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RESUMO 
 

Grandes quantidades de frutos e vegetais são perdidos por consequência da ação de fungos que 

os deterioram na fase de pós-colheita. Fatores como cultivo inapropriado, vasto uso de 

agrotóxicos, armazenamento, manuseio, transporte inadequados e grandes variações de 

temperatura podem favorecer o aparecimento e a propagação de doenças fúngicas alavancando 

a fase de deterioração. O tomate, por exemplo, por ser uma hortaliça de alta perecividade, pode 

incorrer em perdas de até metade da produção na fase pós-colheita. Atualmente, a forma mais 

comumente utilizada para controle destes microrganismos está na aplicação de fungicidas 

sintéticos (agrotóxicos), porém, com o agravo de seu uso ser altamente prejudicial à saúde. 

Diante desse cenário, o controle biológico surge como uma alternativa limpa de controlar 

microrganismos indesejáveis, por meio da utilização de seus próprios inimigos naturais. Neste 

trabalho, propomos o controle de espécies fúngicas causadoras de doenças pós-colheita e 

deterioração de tomates, por meio da utilização de isolados bacterianos cultiváveis obtidos 

previamente a partir de rizosfera e raízes de Langsdorffia hypogaea, uma planta holoparasita 

obrigatória. Um total de 36 isolados foram diretamente confrontados com quatro espécies 

fúngicas bioprospectadas diretamente de tomates, 

apa, foram posteriormente 

avaliados quanto a capacidade de autoagregação e produção de biofilme, características 

fundamentais para fixação em tecido vegetal.  Deste total, 33 isolados foram capazes de inibir 

in vitro o crescimento de F8 com taxas de até 61,27%, enquanto que, para o fungo F11, os 36 

isolados apresentaram taxas de inibição positiva, sendo a maior delas 76,81%. O fungo F7.2 se 

demonstrou o mais difícil de ser contido, 33 isolados bacterianos foram capazes de inibi-lo e a 

maior taxa alcançada foi 56,04%, entretanto, diferente dos demais, apenas um isolado 

bacteriano apresentou taxa de inibição superior a 50%. Finalmente, todos os 36 isolados 

bacterianos foram capazes de inibir o fungo F12 alcançando a maior faixa de inibição, com 

valores de até 93,83%.  Dos 36 isolados testados, 14 melhores passaram para a próxima fase, 

dentre estes, 8 isolados foram capazes de se autoagregar com taxas baixas de até 20,1%. Os 14 

isolados bacterianos, foram capazes de produzir biofilme, 7 deles se enquadraram como 

produtores moderados, enquanto os 7 demais foram classificados como fortes produtores. 

Concluímos que bactérias provenientes do solo do QF e da planta Langsdorffia hypogaea são 

potenciais agentes biocontroladores de fungos deterioradores, entretanto, serão necessários 

estudos mais aprofundados para verificar a atividade diretamente no fruto. 
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ABSTRACT 
 

Large quantities of fruits and vegetables are lost due to the action of decay fungi in the post-

harvest phase, factors such as inappropriate cultivation, extensive use of pesticides, storage, 

temperature and handling can cause agricultural products to suffer from fungal diseases 

leveraging their decay phase.  Tomatoes, as a highly perishable vegetable, suffer losses of up 

to half the yield in the post-harvest phase. Currently, the most common form that is used to 

control these microorganisms is the application of synthetic fungicides or also called 

agrochemicals, however, this type of control agent leaves residues in the food that are highly 

harmful to health. In this scenario, biological control emerges as a clean alternative to control 

undesirable microorganisms, through the use of their own natural enemies. In this work, we 

propose the control of fungal species causing post-harvest diseases and spoilage of tomatoes, 

through the use of bacterial isolates, from the soil of the Iron Quadrangle and the plant 

Langsdorffia hypogaea, 36 bacterial isolates were directly confronted with 4 fungal species 

bioprospected directly from tomatoes, these species were named as "F8", "F11", "F7.2" and 

"F12". In addition, the isolates with the best efficiency in this step were further evaluated for 

their ability to self-aggregate and produce biofilm. Among the isolates tested for F8, 33 were 

able to inhibit the growth of the fungus with rates from 6.92 to 61.27%, for fungus F11, all 36 

isolates showed inhibition rates ranging from 0.31 to 76.81%. Fungus F7.2 proved to be the 

most difficult to contain, 33 bacterial isolates were able to inhibit it with rates from 0.79 to 

56.04%, however, unlike the others, only one bacterial isolate showed an inhibition rate higher 

than 50%. Finally, all 36 bacterial isolates were able to inhibit the fungus F12 with rates ranging 

from 17.32 to 93.83% inhibition. Of the 36 isolates tested, a best 14 moved on to the next phase, 

among these, 8 isolates were able to self-aggregate with low rates ranging from 4.8 to 20.1%. 

The 14 bacterial isolates, were able to produce biofilm, 7 of them were classified as "moderate 

biofilm producers", while the remaining 7 were classified as "strong biofilm producers". 

Therefore, we conclude that, bacteria from QF soil and Langsdorffia hypogaea plant are 

potential biocontrol agents of spoilage fungi, however, further studies are needed to verify the 

activity directly on tomato tissue.  

Keywords: biological control; antagonism; tomato; pesticides; postharvest. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Quadrilátero Ferrífero  

O quadrilátero ferrífero (QF) é uma estrutura geológica amplamente conhecida pela sua vasta 

riqueza mineral, localizado na porção centro-sul do estado de Minas Gerais. Ocupa uma área 

de aproximadamente 7000 Km2 cujo termo, quadrilátero , lhe foi atribuído por sua forma 

estrutural que se assemelha a um quadrado (Figura 1) (ROESER HMP; ROESER PA, 2013). 

Figura 1 - Localização e estrutura geomorfológica do Quadrilátero Ferrífero. 

Fonte: CASTRO; JÚNIOR; LIMA, (2011). 

 

O QF abrange os municípios de Barão de Cocais, Belo Horizonte, Belo Vale, Betim, 

Brumadinho, Caeté, Catas Altas, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Ibirité, Igarapé, Itabira, 

Itabirito, Itatiaiuçu, Itaúna, Jeceaba, João Monlevade, Mariana, Mário Campos, Mateus Leme, 

Moeda, Nova Lima, Ouro Branco, Ouro Preto, Raposos, Rio Acima, Rio Manso, Rio 

Piracicaba, Sabará, Santa Bárbara, Santa Luzia, São Gonçalo do Rio Abaixo, São Joaquim de 

Bicas e Sarzedo (CASTRO; ENDO; GANDINI, 2020).  

Estimativas apontam que no início do século, extraia-se do QF em torno de 55 milhões 

de toneladas de minério de ferro anualmente, e até os dias atuais é a província mineral mais 
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importante da região Sudeste, além disso, grande parte do ouro produzido no Brasil Colonial e 

Imperial advinha do QF (CASTRO; JÚNIOR; LIMA, 2011). 

Devido a suas características de relevo, as montanhas influenciam diretamente na 

temperatura e umidade da região, o que faz com que a região possua duas estações bem 

definidas, sendo um inverno seco e um verão chuvoso. Se fazem presente nessa região duas 

bacias hidrográficas extremamente importantes, a do Rio Doce e do Rio São Francisco. Essa 

riqueza de atributos hidrológicos, topográficos e geológicos cria conjunturas ideais à 

configuração de uma grande biodiversidade como a que se faz presente no QF, além do fato de 

a região possuir uma cobertura vegetal partilhada entre os biomas do Cerrado e da Mata 

Atlântica (AZEVEDO et al., 2011).  

Existem atualmente no QF áreas de unidade de conservação (UC), dentre elas está a 

Serra da Brígida que faz parte do Parque Natural Municipal das Andorinhas (PNMA), 

localizado em Ouro Preto  MG (Figura 2), de onde provém os microrganismos avaliados neste 

trabalho (detalhes adiante). O parque possui 557 hectares e foi criado com objetivo de preservar 

a flora, fauna e demais recursos naturais, devido a tamanha biodiversidade, a região é 

(DRUMMOND et al., 2005).  

Embora existam unidades e convênios que trabalham na geoconservação do QF, a 

literatura mostra que ainda se necessita de uma estratégia de proteção mais eficaz e integradora 

(CASTRO; ENDO; GANDINI, 2020). 
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Figura 2 - 

inserida no Parque Natural Municipal das Andorinhas, Ouro Preto  Minas Gerais. 

 

Fonte: FELESTRINO, (2013). 

 

Durante todos estes anos as atividades de mineração tiveram papel fundamental na 

economia do estado de Minas Gerais, contudo, após o longo período de exploração, a poluição, 

de uma forma geral, juntamente com os volumes muito expressivos de rejeitos, provindos dos 

processos de obtenção do minério de ferro, tem se tornado um problema e uma ameaça 

ambiental para a região. Este aumento da busca por minério de ferro pelas grandes mineradoras 

vem causando aproximação às Unidades de Conservação, o que demonstra a grande 

necessidade de novas ações de planejamento por parte das autoridades (REZENDE, 2016). 

Todas as características acima referenciadas, fazem desta região um ambiente único e 

extremamente instigante para estudos científicos, muitos dos quais em áreas ainda insipientes 

de investigação como é o caso da microbiologia e da biotecnologia (FELESTRINO et al., 2017; 

JACOBI; DO CARMO, 2008). 
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1.2. Microrganismos associados a plantas e solo 

A capacidade das primeiras plantas terrestres interagirem com uma diversidade 

microbiológica é considerada por DELAUX et al., (2015)  um evento de extrema importância 

para a colonização da terra e, consequentemente, para o surgimento dos ecossistemas terrestres.  

A relação entre microrganismos e plantas vem despertando grande interesse na pesquisa, 

isto porque estudos dessas interações vem demonstrando que metabólitos bioativos 

provenientes de microrganismos endofíticos ou que vivem na rizosfera e filosfera possuem uma 

gama de atividades biológicas como poder anti-inflamatório, antibiótico, antitumorais, 

antioxidantes, dentre muitos outros .  

Os microrganismos endofíticos se enquadram dentro de três grupos que são 

estabelecidos a partir do seu papel na planta, podendo ser endofíticos mutualistas, patógenos 

oportunistas ou endofíticos comensais (HARDOIM et al., 2015). Os microrganismos 

endofíticos de interesse maior, que são os mutualistas e comensais, tem como características, 

habitar os tecidos internos das plantas sem ocasionar efeitos negativos. Eles têm ainda, a 

capacidade de proteger a planta de possíveis predadores ou patógenos,  atuando desta maneira 

como agentes de controle biológico, e na resistência das plantas contra fatores bióticos e 

abióticos, promovendo assim um crescimento mais saudável (LUIZA et al., 2017).  

As plantas, por sua vez, possuem a capacidade de fornecer aos microrganismos uma 

grande diversidade de habitats, tais como, a parte aérea (filosfera), o sistema radicular 

(rizosfera) e o interior da planta (endosfera) e, por consequência, bioinsumos para a manutenção 

destes organismos cuja associação desempenha papéis essenciais para a saúde vegetal e o 

equilíbrio ambiental (MONTESINOS, 2003).  

  Os microrganismos endofíticos, por sua vez, possuem inúmeras funções. 

Actinobactérias, por exemplo. São produtoras de aproximadamente dois terços de todos os 

antibióticos de origem natural em uso clínico, além de suas diversas contribuições para o 

desenvolvimento biotecnológico. Bactérias do gênero Frankia possuem a capacidade de fixar 

nitrogênio, possibilitando o crescimento da planta em solos pobres de nutrientes, já os gêneros 

Microbispora, Nocardia, Micromonospora e Streptomyces que se destacam pela capacidade de 

promover o desenvolvimento da planta por meio da produção de hormônios vegetais que 

melhoram o desenvolvimento estrutural da planta (BARKA et al., 2016). 

 



22 
 

1.3. Langsdorffia hypogaea 

A Langsdorffia hypogaea é uma planta holoparasita radicular obrigatória, pertencente à 

família Balanophoraceae. Essas espécies não possuem clorofila, logo, não realizam 

fotossíntese, portanto, se desenvolvem parasitando raízes de outras plantas, e isso faz deste 

grupo um dos mais intrigantes de serem estudados (SANTOS et al., 2017; THOROGOOD; 

SANTOS, 2020). 

As holoparasitas dependem totalmente de seu hospedeiro para obter água e nutrientes 

essenciais a sua sobrevivência, e as estratégias para o funcionamento deste mecanismo são um 

tanto quanto primorosas e pouco conhecidas. Compostas por 18 gêneros e aproximadamente 

50 espécies, as Balanophoraceaes são plantas exclusivamente tropicais, 7 das 50 espécies 

existentes estão presentes em território Brasileiro, sendo uma delas a Langsdorffia hypogaea 

(CARDOSO; ALVES; BRAGA, 2011;  FREITAS et al., 2017; HANSEN, 1980). 

A literatura destaca que existe pouca informação a respeito da biologia geral, 

polinização, sistemas de reprodução e dispersão das sementes de Balanophoraceae, 

principalmente para Langsdorffia hypogaea (FREITAS et al., 2017; KUIJT; DELPRETE, 

2019; THOROGOOD; SANTOS, 2020). 

Em território Brasileiro a Langsdorffia hypogaea pode ser encontrada na Amazônia, 

Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica (CARDOSO, 2014; FELESTRINO et al., 2017).  

Estruturalmente, a Langsdorffia hypogaea (Figura 3), se divide morfologicamente em 

duas principais partes, que são bem distinguíveis do ponto de vista anatômico, possuindo um 

corpo vegetativo basal e uma região reprodutiva apical. O corpo vegetativo possui forma 

cilíndrica, alongado e epígino com aspecto polpudo, enquanto a região reprodutiva possui 

inflorescências dioicas (estruturas reprodutivas masculinas e femininas formadas em indivíduos 

diferentes), unissexuais que invadem ramos vegetativos ascendentes, rodeando a base da bainha 

de brácteas onde se tem os frutos drupáceos (frutos carnosos que contém apenas uma semente) 

(CARDOSO; ALVES; BRAGA, 2011; FELESTRINO et al., 2017; HANSEN, 1980; HSIAO; 

MAUSETH; PENG, 1995).  
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Figura 3 - Langsdorffia hypogaea e suas estruturas. (A) Botão de inflorescência com brácteas 

coriáceas e bordas serrilhadas. (B) Inflorescências femininas. (C) Inflorescência masculina. (D) 

Frutas múltiplas verdes. (E) Achene (crédito foto E. Leandro Cardoso). 

 

 Fonte: Adaptado de FREITAS et al., (2017). 

 

O trabalho de SANTOS et al., (2017), demonstrou que embora holoparasitas tenham 

afinidade por um hospedeiro específico, a Langsdorffia hypogaea é capaz de parasitar em torno 

de 20 espécies de plantas hospedeiras de 16 famílias, incluindo até mesmo cactos. Contudo, ela 

demonstra maior preferência pela Miconia albicans pertencente à família Melastomatacea. 

 

1.4. Fungos que acometem frutas e hortaliças na fase de pós-colheita 

Pertencentes ao Reino Fungi, os fungos são organismos eucariontes, unicelulares 

(leveduriformes) ou multicelulares (filamentosos), que se reproduzem de forma sexuada 

(esporos) ou assexuada (conídios), são haplóides e possuem parede celular compostas por 

-glucano (MORAES; PAES; HOLANDA, 2009).  

Os fungos desempenham papel fundamental no ecossistema, juntamente com as 

bactérias formam o principal grupo de decompositores de matéria orgânica e, portanto, 

fundamentais para reciclagem de nutrientes em todo universo. Além disso, os fungos estão 
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diretamente ligados a evolução humana, econômica e ao bem-estar da sociedade, diante de seu 

amplo repertório de recursos e metabólitos oferecidos, a exemplo  dos antibióticos, da  produção 

de bebidas e alimentos, dentre muitos outros (RAGHUKUMAR, 2017). 

Contudo, diante de determinadas circunstâncias e ambientes, os fungos podem 

ocasionar muitos prejuízos, como no caso da agricultura, onde são responsáveis por muitas 

perdas, seja como agente patogênico ou saprofítico. ARAH et al., (2016) destaca que, o 

investimento em metodologias de controle biológico pós-colheita é mais negligenciado em 

comparação com os investimentos na fase pré-colheita.  

Durante o processamento pós-colheita, algumas espécies fúngicas pertencentes aos 

gêneros Aspergillus, Fusarium, Penicillium, entre outros, produzem metabólitos tóxicos, 

também chamados de micotoxinas. Não se sabe exatamente a função biológica destas toxinas, 

entretanto, pode-se afirmar que são responsáveis por parte das perdas de produtos colhidos e 

vem sendo alvo de grande preocupação com a segurança alimentar (REINHOLDS et al., 2017; 

SANZANI; REVERBERI; GEISEN, 2016). Além disso, a relação entre temperatura, 

deterioração, fungos micotoxigênicos e a presença de insetos durante a  fase de armazenagem, 

também são fatores que influenciam diretamente a contaminação por micotoxinas (MAGAN et 

al., 2010; MAGAN; ALDRED, 2007). 

Fungicidas sintéticos são amplamente utilizados para controlar as doenças causadas por 

fungos micotoxigênicos. Entretanto o uso descontrolado tem acarretado o desenvolvimento de 

cepas fúngicas resistentes e hiperprodutoras de micotoxinas, o que reforça a necessidade de 

buscas por alternativas amigas do meio ambiente 

SRIVASTAVA; KUMAR, 2008; RAHUL et al., 2015).  

 De acordo com a literatura, os principais agentes fúngicos causadores de doenças pós-

colheita e potencializadores do processo de deterioração são, Alternaria spp., Aspergillus spp., 

Cladosporium spp., Cochliobolus spp., Curvularia spp., Colletotrichum spp., Eurotium spp., 

Eupenicillium spp., Fusarium spp., Gliochladium spp., Mucor spp., Penicillium spp., Rhizopus 

spp., Trichoderma spp., Ulocladium spp., Verticillium spp., Botrytis cinérea, Monilinia 

fructircola, Geotrichum spp., Botryodiplodia theobromar, Phoma spp., Rhizoctonia spp., 

Thielaviopsis spp., Sclerotium spp., Choanephora spp., Cunninghamella spp., Phytophthora 

spp., Pythium  spp., Stachybotrys spp., Gloeosporium spp., Neofabraea spp.. (ABDULLAH; 

MAHMOUD; AL-HARETHI, 2016; AL-HINDI et al., 2011; BUKAR; MUKHTAR; 

ADAMU, 2010; KOTAN; DIKBAS; BOSTAN, 2009; MARCET-HOUBEN et al., 2012; 
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MINCUZZI et al., 2020; MONTESINOS et al., 2015; PAPOUTSIS et al., 2019; RAHUL et al., 

2015; SANZANI; REVERBERI; GEISEN, 2016). Contudo, os gêneros Penicillium spp., 

Aspergillus spp., Mucor spp., Fusarium spp., Alternaria spp. Rhizopus spp., Botrytis cinérea e 

Colletotrichum spp., se destacam, mostrando maior prevalência. 

 

1.5. O uso de pesticidas e seus impactos 

Em todo o mundo, o combate dos microrganismos indesejáveis na agricultura, pré e pós-

colheita, é feito em sua grande maioria por meio da utilização de pesticidas, ou também 

chamados agrotóxicos. Os pesticidas são agentes químicos tóxicos, capazes de aumentar a 

produtividade no campo e minimizar as perdas em todas as fases de produção, contudo, são 

compostos formados por moléculas complexas e o seu uso de forma exacerbada vem causando 

impactos inestimáveis no meio ambiente e na saúde humana e animal (KESWANI et al., 2016; 

POUDEL et al., 2020; RANO; SINGH, 2021). 

A alta demanda de produção agrícola, o preço baixo e a falta de conhecimento e 

preocupação com os prejuízos ocasionados pela utilização destes produtos, vêm tornando seu 

uso quase que incontrolável. Com isso, os pesticidas vêm cada vez mais sendo encontrados nos 

alimentos em quantidades consideráveis danosas (RANO; SINGH, 2021). 

Eles são capazes de adentrar o corpo humano por meio de inalação, consumo de 

alimentos, águas contaminadas e contato direto com a pele (BHANDARI et al., 2020; POUDEL 

et al., 2020). De acordo com a literatura, os pesticidas podem ocasionar uma gama de 

enfermidades, como problemas relacionados ao sistema nervoso, perda de memória e 

dificuldades na coordenação motora, problemas de visão, alergias, hipersensibilidade, 

infertilidade, irritações cutâneas, tumores diversos, anomalias congénitas, retardo mental, 

aborto, dentre muitas outras (CULLINEY; PIMENTEL; PIMENTEL, 1992; LAH, 2011; 

LORENZ, 2009; MAHMOOD et al., 2016; POUDEL et al., 2020; 

THIRUVANANTHAPURAM, 2009). 

A utilização de pesticidas por agricultores de pequeno porte, vem sendo motivo de 

preocupação, isso porque grande parte dos legumes vendidos, vêm desse tipo de seguimento 

independente, que acabam estabelecendo seu próprio protocolo de dosagem, baseado apenas na 

sabedoria convencional, muitas vezes errado e acima do permitido (ATREYA; SITAULA, 

2011). 
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OKOYE et al., (2021) demonstrou em sua pesquisa que as quantidades de resíduos de 

pesticidas em partes de amostras de feijão-caupi, provenientes do varejo, não eram seguras para 

o consumo humano e os níveis de toxicidade encontrados representam alto risco a saúde. O 

autor destaca ainda que houve a presença de pesticidas banidos pela legislação e sugere o fato 

de que os mesmos possam ter sido aplicados na fase de armazenamento. 

Em um estudo realizado por LOPES; ALBUQUERQUE, (2018) foi demonstrado que 

na última década o Brasil ampliou seu mercado de agrotóxicos em 190%, se tornando o maior 

consumidor do planeta. Estima-se Que o Brasil é responsável pelo consumo de 

aproximadamente 20% de todo agrotóxico comercializado mundialmente (LANDAU; 

LETÍCIA; MARTINS, 2020; PELAEZ et al., 2015).  

 

1.6. Controle Biológico pós-colheita: Uma alternativa de intensificar o tempo de 

prateleira (Shelf life) 

Uma fruta ou hortaliça recém colhida carrega consigo uma grande diversidade 

microbiana, seja ela nativa ou patogênica e saprofítica, isso porque as condições de cultivo e 

processamento pós-colheita podem variar muito (LEFF; FIERER, 2013; MONTESINOS et al., 

2015). 

Produtos agrícolas mantém diversas atividades fisiológicas após a fase de colheita e as 

condições de processamento e armazenamento, como por exemplo, a temperatura da região, 

condições do local de armazenagem e níveis de umidade, influenciam diretamente na sua 

microbiota. Isso porque afetam a velocidade e intensidade de deterioração, agravado por danos 

mecânicos que são um fator agravante para infecções microbianas. Além disso, pode-se haver 

a presença de microrganismos tidos patogênicos associados aos frutos, o que torna-se um 

problema para sanidade das produções. Portanto, as doenças pós-colheita, podem ser advindas 

do campo ou se desenvolverem ao longo do amadurecimento e do desenvolvimento do produto 

vegetal (MAGAN; ALDRED, 2007; MONTESINOS et al., 2015; SNOWDON, 1990; TERAO 

et al., 2008). 

Os indesejáveis patógenos ou saprófitos pós-colheita ocasionam grandes problemas aos 

comerciantes atacadistas, varejistas e também aos importadores, isso porque os sintomas das 

doenças vão surgindo ao longo do período de armazenamento e transporte. Assim, um fruto 

aparentemente saudável, após curto prazo de tempo, pode manifestar doenças e podridões que 
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evoluem rapidamente, gerando prejuízos extremos. BENATO, (1999); MORANDI, (2002); 

SOMMER, (1982) e TERAO et al., (2008) destacam que, as podridões pós-colheita são 

responsáveis por uma grande porcentagem de perdas e que são difíceis de serem controladas.  

As perdas pós-colheita de frutos tropicais e subtropicais na maioria dos países em 

desenvolvimento oscilam de 20% até 80%, números estes diretamente relacionados a falta de 

tratamentos microbianos eficientes, uso excessivo de pesticidas, deficiência no transporte, 

armazenamento e manipulação inadequada. 

DHINGRA, 1985; FINGER; VIEIRA, 2002; MARI; GUIZZARDI, 1998).  

Na tentativa de reduzir as perdas pós-colheita e prolongar a validade dos produtos 

vegetais utiliza-se alguns métodos de controle mais convencionais, como refrigeração, 

atmosfera controlada, tratamentos químicos e físicos de desinfecção (MONTESINOS et al., 

2015). Contudo, de uma forma geral, o controle químico que é altamente prejudicial à saúde se 

sobressai em termos de utilização abundante, especialmente pelo fato de seu preço ser  reduzido 

e manuseio simples (TERAO et al., 2008). 

Diante deste cenário, e com a conscientização dos malefícios ocasionados pelo uso dos 

pesticidas, vem surgindo a busca por alternativas limpas, como é o caso do controle biológico 

(KESWANI et al., 2016). O termo controle Biológico foi criado por Harry Smith, da 

Universidade da Califórnia, que o definiu como "a supressão de populações de insetos 

pelas ações de seus inimigos nativos ou introduzidos (GNANAMANICKAM et al., 2002). 

Evidente que o termo se expandiu e passou a ser utilizado em qualquer relação de controle 

de um organismo patogênico ou praga. 

Diversos microrganismos vêm sendo aplicados como agentes de controle biológico 

ou também chamados biopesticidas. O sucesso comercial desta alternativa de controle 

limpo se dá pela capacidade de um microrganismo com potencial biocontrolador 

sobreviver e proliferar em condições de campo, controlando pragas e microrganismos 

indesejáveis com facilidade de manuseio e aplicação (KESWANI et al., 2016). 

 

1.7. Solanum lycopersicum L.: uma visão geral 

O tomate (Solanum lycopersicum L.) é uma hortaliça difundida mundialmente. 

Originado no oeste da América do Sul, ele é uma das plantas vegetais mais valiosas do mundo, 

pois possui alta importância nutricional, econômica e até mesmo modelo de estudo, por possuir 
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características um tanto quanto interessantes e pertinentes a pesquisa científica agronômica 

(ARAH et al., 2016; GRANDILLO; ZAMIR; TANKSLEY, 1999; KIMURA; SINHA, 2008). 

O tomate faz parte da grande família das solanáceas, que conta com mais de três mil 

espécies. Além do tomate comercial (Solanum lycopersium L), existem mais 12 espécies 

selvagens (CALISKAN, 2012). Formado por uma gama de compostos minerais e antioxidantes, 

incluindo vitaminas C e D, licopeno, B-caroteno, luteína e flavonoides, o tomate é considerado 

um alimento extremamente benéfico a saúde (DORAIS et al., 2008). 

É o segundo vegetal mais consumido no mundo, perdendo apenas para a batata 

(Solanum tuberosum L.) (ADHIKARI; MCNELLIE; PANTHEE, 2020; AMRC, 2018). De 

acordo com a Food and Agriculture Organization (FAO), a produção mundial de tomates vem 

aumentado constantemente desde 2000, apenas no período entre o ano de 2000 até 2014 o 

crescimento alcançou a margem de 54%  (FAO, 2017). 

O cultivo do tomate tem dois destinos finais, o mercado para consumo in natura e o 

processamento industrial. (GUEIROS et al., 2019). Tomates destinados ao consumo fresco 

possuem custo mais elevado, devido as condições de cultivo, diferente dos destinados ao 

processamento (DE PABLO VALENCIANO; PÉEZ MESA; LÉVY MANGIN, 2008). 

A FAO realizou um levantamento da produção mundial de tomates no ano de 2016 em 

175 países, e o Brasil foi classificado na nona posição, com uma produção anual em torno de 4 

milhões de toneladas (CONAB, 2019; FAOSTAT, 2018) tabela 1. 

Tabela 1 - Principais países produtores de tomate. Ano 2016. 

 Área Produto (t./ha.) Produção (t.) 
China 1.003.992 56.20 56.423.811 
Índia 760.000 24.21 18.399.000 
USA 144.410 90.29 13.038.410 

Turquia 188.270 66.93 12.600.000 
Egito 199.712 39.77 7.943.285 
Itália 103.940 61.94 6.437.572 

Irã 159.123 40.05 6.372.633 
Espanha 54.203 86.19 4.671.807 

Brasil 63.980 65.14 4.167.629 
Demais Países 2.109.804 22.33 47.103.114 

TOTAL 4.787.434 37.00 177.157.261 
 

Fonte: Adaptado de CONAB, (2019) e FAOSTAT, (2018). 
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Em nível estadual, Goiás ocupa a primeira posição em produção de tomates no Brasil, 

a média anual em 2017 foi de 1.298.088 toneladas produzidas, seguidos de São Paulo com 

930.163 toneladas e Minas Gerais com 572.273 toneladas. Goiás se destaca mais fortemente 

pela produção de tomates destinados a processamento industrial, aproximadamente 60% da 

produção destina-se a este seguimento, enquanto São Paulo e Minas Gerais tem maior destaque 

para produção voltada ao consumo in natura (CONAB, 2019; IBGE, 2018; TREICHEL, 2016). 

No que se refere ao mercado internacional, no ano de 2017, em torno de 6,5 milhões de 

toneladas de tomates foram exportadas, alcançando um faturamento de US$ 7,9 bilhões de 

dólares. Contudo, o Brasil tem baixa participação nesta parcela, alcançando aproximadamente 

61 kg exportados.  O principal exportador foram os Estados Unidos, com mais de 1.535.802.931 

kg de tomates exportados (CONAB, 2019; UN COMTRADE DATABASE, 2018). 

O tomate é uma cultura considerada altamente perecível, pois quando maduro apresenta 

uma vida útil bastante curta, podendo variar de 48h até 7 dias, dependendo do clima da região, 

esse fato reforça cada vez mais, a necessidade de se ter boas estratégias de controle na fase de 

pós-colheita (ARAH et al., 2016; GUEIROS et al., 2019).  

 

1.8. Metodologias de shelf life para tomates 

ARAH et al., (2016) destacam que nos últimos tempos, a pesquisa científica tem focado 

muito nas buscas de inovações voltadas para otimização e aumento da produção agrícola, mas 

acabam negligenciando os problemas envolvidos na etapa pós-colheita. Este é o caso do tomate, 

cuja produção embora satisfatória, tem grande parte da colheita não se transformando em lucro, 

devido a perdas exorbitantes, que podem alcançar até 50%. 

O tratamento por refrigeração é um dos métodos mais eficientes para manter a 

integridade de um fruto ou vegetal, contudo, ele apresenta desvantagens diante de frutos e 

vegetais tropicais, como é caso do tomate, além de ser onerosa (ARAH et al., 2016; BATU; 

THOMPSON, 1998; DEL RODRIGUEZ; LÓPEZ; CHAVES, 2001; RAISON; LYONS, 

1986).  Em temperaturas inferiores a 10ºC os tomates demonstram sensibilidade. Quando 

alocados em temperaturas muito baixas observa-se as chamadas lesões por frio, que tendem a 

corroer o fruto, ocasionando amadurecimento não uniforme e infestação por fungos (BABITHA 

et al., 2010; LEE; KIM; CHUNG, 2008), outro obstáculo deste método é o alto custo, 
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dificilmente produtores de pequeno e médio porte conseguem custear este tipo de recurso 

(ARAH et al., 2016). 

A composição do ar desempenha um papel importante na qualidade e níveis de 

deterioração dos tomates, a vida útil de frutos pode ser prolongada por meio de atmosferas 

reduzidas em O2 e elevadas em CO2, 

 (BAI; SAFTNER; WATADA, 2003; BE VERLINDEN, 2000; 

HERTOG; NICHOLSON; BANKS, 2001; SONG; LEE; YAM, 2001), elas são capazes de 

reduzir as taxas de respiração reduzindo a perda de água, retardando a deterioração (MAJIDI et 

al., 2014; VILAS-BOAS; KADER, 2006). Os trabalhos de MAJIDI et al., (2014)  e de (BATU; 

THOMPSON, (1998) demonstraram bons resultados na utilização desta metodologia, contudo, 

em determinadas regiões pode ser difícil controlar os níveis de umidade relativa dentro da 

embalagem e a condensação pode criar um ambiente favorável a proliferação microbiana 

(ARAH et al., 2016). Não foi encontrado informações muito claras, sobre o custo de 

implementação para pequenos, médio e grandes produtores e importadores sobre o tema. 

A irradiação UV-B é um tratamento recente, que também vem sendo estudado como 

alternativa no controle de microrganismos indesejáveis, pós-colheita de tomates (RAHUL et 

al., 2015). LIU et al., (2011) demonstraram bons resultados quanto a manutenção da integridade 

física do fruto e seus componentes, após exposição a irradiação intermediárias de UV-B a 20 e 

40 kJ/m2  em tomates verdes maduros. Já CASTAGNA et al.,(2013), testou irradiações 

inferiores às do autor anteriormente mencionado para tomates em dois estágios de maturação e 

obteve resultados positivos para integridade nutricional com aumento do teor de carotenoides 

e ácido ascórbico, entretanto a firmeza do fruto foi afetada de forma negativa.  

MDITSHWA et al., (2017) fez um levantamento de diversos trabalhos e relatou que os 

estudos vem demonstrando que tomates tratados com irradiação apresentam resistência a 

crescimento microbiano e deterioração, mantendo a qualidade nutricional e integridade do fruto 

na grande maioria, contudo em determinados cultivares, diferente do resultado obtido por 

(CASTAGNA et al., 2013) , alguns estudos apontaram uma diminuição do teor de carotenoides, 

outro fator preocupante que foi observado em vários estudos, é a perda de vitamina E, 

entretanto,  MDITSHWA et al., (2017), destaca que a resposta dos frutos diante da radiação 

depende muito de outros fatores como associados como as condições de cultivo, estação do ano 

e maturidade da colheita. 
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Entretanto, a metodologia mais utilizada para intensificar o tempo de prateleira e 

combater doenças pós-colheita ainda é o controle químico. 

 Apesar se serem alternativas viáveis e que de certa forma contribuem para um aumento 

do tempo de prateleira dos produtos agrícolas, as metodologias descritas acima, em parte, são 

prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente. Diante deste cenário, surge como alternativa 

o controle biológico.  

A aplicação de microrganismos antagonistas oferece um dos meios mais eficazes de 

controlar as doenças e podridões pós-colheita de tomate, sem ocasionar efeitos adversos ao ser 

humano e ao meio ambiente (RAHUL et al., 2015). ZHAO et al., (2008), demonstrou que 

leveduras Pichia guilliermondii são excelentes antagonistas biocontroladoras de várias doenças 

pós-colheita do tomate, sem causar nenhum dano ou afetar a qualidade do fruto. MÓNACO et 

al., (2009),  apresentou excelentes resultados ao verificar que fungos antagonistas de ocorrência 

natural foram capazes de controlar a ocorrência de Botrytis cinerea em tomates. Esses perfis de 

microrganismos antagonistas, sejam bacterianos ou fúngicos, demonstram alto potencial para 

serem aplicados comercialmente como uma alternativa limpa ao uso de pesticidas  (WILSON 

et al., 1991). 

 

1.9. Biofilmes bacterianos 

Os biofilmes são formados a partir de grupos microbianos aderidos a uma superfície 

. As bactérias inseridas no meio natural, em sua grande maioria, crescem e 

desempenham suas funções em conjunto, ou seja, elas não atuam de forma individual e sim em 

comunidades que podem apresentar diferentes graus de complexidade. Esses arranjos 

microbianos com alto grau de organização, associados a diferentes tipos de superfícies são 

denominados biofilmes. A capacidade de formação de biofilme, está diretamente relacionada 

ao desenvolvimento daquela comunidade, pois confere proteção ao grupo, possibilitando sua 

sobrevivência em ambientes mais hostis (KASNOWSKI et al., 2010; KYAW, 2008).  

Um biofilme pode ser formado por uma única ou várias espécies microbianas, sempre 

associados a seus produtos extracelulares, que vão compor uma matriz de polímeros orgânicos 

e que se encontram aderidos a uma superfície, seja ela de origem biótica ou abiótica (COSTA, 

1999; JAY, 2005; KYAW, 2008; MACEDO, 2006). 
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A presença de biofilmes complexos pode ser um grande problema para diversos 

seguimentos, como ambientes hospitalares e odontológicos, equipamentos de indústrias 

alimentícias e equipamentos hidráulicos (BOTTERO et al., 2010; CHAVES, 2004; DALLA 

COSTA et al., 2017; KASNOWSKI et al., 2010). Contudo, neste trabalho sua presença é 

altamente favorável. Isto porque, uma bactéria inserida em uma matriz de biofilme, possui 

atividades bioquímicas 40% superiores em relação a mesma bactéria isolada, isso as confere 

maior resistência diante de agressões químicas e físicas (MENDOLINE, 2008). 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

Verificar o potencial antifúngico de um grupo de isolados bacterianos, obtidos a partir 

da rizosfera e raízes de Langsdorffia hypogaea, presentes na região do Quadrilátero Ferrífero, 

objetivando intensificar a vida de prateleira (shelf life) de tomates. 

2.2. Objetivos específicos 

 

i) Bioprospectar e isolar fungos presentes nos tomates na fase de pós colheita; 

ii) Identificar os fungos obtidos a nível de gênero. 

iii) Verificar o potencial antifúngico dos isolados bacterianos obtidos de Langsdorffia 

hypogaea contra os fungos obtidos; 

iv) Avaliar a capacidade de agregação e produção de biofilme para os isolados que 

apresentarem resultados satisfatórios na etapa anterior. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Coleta e cultivo dos isolados bacterianos  

As etapas iniciais de coleta, seleção e cultivo da microbiota descritas abaixo, foram 

previamente realizadas por FELESTRINO et al., (2017), enquanto aluna de mestrado do 

programa de pós-graduação em Biotecnologia na Universidade Federal de Ouro Preto. 

No Parque Natural Municipal das Andorinhas, localizado na região do Quadrilátero 

Ferrífero (QF)

Gerais, foram coletados um total de onze amostras de 

Langsdorffia hypogaea, sua planta hospedeira e rizosfera correspondente, estas foram 

armazenadas em sacos plásticos estéreis e encaminhadas ao Laboratório de Genômica e 

Interação Bactérias-Ambiente (LABGIBA) da Universidade Federal de Ouro Preto. 

Posteriormente, amostras de fragmentos internos das raízes de Langsdorffia hypogaea foram 

plaqueadas em meio ágar nutriente contendo tiofenato 0,03mg/L, no intuito de propiciar o 

crescimento bacteriano de interesse e suprimir o crescimento fúngico. As raízes hospedeiras 

passaram por uma etapa inicial de limpeza superficial, objetivando a retirada de resquícios de 

solo e microrganismos epifíticos, posteriormente fragmentos da raiz foram plaqueadas de forma 

semelhante aos fragmentos de Langsdorffia hypogaea descritos acima. Para obtenção dos 

isolados de rizosfera, um fragmento de raiz com resquícios de solo foi colocado em uma solução 

salina e posteriormente uma alíquota de 100µL foi plaqueada em meio seletivo, indutor de 

crescimento bacteriano, além disso, 1000µL foram transferidos da solução salina mencionada 

anteriormente para uma nova solução salina e após um período de agitação uma nova alíquota 

de 100µL foi plaqueada. As placas foram incubadas a temperatura de 25 a 28°C por um período 

de 10 dias e a partir disso os microrganismos obtidos foram purificados em novas placas de 

Petri contendo meio Lúria-Bertani (LB), à saber: (ágar nutriente 15g/L; Triptona 10g/L; NaCl 

5g/L; extrato de levedura 5g/L), acrescido de fungicida. Ao final desta etapa os isolados foram 

preservados em glicerol 15% e armazenados a -20°C  (FELESTRINO, 2013). 

 

3.1.1. Seleção dos isolados bacterianos 

As etapas iniciais de coleta e cultivo da microbiota, foram previamente realizadas por 

FELESTRINO, (2013), sendo assim, se fez necessário a verificação da viabilidade destes 
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isolados. Optou-se por trabalhar com os isolados de raízes de Langsdorffia hypogaea e rizosfera 

de Langsdorffia hypogaea. Cada isolado foi reativado em meio LB líquido, utilizou-se 50µL 

de amostra para 1000 µL de meio de cultura LB e, posteriormente, estes foram estriados em 

placas de Petri contendo meio LB sólido. 

 

3.2. Obtenção e cultivo dos isolados fúngicos alvos 

Para obtenção dos alvos fúngicos de interesse, foram utilizados aproximadamente 2,5 

kg de tomates, adquiridos em supermercados tradicionais das cidades de Ouro Preto e 

Conselheiro Lafaiete, localizadas no estado de Minas Gerais. Estes tomates foram armazenados 

em sacos plásticos e deixados em temperatura ambiente para natural proliferação fúngica, 

conforme a figura 4. 

 

Figura 4 - Tomates apodrecidos de onde retirou-se as amostras fúngicas. (A) Tomates 

apodrecidos durante 10 dias em temperatura ambiente. (B) Tomates apodrecidos durante 15 

dias em temperatura ambiente. 

 

Após a proliferação fúngica, com auxílio de uma alça de platina, coletou-se entorno 

pequenos fragmentos de vinte amostras, que foram plaqueadas em meio Ágar Sabouraud 

(Peptona 10g/L; Dextrose 20g/L; ágar 17g/L) e incubadas durante 8 a 12 dias, à 28°C. 
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Conforme esperado, ao fim do período de incubação, obteve-se placas com crescimento 

exacerbado de espécies fúngicas, o que é comum quando se faz uma bioprospecção diretamente 

de um fruto, sendo necessário a realização de novas etapas de isolamentos por meio da técnica 

de estriamento por esgotamento em placa, até a obtenção de colônias puras, que pudessem ser 

aplicadas nas próximas fases. 

Os mesmos  foram preservados em água destilada estéril e armazenados em geladeira, 

conforme propõe o método Castelanni (SAKR, 2020). 

 

3.3. Microcultivo e identificação dos alvos 

Este ensaio foi adaptado de ZENI et al., (2011) . Inicialmente preparou-se uma placa de 

Petri contendo meio ágar Sabouraud e com auxílio de uma espátula foi feito um corte no ágar 

em forma de cubo, o qual foi sobreposto em uma lâmina previamente flambada (Figura 5). 

Posteriormente, com auxílio de uma alça de platina, cada isolado fúngico de interesse foi 

inoculado nas bordas do cubo e uma lamínula colocada sob o mesmo, no intuito de que o isolado 

fúngico crescesse ramificando esta lamínula, possibilitando assim a visualização de suas 

estruturas. Em seguida, adicionou-se no canto da placa um pedaço de algodão úmido em água 

destilada autoclavada, para manter a umidade controlada evitando o ressecamento do ágar e do 

isolado fúngico, fecha-se a placa e incuba-se a 28ºC durante aproximadamente 15 dias, podendo 

variar de acordo com o crescimento de cada fungo. Este procedimento foi realizado para os 

quatro fungos de trabalho. 

Após o período de 15 dias a lamínula foi retirada do cubo e colocada em uma lâmina 

microscópica acrescida de duas gotas do corante azul de lactofenol algodão, assim pôde-se levá-

las ao microscópio em aumento de 40x, permitindo observar as estruturas dos fungos em 

questão. 

 

  

 

 

 



37 
 

 

Figura 5 - Representação esquemática do microcultivo em lâmina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Avaliação de atividade antagonista por meio de inibição direta contra os 

isolados fúngicos 

Este modelo de ensaio foi adaptado de ZHAO et al., (2014). Para avaliação da atividade 

antagônica, um total de 36 isolados bacterianos foram testados contra 4 fungos isolados de 

tomates comerciais, por meio do ensaio de inibição direta. Este método consiste em confrontar 

de forma direta os fungos em questão com cada um dos 36 isolados bacterianos no intuito de 

selecionar aqueles que demonstrarem potencial antifúngico, ou seja, que forem capazes de 

reprimir o crescimento dos fungos. Nesta etapa foi necessário utilizar um meio de cultura que 

fosse favorável tanto para os alvos quanto para os antagonistas, sendo assim, ambos passaram 

por um teste de crescimento em meio ágar Sabouraud e meio ágar batata (BDA), onde o meio 

Sabouraud se demonstrou mais satisfatório para ambos microrganismos. 

Os isolados bacterianos foram previamente crescidos em meio LB, incubados a 28°C 

durante aproximadamente 24h. No dia seguinte a densidade óptica (DO) destes isolados foi 

mensurada á 600nm e padronizada em 0,1, utilizando o leitor Eppendorf BioPhotometer® 

alocado no Laboratório de genética evolutiva e de populações (LGEP-ICEB-UFOP). 

Posteriormente, utilizando placas de Petri de tamanho médio, contendo meio ágar Sabouraud, 

um disco micelial de 6mm, previamente crescido em meio Sabouraud, foi adicionado no centro 

da placa e o isolado bacteriano previamente padronizado é inoculado em torno no disco na 

forma de um quadrado com arestas de 30mm, conforme a Figura 6. 

Algodão umedecido  

Placa de Petri  

Cubo de ágar  

Lamínula  

Lâmina microscópica  
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Figura 6 - Representação esquemática do ensaio de inibição direta. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

Posteriormente, as placas foram incubadas a 28°C e com auxílio de um paquímetro 

digital, o disco micelial contido na placa controle foi avaliado diariamente até alcançar 30mm. 

Devido ao volume de experimentos, este ensaio foi desenvolvido em duplicatas, sendo que para 

resultados que se mostrassem duvidosos ou inconsistentes a triplicata foi realizada a título de 

confirmação.  

Os isolados que apresentaram melhores resultados nesta etapa de inibição foram 

posteriormente avaliados quanto à capacidade de autoagregação e produção de biofilme. 

 

3.5. Avaliação do ensaio de inibição direta contra os isolados fúngicos 

Após o período de incubação e o alcance de 30mm do isolado fúngico pertencente a 

placa controle, pode-se avaliar a porcentagem de inibição para cada ensaio. Desta forma, o 

diâmetro do fungo contido em cada placa foi mensurado com auxílio do paquímetro digital. 

Para isolados fúngicos com crescimento mais uniforme, foi feita a média de duas medidas do 

diâmetro. Para aqueles com muita uniformidade de crescimento, foram aferidos até quatro lados 

e calculado a média do diâmetro de crescimento. Em ambos os casos foi excluído 6mm referente 

Placa de Petri contendo meio Ágar Sabouraud 

Disco micelial 

Placa controle 

Placa de Petri contendo meio Ágar Sabouraud 

Isolado bacteriano previamente padronizado 

Disco micelial 

Placa teste 
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ao valor inicial do disco micelial. Posteriormente foi calculado também o desvio padrão 

associado a todas as medidas obtidas para cada fungo. 

 

3.6. Capacidade de autoagregação 

Este ensaio foi uma adaptação de LIMA, (2016); MUZZÓLON, (2010). Os isolados 

foram previamente crescidos em meio de cultura LB durante aproximadamente 24h a 28°C, em 

seguida os mesmos foram centrifugados a 5000 R.P.M. durante 5 minutos, utilizando a 

centrífuga modelo 5804 R Eppendorf alocada no Laboratório de Biologia e Tecnologia de 

Microrganismos (LBTM-ICEB-UFOP). O sobrenadante foi descartado e o pellet ressuspendido 

em PBS pH 7,3, a saber: (NaCl 8g/L; KCl 0,2g/L; KH2PO4 0,19g/L; Na2HPO4 1,15g/L). A DO 

foi mensurada a 600nm e padronizada em 0,5, posteriormente o cultivo padronizado foi deixado 

em repouso na BOD durante 2h a 28°C, após este período a DO foi novamente mensurada a 

partir da parte superior da suspensão bacteriana. Este ensaio foi realizado em triplicata. Por fim, 

a determinação da porcentagem de autoagregação foi gerada a partir da fórmula:  

                              (Eq.1) 

 

 

3.7. Produção de biofilme 

Este ensaio foi adaptado de DELIGIANNI et al., (2010) (2011); 

(2000). Os isolados bacterianos foram previamente crescidos em meio 

de cultura LB durante aproximadamente 24h a 28°C, a DO foi mensurada a 600nm e 

padronizada em 0,1. Posteriormente 100µL de cada cultura foi transferida para uma placa de 

96 poços e a mesma foi incubada por 12h a 28°C.  

Após o período de incubação, as células foram eliminadas vertendo a placa e retirando 

o liquido, em seguida a placa foi imersa em uma bandeja com água por duas vezes, para que o 

excesso de células não aderidas fosse removido, 125µL de corante cristal violeta foi adicionado 

em cada poço e a placa foi incubada por 45 minutos em temperatura ambiente, posteriormente 

a placa foi imersa novamente na bandeja com água por 3 vezes e deixada para secar em papel 

toalha durante 1h. Por fim, foi adicionado 125µL de álcool etílico 95%, aguardou-se 45 minutos 

e foi feita a quantificação do biofilme por absorbância a  530nm,  utilizando o leitor de 
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microplacas alocado no Laboratório de Biologia e 

Tecnologia de Microrganismos (LBTM-ICEB-UFOP). Este ensaio foi realizado em triplicata e 

calculou-se a média. 

 A avaliação para este ensaio foi uma adaptação de (2000). As 

cepas sem alteração na leitura da DO em relação ao controle foram classificadas como não 

produtoras de biofilme , valores até duas vezes maiores que os controles foram considerados 

fracas produtoras de biofilme , valores até quatro vezes maiores foram considerados 

produtoras moderadas de biofilme  e valores superiores a quatro vezes o valor do controle 

foram consideradas fortes produtoras de biofilme . 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
4.1. Seleção dos isolados bacterianos 

Dentre os 55 isolados bacterianos, previamente isolados, reativados e estriados em Placa 

de Petri contendo meio LB sólido, obteve-se um total de 36 isolados viáveis para avaliação, 

sendo 14 provenientes diretamente da raiz tuberosa de Langsdorffia hypogaea e 22 provenientes 

da rizosfera de Langsdorffia hypogaea e sua hospedeira. Uma nova matriz de trabalho foi 

criada, preservada com glicerol a concentração de 15% e armazenada a -20°C.  

A identificação de parte dos isolados foi previamente realizada por FELESTRINO et 

al., (2017); FELESTRINO, (2013). 

Tabela 2 - Identificação de parte dos isolados bacterianos testados. 

Código 

isolado 
Identificação 

Código 

isolado 
Identificação 

L1 Serratia proteamaculans 568 R32 Bacillus cereus S72 

L4 No significant similarity 

found. 

R33 Lysinibacillus sp. T1-9 

L6 Bacillus mycoides UrCA07 R34 Lysinibacillus sp. E15 

L7 Bacillus sp. SG19 R35 Bacillus cereus S72 

L8 Lysinibacillus sphaericus R7 R36 Serratia proteamaculans KB22 

L9 Lysinibacillus sphaericus R7 R38 Enterobacter sp. Hg4-01 

L11 Enterobacter aerogenes 

PSB28 

R39 Klebsiella sp. D81 

L12 Rahnella sp. DmB R41 Serratia marcescens KtMC2-16 

L14 Lysinibacillus sphaericus 

DS11 

R42 Serratia sp. PT3 

L15 Não foi identificada R43 Serratia proteamaculans KB22 

L18 Bacillus sp. SG19 R45 Serratia sp. PT3 

L19 Bacillus sp. WYT007 R46 Serratia proteamaculans KB22 

L20 Lysinibacillus xylanilyticus 

TAX5 

R47 Rahnella aquatilis 2B-CDF 

L21 Não foi identificada R50 Serratia proteamaculans KB22 

R24 Bacillus sp. SG19 R52 Serratia proteamaculans 568 

R25 Serratia sp. PT3 R54 Pseudomonas fluorescens Y5 
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R29 Lysinibacillus xylanilyticus 

fwzy21 

L271 Não foi identificada 

R31 Bacillus cereus M2 L272 Não foi identificada 

 

Fonte: Adaptado de FELESTRINO et al., (2017) ; FELESTRINO, (2013). 

 

4.2. Obtenção e cultivo dos isolados fúngicos alvos 

Ao final de toda etapa de bioprospecção realizada com os tomates, obteve-se um total 

de 10 fungos filamentosos. Como não havia tempo hábil e possibilidade de teste para todos os 

10 isolados fúngicos obtidos, 4 deles foram selecionados como alvos para aplicação nos ensaios 

seguintes.  Inicialmente estes foram nomeados como F7.2  F8 , F11  e F12  e o critério 

de escolha foi baseado na diferença morfológica e no tempo de crescimento. 

A escolha do meio de cultivo foi algo importante, visto que, nos ensaios de inibição 

direta, teve de satisfazer o crescimento tanto do alvo quanto dos antagonistas. Dessa forma, 

optou-se por trabalhar com meio Ágar Sabouraud que é um dos mais indicados ao crescimento 

de fungos (ODDS, 1991), mas que também demonstrou eficiência para o crescimento dos 36 

antagonistas em Placa de Petri. 

 A temperatura ideal de crescimento para a maioria dos fungos gira em torno de 25 a 

30°C (BÁRCENAS-MORENO et al., 2009; PIETIKÄINEN; PETTERSSON; BÅÅTH, 2005). 

Para a  diversidade dos fungos saprofíticos, a temperatura pode variar entre 20 até 35°C 

(MANNAA; KIM, 2017), sendo assim, optamos por trabalhar com a faixa média de 28°C, que 

se mostrou satisfatória. Mesma temperatura de isolamento das bactérias cultiváveis. 
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Figura 7 - (A) Isolado fúngico F8, crescido em meio Ágar Sabouraud por 7 dias. (B) Isolado 

fúngico F11, crescido em meio Ágar Sabouraud por 8 dias. (C) Isolado fúngico F7.2, crescido 

em meio Ágar Sabouraud por 8 dias. (D) Isolado fúngico F12, crescido em meio Ágar 

Sabouraud por 10 dias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Identificação dos isolados fúngicos alvos 

Os fungos são classificados de acordo com sua morfologia e estruturas reprodutivas 

(PAZOUKI; PANDA, 2000). A identificação a nível de gênero, baseada nas imagens 

microscópicas (figura 8), foi realizada com a colaboração do fitopatologista professor Dr. 

Milton Luiz da Paz Lima, do Instituto Federal Goiano. O microscópio utilizado foi o Leica 

DM5000B com a Micro Câmera MC170HD acoplada. O programa para captura é o Leica 

Aquisition Software, ambos pertencem ao Laboratório Multiusuário de Microscopia do Núcleo 

de Pesquisa em Ciências Biológicas (NUPEB).   

Após análise, foi verificado que, o isolado fúngico F7.2 é pertencente ao gênero 

Penicillium sp. enquanto que, F11 e F12 são do gênero Cladosporium sp., a identificação de 

F8, ficou pendente por conta da ausência de esporos suficientes. 
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 O gênero Penicillium sp. é um dos principais agentes causadores de podridões pós-

colheita, (ABDULLAH; MAHMOUD; AL-HARETHI, 2016), além de produzir micotoxinas 

durante a fase de armazenamento de tomates (SAJAD; JAMALUDDIN; ABID, 2017; 

SANZANI; REVERBERI; GEISEN, 2016). Durante um levantamento, ABDULLAH; 

MAHMOUD; AL-HARETHI, (2016), verificou 6 espécies do gênero Penicillium sp. 

associadas a deterioração de laranjas, maçãs e uvas. Além disso, ele é amplamente conhecido 

como o principal patógeno de citros, causador do mofo verde, pela espécie Penicillium 

digitatum e do mofo azul pelo Penicillium italicum (MARCET-HOUBEN et al., 2012; 

PAPOUTSIS et al., 2019).  

ANJUM et al., (2018), relatou pela primeira vez, a espécie Penicillium olsonii como 

causador de podridão pós-colheita em frutos de tomate, enfatizando que sua ocorrência em 

outras plantas e hospedeiros podem ser indicativos de que esta espécie se enquadre como um 

patógeno. 

O gênero Cladosporium sp., possui espécies um tanto quanto diversificadas (BENSCH 

et al., 2012), parte delas são mais urbanas, podendo ser encontradas em tintas e resíduos têxteis, 

outras saprofíticas, amplamente presentes em alimentos, enquanto parte são endofíticas ou 

provenientes de solo, conídios de algumas espécies de Cladosporium sp. são também 

componentes comumente isolados do ar. Por outro lado, algumas espécies são agentes 

patogênicos de importância médica relacionados a micoses pulmonares, além daqueles que são 

agentes fitopatogênicos,, estes são responsáveis por perdas na agricultura ocasionando 

inúmeros prejuízos econômicos (BENSCH et al., 2012; ELLIS, 1971, 1976; FARR et al., 1989; 

HOOG, J. GUARRO, J. GENÉ, 2001; MULLINS, 2001). 

Algumas espécies de Cladosporium sp., agem nos tomates pós-colheita ocasionando 

doenças como o mofo preto ou também chamado pinta preta, esse tipo de lesão torna o fruto 

impróprio para consumo (MA; DE SILVA; TAYLOR, 2020). 

O gênero também está associado a doenças foliares do tomateiro (RIVAS; THOMAS, 

2005; WANG et al., 2018). Recentemente, três novas espécies de Cladosporium sp. foram 

relatadas como potenciais patógenos associados à manchas foliares e lesões no tomateiro, sendo 

elas, C cladosporioides, C. oxysporum e C. uredinicolaforam  (RAZAK; ABASS, 2021). 
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Figura 8 - Capturas microscópicas de lâminas fúngicas frescas na objetiva de 40x demonstrando 

a morfologia dos isolados fúngicos. O microscópio utilizado foi o Leica DM5000B com Micro 

Câmera MC170HD acoplada.  Legenda: c- conídios; h-hifas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por falta de recursos e diante da condição pandêmica, não foi possível estabelecer a 

identificação molecular dos fungos. Ainda, relatamos que três foram as tentativas de parceria 

com micologistas para nos auxiliarem na identificação, porém sem sucesso. 
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4.4. Avaliação de atividade antagonista por meio de inibição direta contra os alvos. 

 

4.4.1. Avaliação da inibição direta contra o isolado fúngico F8 

Dos 36 isolados bacterianos avaliados contra F8, 33 demonstraram resultados positivos, 

apresentando taxas de inibição que variaram entre 6,92 até 61,27%, conforme o gráfico 1, 

enquanto 3 isolados (L8, L11 e L272), apresentaram atividade escassa, ou nula para inibição. 

Gráfico 1 - Resultado da avaliação do potencial antifúngico dos isolados bacterianos 

confrontados diretamente com o isolado fúngico (F8) através do ensaio de inibição direta. 

Dos 33 que demonstraram algum resultado antagônico, os isolados R41 e L21 se 

destacaram por alcançar as respectivas taxas de inibição de 61,27 e 58,4%. É possível notar de 

forma clara o crescimento fúngico sendo contido pela presença destes isolados na figura 9. 

 

Figura 9 - Imagem capturada do ensaio de inibição direta contra o alvo F8. (A) Placa controle 

contendo apenas isolado fúngico F8. (B) Placa contendo o isolado R41 diretamente confrontado 

ao alvo (C) Placa contendo o isolado L21 diretamente confrontado ao alvo. 
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A bactéria L21, é proveniente de raiz de Langsdorffia hypogaea e ainda não foi 

identificada, enquanto R41 é proveniente da rizosfera e foi anteriormente identificada como 

pertencente ao gênero Serratia.  

 

4.4.2. Avaliação da inibição direta contra o fungo F11 

Neste ensaio, os 36 isolados bacterianos testados apresentaram resultados positivos para 

inibição contra o isolado fúngico F11, com taxas que variaram de 0,31 até 76,81% (gráfico 2). 

Os isolados que mais se destacaram foram L21, R25, R32, R36, R43, R45, R46, R47 e R50. 

L21 foi isolado de raiz de Langsdorffia hypogaea e apresentou a maior taxa de inibição 76,81%, 

seguido do R25 com 71,63% e R46 com 62,09%, (ambos provenientes da rizosfera e 

pertencentes ao gênero Serratia). 

 

Gráfico 2 - Resultado da avaliação do potencial antifúngico dos isolados bacterianos 

confrontados diretamente com o isolado fúngico (F11) através do ensaio de inibição direta.  
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Figura 10 - Imagem capturada do ensaio de inibição direta contra o alvo F11. (A) Placa controle 

contendo apenas o isolado fúngico F11. (B) Placa contendo o isolado L21 diretamente 

confrontado ao alvo (C) Placa contendo o isolado R46 diretamente confrontado ao alvo. (D) 

Placa contendo o isolado R25 diretamente confrontado ao alvo. 

 

 

4.4.3. Avaliação da inibição direta contra o isolado fúngico F7.2 

No ensaio de inibição direta contra o isolado fúngico F7.2 33 isolados apresentaram 

resultados positivos, com taxas de inibição variando de 0,79 até 56,04%, enquanto 3 

apresentaram resultados negativos, conforme o gráfico 3. Embora obteve-se 33 resultados 

positivos, pode-se observar que a maioria dos isolados alcançaram taxas de inibição bem 

menores em comparação com os demais isolados fúngicos. Este é um indicativo de que o fungo 

em questão possui maior resistência. 

Os dois melhores resultados para este ensaio foram dos isolados R25 e R50, alcançando 

respectivamente as taxas de 56,04% e 39,63%, ambos provenientes da rizosfera e pertencentes 

ao gênero Serratia. 

 

B 

C D 
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Gráfico 3 - Resultado da avaliação do potencial antifúngico dos isolados bacterianos 

confrontados diretamente com o isolado fúngico (F7.2) através do ensaio de inibição direta. 

 

 

Figura 11 - Imagem capturada do ensaio de inibição direta contra o alvo F7.2. (A) Placa controle 

contendo apenas o isolado fúngico F7.2. (B) Placa contendo o isolado R25 diretamente 

confrontado ao alvo (C) Placa contendo o isolado R50 diretamente confrontado ao alvo.  
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4.4.4. Avaliação da inibição direta contra o isolado fúngico F12 

Dos 36 isolados confrontados com F12, todos apresentaram resultados positivos, com 

taxas de inibições que variaram de 17,32 até 93,83%, conforme o gráfico 4.  

 

Gráfico 4 - Resultado da avaliação do potencial antifúngico dos isolados bacterianos 

confrontados diretamente com o isolado fúngico (F12) através do ensaio de inibição direta. 

 

Os melhores resultados em ordem crescente ficaram distribuídos entre os isolados R50, 

R45, R47, R46, R43, L21, R36, R38, R39, R25, L11, R35 e R32, dando destaque aos isolados 

R50 e R45 (ambos proveniente da rizosfera  gênero Serratia), por apresentarem respectivas 

taxas de 93,83 e 91,68% de inibição.  Este ensaio foi o que apresentou as maiores taxas de 

inibição contra o alvo.  
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Figura 12 - Imagem capturada do ensaio de inibição direta contra o alvo F12. (A) Placa controle 

contendo apenas o isolado fúngico F12. (B) Placa contendo o isolado R50 diretamente 

confrontado ao alvo. (C) Placa contendo o isolado R45 diretamente confrontado ao alvo. (D) 

Placa contendo o isolado R47 diretamente confrontado ao alvo. (E) Placa contendo o isolado 

R46 diretamente confrontado ao alvo. (F) Placa contendo o isolado R43 diretamente 

confrontado ao alvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados aqui obtidos são uma confirmação da eficácia do controle biológico. Eles 

contribuem com a pesquisa científica, de forma a provar que, é possível controlar 

microrganismos indesejáveis, por meio da utilização de seus próprios inimigos de ocorrência 

natural (HEYDARI; PESSARAKLI, 2010).  

 

4.5. Relação geral entre as inibições diretas para os quatro alvos 

Ao final dos ensaios de inibição direta contra os 4 fungos obtidos a partir dos tomates, 

foram selecionados 14 isolados que demonstraram melhor potencial antifúngico para todo o 

conjunto, conforme o gráfico 5, sendo eles L11 e L21 provenientes diretos da raiz tuberosa de 

L. hypogaea e os demais R25, R32, R35, R36, R38, R39, R41, R43, R45, R46, R47 e R50 

provenientes da rizosfera de L. hypogaea e sua hospedeira.  
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E 

B 

D  
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Gráfico 5 - Melhores resultados de inibição direta contra os 4 fungos obtidos. 

 

 

Os dados apresentados neste trabalho, são uma forte e clara evidência do potencial 

antifúngico de bactérias provenientes do solo do QF e também de bactérias endofíticas 

associadas a plantas, como é o caso dos isolados L11 e L21 (ASSUMPÇÃO et al., 2009; 

BARRETTI et al., 2009). 

 HEYDARI; PESSARAKLI, (2010) enfatizam que, os mecanismos de ação empregados 

pelos antagonistas são complexos e variáveis.  

No caso do controle biológico pós-colheita contra deterioração de frutos, os agentes 

antagonistas desempenham seu papel por meio de interações ecológicas, podendo ser  através 

de competição por espaço e nutrientes, produção de metabólitos voláteis, antibiose, parasitismo 

e indução de resistência no tecido hospedeiro (DROBY et al., 2002; JANISIEWICZ et al., 1991; 

MCGUIRE, 2000; SARAVANAKUMAR et al., 2009; SCHOTSMANS et al., 2008; 

SMILANICK; ARRUE, 1992; VERO et al., 2009; WISNIEWSKI et al., 2007; ZHU et al., 

2010) , entretanto, esses mecanismos ainda são pouco compreendidos, devido a carência de 

estudos mais aprofundados (JAMALIZADEH et al., 2011). 

Observa-se que os isolados L21, R25 e R50 demonstraram alto potencial biocontrolador 

para 3 das 4 variedades fúngicas estudadas, essa é uma forte evidência de que estes isolados 

podem ser equipados com mais de um mecanismo de interação. De acordo com o levantamento 

feito por JAMALIZADEH et al., (2011),  um biocontrolador de sucesso é aquele que possui 
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várias propriedades biológicas trabalhando em conjunto, quanto mais mecanismos envolvidos, 

maior será a eficácia. 

MÓNACO et al., (2009), testou o potencial biocontrolador de fungos filamentosos 

saprófitas, contra o mofo cinzento e a podridão pós-colheita, ocasionados por Botrytis cinérea 

em tomates, utilizando a técnica de cultura dupla em placa, ele obteve 12 cepas que foram 

capazes de inibir o crescimento do Botrytis cinérea com taxas que variaram de 30 até 70%, 

posteriormente ele avaliou essas 12 cepas em câmara de crescimento e estufa e obteve reduções 

de até 90% no diâmetro das lesões dos tomates após 7 dias de armazenamento, classificando 

essa alternativa como muito promissora. Estes números apresentados por MÓNACO et al., 

(2009), em comparação com os obtidos neste trabalho, demonstram o potencial inibidor do 

nosso portfólio bacteriano contra fungos de deterioração, visto que alcançamos taxas de 

inibição de até 93,83%. 

 Grande parte dos resultados satisfatórios para inibição dos alvos foram obtidos pelas 

bactérias provenientes da rizosfera, esse fato reforça a ideia de que microrganismos de solo são 

agentes de controle biológico muito potenciais (ABDALLA et al., 2014).  

 Analisando como um todo, obteve-se bons resultados principalmente para os gêneros 

Serratia, Bacillus e Enterobacter. Espécies do gênero Bacillus ao serem aplicadas como agentes 

de controle biológico pós-colheita vem demonstrando bons resultados, além de oferecer 

vantagens frente a outras bactérias, devido a sua forte capacidade de produção de endósporos, 

que auxiliam sua sobrevivência em ambientes desfavoráveis (ABDALLA et al., 2014; YANG 

et al., 2006; ZHAO; SHAO; TU KANG, 2007). 

 Doenças fúngicas pós-colheita em repolhos brancos holandeses, foram controladas por 

meio da utilização de bactérias do gênero Serratia em proporções semelhantes ao alcançado 

por fungicidas (STANLEY et al., 1994), confirmando seu potencial biocontrolador. 

 O potencial inibidor obtido por enterobactérias neste trabalho, pode estar envolvido com 

a produção de diversos metabólitos, como o ácido fenilacético (PAA), ácido indol-3-acético 

(IAA) e tirosol (TSL), que possuem atividade antifúngica (BIOI et al., 1998; SLININGER; 

BURKHEAD; SCHISLER, 2004). 

Por meio das informações prestadas, podemos afirmar que a  deterioração de frutos 

ocasionadas por fungos saprofíticos, pode ser contida pela utilização de microrganismos 
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antagonistas de ocorrência natural, como uma alternativa limpa ao uso de pesticidas que são 

altamente prejudiciais à saúde (WILSON et al., 1991).  

A título de conhecimento e comparação visual, a figura 13 demonstra um resultado 

insatisfatório para inibição, nota-se que, nestes casos os isolados bacterianos não demonstraram 

potencial biocontrolador, logo, o isolado fúngico foi capaz de se difundir no meio de cultivo 

crescendo sob as bactérias, ultrapassando o quadrante formado. 

 

Figura 13  Demonstração de dois resultados insatisfatórios para inibição direta. 

  

 

 

 

 

 

 

4.6. Avaliação da capacidade de autoagregação dos isolados bacterianos 

Os ensaios de autoagregação foram feitos exclusivamente com os 14 isolados que 

apresentaram as melhores taxas de inibição. O isolados L21, R25, R32, R35, R36, R38, R39 e 

R41, demonstraram capacidade de se autoagregarem com taxas que variaram de 4,86 até 20,1%, 

enquanto os demais, L11, R43, R45, R46, R47 e R50 não foram capazes de se autoagregarem, 

conforme demonstra o gráfico 6. 
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Gráfico 6 -  Resultado  da capacidade de autoagregação dos isolados de melhor desempenho 

nas etapas anteriores. 

  

 

A autoagregação está relacionada a capacidade de formação de aglomerados 

multicelulares. Existem evidências de que este fenômeno está relacionado a proteção contra 

estresses ambientais ou respostas do hospedeiro, entretanto, na maioria das situações os 

mecanismos de autoagregação são mal compreendidos (TRUNK; S. KHALIL; C. LEO, 2018). 

 Apesar de baixos os índices de autoagregação, ainda assim atribuem aos isolados que 

apresentaram este comportamento um diferencial a ser considerado em futuras abordagens de 

uso destes isolados em ensaios in vivo. 

 

4.7. Avaliação da capacidade de produção de biofilme 
 

A leitura da absorbância do branco (DO 530nm) foi estabelecida em 0,0868 utilizando a 

média das triplicatas, sendo assim, com base na metodologia descrita por 

al., 2000), fixamos a avaliação como: abs. = 0,0868 ão p  

0,1736 fracas produtoras de biofilme , abs. produtoras moderadas  e 

abs. > 0,3472 são consideradas fortes produtas de biofilme . 

Com base no gráfico 7, os isolados bacterianos L21, R32, R35, R36, R38, R39 e R41 

 de biofilme

sendo R45 (proveniente da rizosfera  gênero Serratia), a que demonstrou melhor desempenho.  
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Não obteve-

 

 

Gráfico 7 - Resultado da produção de biofilme para os isolados de melhor desempenho na 

inibição direta. 

 

 

As proporções de formação do biofilme estão relacionadas a motilidade. 

Microrganismos com maior motilidade tendem a se aderir tanto ao fundo do poço, quanto as 

paredes, enquanto aqueles com pouca motilidade vão se aderir somente ao fundo do poço 

. A bactéria R41 apresentou o menor resultado para produção de biofilme, 

enquanto R45 foi o melhor resultado. As diferenças no perfil de crescimento e motilidade de 

ambas bactéias são facilmente visíveis na figura 13, nota-se que R45 tem motilidade muito 

superior a R41, justificando a afirmativa do autor. 
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Figura 14  Comparação entre os perfis de crescimento de um isolado sem motilidade e outro 

com motilidade (A) R41  pior resultado para Biofilme, bactéria sem motilidade (B) R45 - 

melhor resultado para produção de biofilme  bactéria com motilidade. 

 

 

As bactérias são predominantes na produção de biofilmes, frente aos demais 

microrganismos, esse fato se deve, a sua capacidade de adaptação, alta reprodução e geração 

metabólitos extracelulares (NITSCHKE, 2006).  Biofilmes bacterianos possuem uma matriz, 

formada por diversos compostos extracelulares, que conferem a comunidade microbiana ali 

presente, maior resistência e estabilidade. As substâncias presentes nesta matriz geram 

imobilidade as células do biolfilme fazendo com que elas se mantenham bem próximas durante 

um período maior, tornando possível a corrência de interações mais intensas do que ocorreia 

em microrganismos não produtores de biofilme. Além disso, a matriz é capaz de proteger os 

microrganismos da dessecação, radiação, protozoários de pastoreio, dentre diversos outros 

estresses (FLEMMING; WINGENDER, 2010).  

Frente a essas informações, podemos ter uma visão dos beneficios da produção de 

biofilme por parte dos isolados testados neste trabalho. Um microrganismo aplicado como 

biocontrolador carece de estabilidade durante sua ação em frutos, que muitas vezes estarão 

dispostos em ambientes hostis, como locais de armazenagem ou caixas de transporte 

(SHARMA; SINGH; SINGH, 2009). 

 

 

A B 
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4.8. Relação entre os parâmetros avaliados 
 

Os 14 isolados previamente testados foram listados na tabela 3 e classificados quanto 

ao seu potencial inibitório, produção de biofilme e capacidade de autoagregação.  

 

Tabela 3 - Resumo do desempenho dos 14 isolados previamente selecionados, quanto a 

capacidade de inibição fúngica, produção de biofilme e capacidade de autoagregação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onde, de forma arbitrária foi estabelecido que: (-) desempenho nulo / sem efeito, (+) 
desempenho fraco, (++) desempenho moderado, (+++) desempenho alto. 

 

Os  isolados descritos na tabela 3 foram previamente selecionados a partir do ensaio de 

inibição direta contra os alvos, logo, sabe-se que todos estes demonstraram potencial inibitório 

satisfatório , para pelo menos um fungo dos quatro testados. Sendo assim, visando 

afunilar um pouco mais os melhores resultados para os três parâmetros avaliados, classificou-

se como desempenho fraco os isolados bacterianos que foram capazes de inibir até um fungo, 

desempenho moderado para aqueles que inibiram até dois fungos e desempenho alto para 

aqueles que inibiram até três fungos. Nenhum isolado bacteriano foi capaz de conter os quatro 

 

 
Isolado 

Ensaio de 
inibição direta 

Produção de 
biofilme 

Capacidade de 
autoagregação 

L11 + +++ - 
L21 +++ ++ +  

R25 +++ +++ + 

R32 ++ ++ +  

R35 + ++ +  

R36 ++ ++ +  

R38 + ++ + 

R39 + ++ +  

R41 + ++ +  

R43 ++ +++ - 
R45 ++ +++ - 
R46 ++ +++ - 
R47 ++ +++ - 
R50 +++ +++ - 
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A produção de biofilme foi satisfatória, classificando sete isolados com desempenho 

moderado e os sete demais com desempenho alto.  A capacidade de autoagregação demonstrou 

valores inferiores, sendo seis isolados classificados com desempenho nulo e oito com 

desempenho fraco.  

O isolado bacteriano R25 se destacou por ser o único a apresentar excelente potencial 

para inibição, produção de biofilme e alguma capacidade de autoagregação. O isolado R50 por 

sua vez, apresentou excelente capacidade inibitória e produção de biofilme entretanto, não 

demonstrou efeito positivo para autoagregação. 

Sabendo que o potencial inibitório é o principal parâmetro de interesse deste trabalho, 

podemos classificar também os isolados L21, R32, R36, R43, R45, R46 e R47 como 

promissores, visto que, embora não tenham apresentado números satisfatórios para 

autoagregação, foram capazes de inibir dois fungos de interesse com boas taxas, além de 

apresentarem excelente produção de biofilme. 
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5. CONCLUSÕES 

 

Os resultados apresentados neste trabalho, confirmam a nossa hipótese inicial, evidenciando 

a eficácia do controle biológico de fungos por meio do uso de antagonistas. Bactérias obtidas a 

partir de raízes da planta Langsdorffia hypogaea e do solo do Quadrilátero Ferrífero são 

potenciais agentes biocontroladores de fungos envolvidos com deterioração de frutos de 

tomates.  

Dos 36 isolados bacterianos testados, 14 apresentaram melhores resultados, indicando 

potencial biocontrolador, sendo que destes, 2 foram capazes de inibir o crescimento do fungo 

F8 com taxas de até 61,27%, 9 inibiram o fungo F11 com taxas de até 76,81%, 13 inibiram o 

fungo F12 com taxas de até 93,83% e 2 inibiram o fungo F7.2 com taxas de até 56,04%. De 

forma geral, o fungo F12 foi considerado o mais fácil de controlar, apresentando as taxas mais 

altas de inibição, enquanto o F7.2 foi classificado como o mais difícil de ser contido, apenas 1 

isolado foi capaz de inibi-lo com taxa superior a 50%. 

Os 14 isolados apresentaram capacidade de produção de biofilme com taxas favoráveis, 7 

foram classificados como produtores moderados, e os 7 demais como fortes produtores. Essa 

característica é importante perante a capacidade do isolado formar um biofilme protetor no 

tecido do tomate. Quanto ao ensaio de agregação, dos 14 isolados testados, 8 apresentaram 

resultados positivos com taxas de 4,86 até 20,1%, enquanto 6 não demonstraram nenhuma 

capacidade de autoagregação. 

Os números aqui apresentados são satisfatórios e indicativos de potencial biocontrolador, 

entretanto, ensaios in vivo são necessários para avaliação do comportamento bacteriano 

diretamente nos frutos de tomate. 
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6. PERSPECTIVAS  
 

Temos como perspectivas, publicarmos um artigo científico evidenciando os resultados 

aqui obtidos, destacando assim o potencial biocontrolador de isolados provenientes de uma 

planta pouco estudada, como é o caso da Langsdorffia hypogaea e de sua rizosfera 

correspondente.  

Pretende-se também aprofundar este estudo, em nível de doutorado, por meio de ensaios de 

inibição destes fungos in vivo.  Para além disso, este trabalho amplia a proposta de controle 

biológico e traz à tona a importância de patrimônios genéticos bacterianos em estudos de 

prospecção de importantes potenciais biotecnológicos, como é o caso do controle de patógenos 

e pragas agrícolas. 
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APÊNDICE A - Dados numéricos referentes ao ensaio de inibição direta para o isolado 
fúngico F8. 
 

Ensaios de inibição para o isolado fúngico F8 

Isolado 

Primeiro 
ensaio 
média 

das 
medidas 

(mm) 

Média 1  

Segundo 
ensaio 
média 

das 
medidas 

(mm) 

Média 2  

Inibição 
(%) 

Primeiro 
ensaio 

Inibição 
(%) 

Segundo 
ensaio 

Média 
das % de 
inibição 

Desvio 
Padrão 

Controle 30,85 24,85 30 24 0 0 0 0 
L1 20,94 14,94 23,06 17,06 39,87928 28,91667 34,39797 7,751735 
L4 23,64 17,64 26,53 20,53 29,01408 14,45833 21,73621 10,29247 
L6 25,1 19,1 20,02 14,02 23,13883 41,58333 32,36108 13,04223 
L7 23,61 17,61 22,49 16,49 29,13481 31,29167 30,21324 1,525129 
L8 30,84 24,84 30,12 24,12 0,040241 -0,5 -0,22988 0,382008 
L9 27,67 21,67 23,85 17,85 12,79678 25,625 19,21089 9,070921 

L11 33,34 27,34 29,11 23,11 -10,0201 3,708333 -3,15589 9,707483 
L12 25,48 19,48 30,8 24,8 21,60966 -3,33333 9,138162 17,63736 
L14 27,82 21,82 25,78 19,78 12,19316 17,58333 14,88825 3,811429 
L15 21,33 15,33 26,26 20,26 38,30986 15,58333 26,9466 16,07008 
L18 21,62 15,62 27,61 21,61 37,14286 9,958333 23,5506 19,22236 
L19 24,28 18,28 23,48 17,48 26,43863 27,16667 26,80265 0,514798 
L20 21,12 15,12 23,11 17,11 39,15493 28,70833 33,93163 7,386859 
L21 16,44 10,44 15,88 9,88 57,98793 58,83333 58,41063 0,597792 
R24 26,41 20,41 27,49 21,49 17,8672 10,45833 14,16277 5,238862 
R25 18,85 12,85 22,02 16,02 48,28974 33,25 40,76987 10,6347 
R29 26,89 20,89 24,55 18,55 15,93561 22,70833 19,32197 4,789036 
R31 27,77 21,77 29,7 23,7 12,39437 1,25 6,822183 7,880257 
R32 18,02 12,02 20,49 14,49 51,62978 39,625 45,62739 8,48866 
R33 21,12 15,12 24,18 18,18 39,15493 24,25 31,70246 10,53938 
R34 25,3 19,3 22,32 16,32 22,334 32 27,167 6,834891 
R35 18,43 12,43 19,75 13,75 49,97988 42,70833 46,34411 5,141759 
R36 19,23 13,23 18,68 12,68 46,76056 47,16667 46,96362 0,287158 
R38 19,09 13,09 21,17 15,17 47,32394 36,79167 42,05781 7,447444 
R39 20,16 14,16 20,61 14,61 43,01811 39,125 41,07155 2,752844 
R41 17,51 11,51 13,41 7,41 53,68209 69,125 61,40355 10,91978 
R42 18,27 12,27 25,61 19,61 50,62374 18,29167 34,4577 22,86223 
R43 23,82 17,82 19,32 13,32 28,28974 44,5 36,39487 11,46239 
R45 22,16 16,16 19,12 13,12 34,96982 45,33333 40,15158 7,328111 
R46 25,36 19,36 21,77 15,77 22,09256 34,29167 28,19211 8,626074 
R47 25,96 19,96 20,89 14,89 19,67807 37,95833 28,8182 12,9261 
R50 27,92 21,92 22,24 16,24 11,79074 32,33333 22,06204 14,5258 
R52 18,16 12,16 21,69 15,69 51,0664 34,625 42,8457 11,62582 
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R54 19,91 13,91 19,65 13,65 44,02414 43,125 43,57457 0,635791 
L271 26,2 20,2 30,48 24,48 18,71227 -2 8,356137 14,64579 
L272 30,72 24,72 32,52 26,52 0,523139 -10,5 -4,98843 7,794536 
Obs.: Foi retirado 6mm de todas as médias, correspondente ao diâmetro do disco micelial 
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APÊNDICE B- Dados numéricos referentes ao ensaio de inibição direta para o isolado 
fúngico F11. 
 

Ensaios de inibição para o isolado fúngico F11 

Isolado 

Primeiro 
ensaio 
média 

das 
medidas 

(mm) 

Média 1   

Segundo 
ensaio 
média 

das 
medidas 

(mm) 

Média 2  

Inibição 
(%) 

Primeiro 
ensaio 

Inibição 
(%) 

Segundo 
ensaio 

Média 
das % de 
inibição 

Desvio 
Padrão 

Controle 30 24 30,22 24,22 0 0 0 0 
L1 23,62 17,62 25,91 19,91 26,58333 17,79521 22,18927 6,214141 
L4 27,85 21,85 27,83 21,83 8,958333 9,867878 9,413106 0,643145 
L6 27,16 21,16 27,5 21,5 11,83333 11,23039 11,53186 0,426347 
L7 25,06 19,06 21,38 15,38 20,58333 36,49876 28,54105 11,25391 
L8 22,41 16,41 24,15 18,15 31,625 25,06193 28,34347 4,64079 
L9 29,35 23,35 27,74 21,74 2,708333 10,23947 6,473902 5,325319 

L11 22,9 16,9 24,42 18,42 29,58333 23,94715 26,76524 3,985383 
L12 21,61 15,61 25,39 19,39 34,95833 19,9422 27,45026 10,61801 
L14 20,53 14,53 25,86 19,86 39,45833 18,00165 28,72999 15,17217 
L15 25,98 19,98 27,55 21,55 16,75 11,02395 13,88697 4,048931 
L18 28,7 22,7 26,17 20,17 5,416667 16,72172 11,06919 7,993878 
L19 23,88 17,88 26,74 20,74 25,5 14,36829 19,93415 7,871307 
L20 27,7 21,7 28,06 22,06 9,583333 8,918249 9,250791 0,470285 
L21 11,47 5,47 11,71 5,71 77,20833 76,42444 76,81639 0,554294 
R24 25,18 19,18 29,06 23,06 20,08333 4,78943 12,43638 10,81442 
R25 12,17 6,17 13,51 7,51 74,29167 68,99257 71,64212 3,747029 
R29 25,54 19,54 28,3 22,3 18,58333 7,927333 13,25533 7,53493 
R31 21,75 15,75 23,45 17,45 34,375 27,95211 31,16355 4,541672 
R32 17,27 11,27 17,77 11,77 53,04167 51,4038 52,22273 1,158148 
R33 25,87 19,87 28,01 22,01 17,20833 9,12469 13,16651 5,715999 
R34 25,29 19,29 27,94 21,94 19,625 9,413708 14,51935 7,220474 
R35 18,22 12,22 18,67 12,67 49,08333 47,68786 48,3856 0,986748 
R36 17,42 11,42 17,11 11,11 52,41667 54,12882 53,27274 1,210675 
R38 19,56 13,56 17,53 11,53 43,5 52,39472 47,94736 6,289513 
R39 16,62 10,62 20,32 14,32 55,75 40,87531 48,31265 10,51799 
R41 20,88 14,88 19,87 13,87 38 42,73328 40,36664 3,346933 
R42 27,25 21,25 24,86 18,86 11,45833 22,13047 16,7944 7,546341 
R43 16,49 10,49 16,5 10,5 56,29167 56,6474 56,46953 0,251541 
R45 16,88 10,88 15,41 9,41 54,66667 61,14781 57,90724 4,582862 
R46 13,94 7,94 16,34 10,34 66,91667 57,30801 62,11234 6,794346 
R47 16,73 10,73 15,56 9,56 55,29167 60,52849 57,91008 3,702992 
R50 16,72 10,72 14,93 8,93 55,33333 63,12964 59,23149 5,512825 
R52 25,75 19,75 25,92 19,92 17,70833 17,75392 17,73113 0,032236 
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R54 22,42 16,42 25,13 19,13 31,58333 21,01569 26,29951 7,472453 
L271 25,23 19,23 28,1 22,1 19,875 8,753097 14,31405 7,864373 
L272 30,46 24,46 29,61 23,61 -1,91667 2,51858 0,300957 3,136193 
Obs.: Foi retirado 6mm de todas as médias, correspondente ao diâmetro do disco micelial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

APÊNDICE C- Dados numéricos referentes ao ensaio de inibição direta para o isolado 
fúngico F7.2. 
 

Ensaios de inibição para o isolado fúngico F7.2 

Isolado 

Primeiro 
ensaio 
média 

das 
medidas 

(mm) 

Média 1   

Segundo 
ensaio 
média 

das 
medidas 

(mm) 

Média 2  

Inibição 
(%) 

Primeiro 
ensaio 

Inibição 
(%) 

Segundo 
ensaio 

Média 
das % de 
inibição 

Desvio 
Padrão 

Controle 30 24 30 24 0 0 0 0 
L1 28,82 22,82 28,08 22,08 4,916667 8 6,458333 2,180246 
L4 28,35 22,35 28,17 22,17 6,875 7,625 7,25 0,53033 
L6 29,56 23,56 29,06 23,06 1,833333 3,916667 2,875 1,473139 
L7 27,26 21,26 26,31 20,31 11,41667 15,375 13,39583 2,798964 
L8 30,12 24,12 30,06 24,06 -0,5 -0,25 -0,375 0,176777 
L9 31,37 25,37 30,02 24,02 -5,70833 -0,08333 -2,89583 3,977476 

L11 29,93 23,93 29,6 23,6 0,291667 1,666667 0,979167 0,972272 
L12 27,06 21,06 29,91 23,91 12,25 0,375 6,3125 8,396893 
L14 27,68 21,68 31,6 25,6 9,666667 -6,66667 1,5 11,54941 
L15 26,11 20,11 27,13 21,13 16,20833 11,95833 14,08333 3,005204 
L18 26,83 20,83 26,72 20,72 13,20833 13,66667 13,4375 0,324091 
L19 27,56 21,56 26,67 20,67 10,16667 13,875 12,02083 2,622188 
L20 29,12 23,12 28,87 22,87 3,666667 4,708333 4,1875 0,73657 
L21 24,72 18,72 25,46 19,46 22 18,91667 20,45833 2,180246 
R24 25,83 19,83 24,37 18,37 17,375 23,45833 20,41667 4,301566 
R25 15,6 9,6 17,5 11,5 60 52,08333 56,04167 5,597929 
R29 26,86 20,86 24 18 13,08333 25 19,04167 8,426356 
R31 26,69 20,69 29,7 23,7 13,79167 1,25 7,520833 8,868298 
R32 24,66 18,66 26,52 20,52 22,25 14,5 18,375 5,480078 
R33 28,8 22,8 30,82 24,82 5 -3,41667 0,791667 5,951482 
R34 27,96 21,96 29,97 23,97 8,5 0,125 4,3125 5,922019 
R35 22,87 16,87 27,6 21,6 29,70833 10 19,85417 13,9359 
R36 25,22 19,22 27,81 21,81 19,91667 9,125 14,52083 7,630861 
R38 30,42 24,42 27,84 21,84 -1,75 9 3,625 7,601398 
R39 26,6 20,6 28,25 22,25 14,16667 7,291667 10,72917 4,861359 
R41 26,84 20,84 25,47 19,47 13,16667 18,875 16,02083 4,036401 
R42 28,95 22,95 28,7 22,7 4,375 5,416667 4,895833 0,73657 
R43 24,89 18,89 24,98 18,98 21,29167 20,91667 21,10417 0,265165 
R45 24,31 18,31 21,5 15,5 23,70833 35,41667 29,5625 8,279042 
R46 21,01 15,01 21,98 15,98 37,45833 33,41667 35,4375 2,85789 
R47 22,56 16,56 24,97 18,97 31 20,95833 25,97917 7,100531 
R50 21,58 15,58 19,4 13,4 35,08333 44,16667 39,625 6,422887 
R52 29,34 23,34 27 21 2,75 12,5 7,625 6,894291 
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R54 26,89 20,89 28,33 22,33 12,95833 6,958333 9,958333 4,242641 
L271 28,72 22,72 28,51 22,51 5,333333 6,208333 5,770833 0,618718 
L272 28,98 22,98 31,56 25,56 4,25 -6,5 -1,125 7,601398 
Obs.: Foi retirado 6mm de todas as médias, correspondente ao diâmetro do disco micelial 
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APÊNDICE D- Dados numéricos referentes ao ensaio de inibição direta para o isolado 
fúngico F12. 
 

Ensaios de inibição para o isolado fúngico F12 

Isolado 

Primeiro 
ensaio 
média 

das 
medidas 

(mm) 

Média 1   

Segundo 
ensaio 
média 

das 
medidas 

(mm) 

Média 2  

Inibição 
(%) 

Primeiro 
ensaio 

Inibição 
(%) 

Segundo 
ensaio 

Média 
das % de 
inibição 

Desvio 
Padrão 

Controle 29,97 23,97 30 24 0 0 0 0 
L1 20,42 14,42 20,83 14,83 39,84147 38,20833 39,0249 1,154801 
L4 21,5 15,5 22,14 16,14 35,33584 32,75 34,04292 1,828462 
L6 14,91 8,91 17,21 11,21 62,82854 53,29167 58,0601 6,743585 
L7 15,96 9,96 16,27 10,27 58,44806 57,20833 57,8282 0,876619 
L8 25,71 19,71 25,95 19,95 17,77222 16,875 17,32361 0,634427 
L9 22 16 17,75 11,75 33,2499 51,04167 42,14578 12,58068 

L11 14,44 8,44 8,65 2,65 64,78932 88,95833 76,87383 17,09007 
L12 22,6 16,6 23,67 17,67 30,74677 26,375 28,56088 3,091306 
L14 17,21 11,21 20,42 14,42 53,23321 39,91667 46,57494 9,416217 
L15 15,65 9,65 16,03 10,03 59,74134 58,20833 58,97484 1,084002 
L18 20,96 14,96 16,58 10,58 37,58865 55,91667 46,75266 12,95986 
L19 17,32 11,32 18,73 12,73 52,7743 46,95833 49,86632 4,11251 
L20 20,52 14,52 21,3 15,3 39,42428 36,25 37,83714 2,244555 
L21 8,76 2,76 10,53 4,53 88,48561 81,125 84,8053 5,204735 
R24 13,1 7,1 16,23 10,23 70,37964 57,375 63,87732 9,19567 
R25 14,24 8,24 8,41 2,41 65,6237 89,95833 77,79101 17,20719 
R29 21,64 15,64 21,63 15,63 34,75177 34,875 34,81339 0,087135 
R31 18,83 12,83 20,58 14,58 46,47476 39,25 42,86238 5,108677 
R32 13 7 13,05 7,05 70,79683 70,625 70,71091 0,121502 
R33 23,2 17,2 20,78 14,78 28,24364 38,41667 33,33015 7,193418 
R34 18,27 12,27 22,96 16,96 48,81101 29,33333 39,07217 13,7728 
R35 11,95 5,95 11,86 5,86 75,1773 75,58333 75,38032 0,287105 
R36 9,97 3,97 10,26 4,26 83,43763 82,25 82,84382 0,839781 
R38 10,56 4,56 11,54 5,54 80,97622 76,91667 78,94644 2,870538 
R39 11,9 5,9 10,39 4,39 75,3859 81,70833 78,54712 4,470636 
R41 13,58 7,58 17,66 11,66 68,37714 51,41667 59,8969 11,99286 
R42 23,07 17,07 23,73 17,73 28,78598 26,125 27,45549 1,881599 
R43 8,25 2,25 10,52 4,52 90,61327 81,16667 85,88997 6,679755 
R45 8,15 2,15 7,84 1,84 91,03045 92,33333 91,68189 0,921274 
R46 7,72 1,72 9,72 3,72 92,82436 84,5 88,66218 5,886214 
R47 8,28 2,28 9,05 3,05 90,48811 87,29167 88,88989 2,260227 
R50 7,15 1,15 7,81 1,81 95,20234 92,45833 93,83033 1,940303 
R52 22,25 16,25 22,72 16,72 32,20693 30,33333 31,27013 1,32483 
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R54 22,35 16,35 20,05 14,05 31,78974 41,45833 36,62404 6,83673 
L271 12,65 6,65 19,05 13,05 72,25699 45,625 58,94099 18,83166 
L272 21 15 23,82 17,82 37,42178 25,75 31,58589 8,253193 
Obs.: Foi retirado 6mm de todas as médias, correspondente ao diâmetro do disco micelial 
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APÊNDICE E  Dados numéricos referentes ao ensaio de agregação bacteriana. 
 

Isolado OD INICIAL OD FINAL MÉDIA DAS 
TRIPLICATAS 

Desvio 
Padrão 

Porcentagem de 
autoagregação  

L11 0,5 
0,446 

0,520666667 0,068973425 -2,066666667 0,534 
0,582 

L21 0,5 
0,421 

0,433 0,013114877 6,7 0,431 
0,447 

R25 0,5 
0,362 

0,390333333 0,036115555 10,96666667 0,431 
0,378 

R32 0,5 
0,459 

0,451333333 0,010785793 4,866666667 0,456 
0,439 

R35 0,5 
0,365 

0,354 0,012124356 14,6 0,341 
0,356 

R36 0,5 
0,429 

0,434333333 0,010115994 6,566666667 0,446 
0,428 

R38 0,5 
0,32 

0,299 0,036373067 20,1 0,257 
0,32 

R39 0,5 
0,338 

0,331333333 0,005859465 16,86666667 0,327 
0,329 

R41 0,5 
0,323 

0,340333333 0,017009801 15,96666667 0,357 
0,341 

R43 0,5 
0,671 

0,682 0,019052559 -18,2 0,671 
0,704 

R45 0,5 
0,699 

0,701666667 0,012220202 -20,16666667 0,691 
0,715 

R46 0,5 
0,667 

0,696666667 0,027392213 -19,66666667 0,702 
0,721 

R47 0,5 
0,762 

0,702666667 0,0521664 -20,26666667 0,664 
0,682 

R50 0,5 
0,657 

0,684 0,023388031 -18,4 0,698 
0,697 
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APÊNDICE F -  Dados numéricos referentes ao ensaio de produção de biofilme. 
 

Isolado Wells 
Absorbância 

530nm  

Abs sem 
descontar 
o branco 

Média das 
triplicatas sem 

descontar o 
branco 

Isolado 
Produção 
Biofilme 

Desvio 
padrão  

  A1 0,182328 0,269169 0,289716133 L11 0,380956 0,21349 

21 A2 0,239846 0,326687   L21 0,289716 0,03208 

  A3 0,18645 0,273291   R25 0,412686 0,07225 

  C1 0,35174 0,438581 0,4126858 R32 0,253309 0,06487 

25 C2 0,381575 0,468416   R35 0,225489 0,02773 

  C3 0,244218 0,331059   R36 0,246022 0,01390 

  D1 0,109114 0,195955 0,253309467 R38 0,220589 0,00529 

32 D2 0,236867 0,323708   R39 0,233997 0,00808 

  D3 0,153423 0,240264   R41 0,205226 0,01262 

  E1 0,106911 0,193752 0,225489133 R43 0,482812 0,02236 

35 E2 0,150832 0,237673   R45 0,680116 0,07336 

  E3 0,1582 0,245041   R46 0,587259 0,07326 

  F1 0,146549 0,23339 0,246022133 R47 0,565611 0,08341 

36 F2 0,156928 0,243769   R50 0,657547 0,16673 

  F3 0,174065 0,260906   Branco 0,086841 0,00538 

  G1 0,132051 0,218892 0,220589133       

38 G2 0,139677 0,226518         

  G3 0,129515 0,216356         

  H1 0,146477 0,233318 0,2339968       

39 H2 0,155552 0,242393         

  H3 0,139437 0,226278         

  A4 0,110941 0,197782 0,205226467       

41 A5 0,111259 0,1981         

  A6 0,132955 0,219796         

  B4 0,408672 0,495513 0,4828118       

43 B5 0,409084 0,495925         

  B6 0,370155 0,456996         

  C4 0,634815 0,721656 0,6801158       

45 C5 0,508567 0,595408         

  C6 0,636441 0,723282         

  D4 0,566585 0,653426 0,587259467       

46 D5 0,512978 0,599819         

  D6 0,421691 0,508532         

  E4 0,392911 0,479752 0,565611467       

47 E5 0,559504 0,646345         

  E6 0,483895 0,570736         

  F4 0,587145 0,673986 0,657547467       

50 F5 0,728605 0,815446         
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  F6 0,396368 0,483209         

  G4 0,212318 0,299159 0,3809558       

11 G5 0,133619 0,22046         

  G6 0,536406 0,623247         

Branco H4 0,0891499           

  H5 0,0906874           

  H6 0,0806871           
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ANEXO I - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS AO LONGO DO MESTRADO 
 

 Resumos aceitos e apresentados em eventos científicos 

 

 SILVA, A. K.; FELESTRINO, E.B.; SANCHEZ, A.B; MOREIRA, L.M. Potencial 

antifúngico de isolados bacterianos obtidos a partir da planta Langsdorffia hypogaea 

contra patógenos de tomate. In: IV Simpósio de Biociências e Microbiologia da 

UNESP. São José do Rio Preto, 2020. 

 

 SILVA, A. K.; FELESTRINO, E.B.; SANCHEZ, A.B; MOREIRA, L.M. Potencial 

antifúngico de isolados bacterianos obtidos a partir da planta Langsdorffia hypogaea 

contra patógenos de tomate. In: V Mostra da Pós-graduação  MPPG Encontro de 

Saberes da UFOP. Ouro Preto, 2020. 

 

Participação em eventos 

 

 VI Simpósio de Microbiologia da Universidade Federal de Minas Gerais - Conecta SIM. 

Belo Horizonte, 2019. 

 V Mostra da Pós-Graduação-MPPG do Encontro de Saberes da Universidade Federal 

de Ouro Preto. Ouro Preto, 2020. 

 VII Simpósio de Microbiologia da Universidade Federal de Minas Gerais, 2020. 

 VIII SEBIO - O CARÁTER PLURALISTA DA BIOTECNOLOGIA. Universidade 

Federal de São João Del Rei, 2020. 

 IV Simpósio de Biociências e Microbiologia da UNESP. São José do Rio Preto, 2020. 

 I Semana de Bioquímica Aplicada da Universidade Federal de Viçosa. 2020 

 III INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BIOLOGICAL SCIENCES. Universidade 

Federal de Ouro Preto, 2020. 
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 BioIn4Girls - Ciclo de Palestras em Bioinformática. Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, 2020. 

 1st INTERNATIONAL SYMPOSIUM FUNGI: FROM THE ENVIRONMENT THO 

THE HOST. UNESP, 2020. 

 

 Participação em minicursos 

 

 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA - DivulgaMicro, Universidade 

Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2019. 

 

 DIVULGAR CIÊNCIA: PORQUE, COMO E PARA QUEM? Encontro de Saberes. 

Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2020. 

 

 REVISÃO SISTEMÁTICA: CONCEITO E PRIMEIROS PASSOS.  Encontro de 

Saberes. Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2020. 

 

Organização de eventos 

 

 SILVA, A. K.. CARNEIRO, A. C. A.; FERREIRA, C. S. ; SANCHEZ, A. B. ; LEITE, 

T. C. R. ; BARBOSA, C. C. I CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA PROFESSORES 

EM BIOTECNOLOGIA E SOCIEDADE: VACINAS. Universidade Federal de Ouro 

Peto. Ouro Preto, 2019.  

 

Participação em bancas de comissões julgadoras 

 

 SILVA, A. K.. REVISOR DE TRABALHOS NA ÁREA DE MICROBIOLOGIA NO 

ENCONTRO DE SABERES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO. 

Ouro Preto, 2019.  
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