o 
manejo integrado apresenta-se como uma forma de mitigar o efeito do patógeno na 
cultura (LOPES, 2011). ALFENAS et al., (2009), recomendam a remoção de folhas 
doentes e nas épocas favoráveis a infecção, evitar o molhamento da parte aérea e a 
multiplicação de clones suscetíveis, medidas estas adotadas em viveiro. Em arvores 
adultas, é recomendada a seleção de material genético resistente, sendo esta uma 
alternativa de controle da doença. 

Uma possibilidade para o manejo da doença seria a seleção de agentes de 
biocontrole capazes de mitigar ou reduzir os danos de X. axonopodis pv. eucalypti 
ao eucalipto. No que se refere ao biocontrole de X. axonopodis pv. eucalypti, não há 
muitos relatos. PAZ (2009) testou bactérias endofíticas in vitro, por meio de teste de 
antibiose e 11 dos 28 isolados testados apresentaram halo de inibição. MARCOLIN 
et al. (2014), verificaram que houve inibição do crescimento de X. axonopodis pv. 
eucalypti in vitro, mediado por rizobactérias, em teste de pareamento de estrias, 
inibição esta, atribuída a competição dos antagonistas com a fitobactéria. O presente 
trabalho teve o objetivo de isolar e prospectar microrganismos, capazes de inibir o 
crescimento do patógeno através de compostos voláteis e não voláteis in vitro. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Realização dos ensaios: Os ensaios foram realizados no Laboratório de Patologia 
Florestal da UNICENTRO, Campus de Irati. 
 
Isolamento das Rizobactérias: Em uma área experimental localizada no Campus 
de Irati, foram coletadas de três árvores distintas de E. benthamii com quatro anos 
de idade, cerca de 100 g de amostra de solo rizosférico por planta. Essas amostras 
foram homogeneizadas formando uma única amostra.  

A amostra foi levada para o laboratório onde se retirou uma alíquota de 10 g, 
depositando-a em frasco tipo Erlenmeyer de 250 mL, contendo solução salina 
(0,85%) (p/v), previamente esterilizada em autoclave por 20 minutos a 120°C e 1,0 
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atm, formando-se uma suspensão de solo. Essa suspensão ficou a temperatura 
ambiente por 12 horas sendo agitada manualmente em períodos regulares de uma 
hora por cerca de um minuto em cada turno de agitação.  

Posteriormente, procedeu-se em câmara de fluxo laminar, uma diluição 
seriada 1:10 em que: retirou-se 1 mL da suspensão do frasco de Erlenmeyer com 
pipeta automática, transferindo-a para um tubo de ensaio contendo 9 mL de solução 
salina (0,85%) (p/v) esterilizada. O tubo de ensaio foi agitado e em seguida retirou-
se de maneira análoga 1 mL dessa primeira diluição transferindo para o tubo 
subsequente. Repetiu-se o processo até o décimo tubo de forma a se ter uma 
diluição seriada com fator 1:10. 

Após, retirou-se de cada tubo uma alíquota de 100 µL de cada tubo, 
depositando-as em placas de Petri contendo meio trypticase soy agar (TSA) 
esterilizado e, com uma alça de Drigalsky realizou-se o espalhamento da diluição na 
superfície do meio. As placas foram incubadas em estufas do tipo B.O.D., por um 
período de 24 a 48 horas a 28°C. 
 
Isolamento de X. axonopodis pv. eucalypti: Folhas de mudas híbridas de 
Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla, com sintomas de anasarca e manchas 
angulares necróticas foram coletadas no viveiro florestal da empresa Klabin 
Celulose, no município de Telêmaco Borba, Paraná, acondicionadas em sacos de 
papel e enviados para o laboratório de Patologia Florestal da UNICENTRO, no 
Campus de Irati-PR. 

Ao chegar no laboratório foram selecionadas folhas com lesões mais novas e 
procedeu-se o isolamento segundo metodologia proposta por ROMEIRO (2007a). 
Seções de áreas lesionadas foram cortadas em fragmentos de cerca de 1 cm² e 
lavadas com detergente neutro e enxaguadas em água corrente e posteriormente 
secas em papel filtro. Após, foram desinfestadas em etanol 50% por 30 segundos, 
seguindo para solução de NaClO a 2% por 90 segundos, passando por uma 
eliminação do excesso das soluções alcoólicas e de hipoclorito em água destilada 
esterilizada. 

Ao final da etapa de desinfestação, os fragmentos foram macerados em gotas 
de água destilada esterilizada com auxílio de um bastão de vidro, o qual foi 
previamente esterilizado por meio de flambagem. Subsequentemente, por meio de 
alça de platina flambada foi feita a repicagem do macerado para placas de Petri de 9 
cm de diâmetro contendo meio Nutriente-Ágar suplementado com 15 g de CaCO3 
esterilizado. As placas foram colocadas em estufas tipo B.O.D. a 28°C por 24 a 48 
horas.  

Colônias individualizadas de coloração amarela, bordos regulares, aspecto 
mucoidal, elevadas, foram repicadas com alça de platina esterilizada por flambagem, 
para tubos de ensaio contendo o meio inclinado Nutriente-Ágar suplementado com 
CaCO3. Os quais foram incubados em câmara B.O.D. a 28ºC por 24 a 48 horas. 
Posteriormente preservados com óleo mineral em temperatura de 4°C. 
 
Teste de Antibiose por difusão em dupla camada: Conforme proposto por 
ROMEIRO (2007a), repicou-se, com alça de repicagem, uma alíquota de 
crescimento bacteriano para a placa de Petri contendo meio TSA esterilizado, de 
modo a obter um isolado em cada vértice da placa, incubando-a por 24 horas a 28°C 
em B.O.D.  
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Posteriormente, inverteu-se as placas e nas tampas das mesmas, pipetou-se 
assepticamente 1 mL de éter, para matar as células do antagonista. Passados 20 
minutos, as placas foram abertas no interior de uma câmara de fluxo laminar, sobre 
a influência de radiação UV, onde permaneceram por 30 minutos, para eliminar os 
vapores de éter, fechando as placas e retornando a posição normal, de acordo com 
tempo estipulado.  

Em seguida, adicionou-se 1 mL de supensão de X. axonopodis pv. eucalypti, 
a 50mL de meio Nutriente Ágar (NA) suplementado com CaCO3, semissólido em 
estado fundente, agitando levemente para homogeneizar. Finalmente verteu-se o 
meio semissólido sobre a superfície das placas contendo as rizobactérias 
previamente inativadas. As placas foram incubadas a 28ºC e foram examinadas 
após 48h, verificando a ocorrência de halos de inibição. O ensaio foi realizado no 
delineamento inteiramente casualizado com cinco repetições por isolado. Cada 
placa de Petri conteve cinco estrias de cinco isolados distintos. 
 
Ensaio de produção de compostos voláteis : Para a execução desse ensaio, 
adotou-se, metodologia adaptada de ROMEIRO (2007b). Para tanto, no interior de 
uma câmara de fluxo laminar, repicou-se com alça de repicagem propágulos do 
antagonista em uma placa de Petri contendo meio TSA esterilizado. Em seguida, 
uma suspensão de propágulos de X. axonopodis pv. eucalypti ajustada para 0,4 em 
Densidade ótica de 600 nm (OD 600nm). Desta suspenção, pipetou-se 
assepticamente 100 µL para uma placa contendo o meio NA suplementado com 
CaCO3. Assepticamente, retirou-se as tampas das duas placas e por meio de um 
filme de PVC, procedeu-se a união das outras duas partes que continham os 
propágulos do antagonista e do patógeno e em seguida foram incubadas por 28°C, 
por 48 horas. O ensaio foi montado no delineamento inteiramente casualizado com 
três repetições por isolado, em que se avaliou a presença de halo de inibição do 
patógeno, evidenciando a produção de compostos voláteis e também a 
concentração da suspensão bacteriana obtida em volume de 10 mL, em OD 600nm. 
O que se espera é que o isolado produtor de compostos voláteis promova um menor 
crescimento de X. axonopodis pv. eucalipty, o que consequentemente reduzirá a 
concentração da suspenção bacteriana quando feita a leitura em espectrofotômetro. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Isolamento das Rizobactérias.  

Foram isoladas 32 rizobactérias, destas, apenas 19 foram utilizadas nos 
testes de antagonismo, por apresentarem crescimento rápido e homogêneo. Os 13 
isolados não utilizados, apresentaram crescimento nulo ou muito baixo. 
 
Teste de Antibiose por difusão em dupla camada.  

Em relação aos 19 isolados bacterianos testados, 21% apresentaram halo de 
inibição a X. axonopodis pv. eucalypti. Em um estudo realizado com isolados de 
rizobactérias, CUNHA et al. (2006) avaliaram a atividade antagônica a 
Pseudomonas chichorii, bactéria também causadora de mancha foliar no eucalipto, 
em que os autores observaram a presença de halo de inibição para todos os 
isolados testados. PAZ (2009), observou que 42,8% dos isolados de bactérias 
endofíticas de eucalipto, apresentaram halo inibição em teste de antibiose a 
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Xanthomonas sp. Número semelhante foi encontrado por ANACKER (2010), tendo 
44% dos isolados bacterianos oriundos de vários hábitats, apresentaram efeito de 
antibiose contra Monilinia fructicola, patógeno da cultura do pêssego. CARMO et al. 
(2012), relatam não ter encontrado efeito de antibiose direta, entre isolados de 
rizobactérias, residentes do filoplano e o fungo Botrytis cinerea. Em se tratando de 
antibiose direta, especificamente entre rizobactérias e Xanthomonas axonopodis, 
ISHIDA et al., (2008) testaram mais de 100 isolados e nenhum deles inibiu o 
crescimento de Xanthomonas axonopodis pv. malvacearum. MENDONÇA (2008), 
testou 200 isolados e apenas 4 inibiram o crescimento de Xanthomonas axonopodis 
pv. phaseoli. No presente trabalho testaram-se 19 isolados e em quatro deles foi 
observado antagonismo direto, resultados muito superiores aos trabalhos citados. 

Os isolados 9, 13, 30 e 31 foram os que produziram halos de inibição, os 
diâmetros dos halos foram medidos e os dados analisados estatisticamente (Figura 
1). 

 
FIGURA 1. Médias dos diâmetros de halo formados em 

teste de antibiose, realizado entre 
rizobactérias e X. axonopodis pv. eucalipty. 

 
As médias seguidas pela mesma letra não diferem 
estatisticamente entre si, pelo Teste de Duncan ao nível de 5% de 
probabilidade e CV= 62,5%. 

 
Não houve diferença significativa entre os isolados quanto ao diâmetro do 

halo. Visualmente, o isolado 9, apresentou um halo mais proeminente que o restante 
dos isolados, os quais produziram halos irregulares e pouco definidos em relação ao 
isolado 9. O isolado 9 foi o único que apresentou halo nas cinco repetições, 
enquanto que o isolado 30 em quatro repetições e os isolados 13 e 31 apresentaram 
halo em três  das cinco repetições. 
 
Ensaio de produção de compostos voláteis.  

Segundo ROMEIRO (2007b), a inibição do crescimento do patógeno por 
compostos voláteis pode ser evidenciada por alterações na morfologia das colônias, 
retardamento do crescimento do patógeno e/ou redução do crescimento do mesmo. 
No presente estudo pôde-se observar a inibição de crescimento de X. axonopodis 
pv. eucalipty por metabólitos voláteis produzidos pelas rizobactérias, visto que, 
quando analisada a concentração da suspenção da bactéria fitopatogênica, o 
resultado foi positivo para 7 dos 19 isolados testados, ou seja, cerca de 36,8% dos 
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mesmos (Figura 2). ANACKER (2010) observou que 38% dos isolados bacterianos 
testados inibiram o crescimento de Monilinia fructicola. MELLO et al. (2012), 
verificaram que compostos voláteis produzidos por fungos inibiram o crescimento de 
Xanthomonas vesicatoria.MACAGNAN et al. (2007) verificaram que os 5 isolados de 
actinobactérias testados, inibiram por meio de compostos voláteis a germinação de 
basidiósporos de Crinipellis perniciosa. 

 
FIGURA 2. Concentração da suspenção bacteriana de X. axonopodis pv. 

eucalipty, após 48h de incubação, sendo T a testemunha e o 
restante os isolados de rizobactérias.  

 
As médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Duncan a 1% de 
probabilidade e CV = 6,99%. 

 
Os isolados 3, 5, 13, 18, 21, 31 e 32 foram capazes de inibir o crescimento de 

X. axonopodis pv. eucalipty por meio de compostos voláteis, conforme a avaliação 
do crescimento por meio da turbidez da suspensão bacteriana. Todavia não se 
observou a formação de halos de inibição, mas visualmente foi possível perceber 
que as placas dos isolados supracitados tinham menos crescimento de X. 
axonopodis pv. eucalipty que o tratamento controle, demonstrando que sofreu a 
interferência dos antagonistas. Destacam-se entre os sete isolados que produziram 
compostos voláteis, os isolados 13 e 31 que também produziram halo de inibição no 
teste de antibiose por difusão em dupla camada. 
 

CONCLUSÕES 
O uso da concentração da suspensão bacteriana como forma de avaliação de 

compostos voláteis demonstrou eficácia para X. axonopodis pv. eucalipty. 47,8% dos 
isolados demonstraram potencialidade para o biocontrole de X. axonopodis pv. 
eucalipty. Os isolados 9 e 13 foram os que apresentarem os melhores resultados. 
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