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RESUMO 

Substratos contaminados com fitopatógenos de solo podem interferir negativamente na produção de mudas. O 
objetivo desse trabalho foi detectar fitopatógenos de dois substratos utilizados no viveiro e horta experimental da 
Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva – FAIT. O experimento foi realizado no laboratório de 
microbiologia da FAIT. Foram utilizados como iscas fragmentos de cenoura e ramos de eucalipto distribuídos 
sobre dois tipos de substratos e mantidos em câmera BOD por 15 dias. Concluímos com esse trabalho que, 
independentemente da isca utilizada ou substrato, foi possível isolar dois fungos, Thichoderma sp e Fusarium sp. 
Testes devem ser realizados para chegar a nível de espécies dos fungos, bem como avaliar a potencial relação 
antagônica do Thichoderma sp contra fitopatógenos de solo. 
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                ABSTRACT 

Substrates contaminated with soil phytopathogens may adversely affect seedling production. The objective of 
this work was to detect phytopathogens from two substrates used in the nursery and experimental vegetable 
garden of the Faculty of Social and Agrarian Sciences of Itapeva - FAIT. The experiment was carried out in the 
FAIT microbiology laboratory. Carrot fragments and eucalyptus branches distributed on two types of substrates 
and kept in a BOD chamber for 15 days were used as baits. We conclude with this work that, independently of 
the bait used or substrate, it was possible to isolate two fungi, Thichoderma sp and Fusarium sp. Tests should be 
performed to reach species level of fungi, as well as to evaluate the potential antagonistic relationship of 
Thichoderma sp against soil phytopathogens. 
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Substrato é todo material sólido, natural, sintético ou residual, mineral ou orgânico, 

responsável pelo suporte e sustentação da planta e promoção do desenvolvimento do sistema 

radicular. O bom substrato deve ter baixo custo na sua produção, e características físico-

químicas e biológicas capaz de promover o potencial produtivo da planta. 

No tocante as características biológicas, podem estar associados aos substratos, 

agentes capazes de promover doenças em plantas, influenciando negativamente na 

produtividade da cultura. Doenças causadas por fungos, podem acarretar grande danos nas 

plantas, como: tombamento de plântulas, necroses de raízes, mela e murcha (Ghini, 2004; 

Michereff et al., 2005). No Brasil as principais doenças fúngicas de solo são: Rhizoctonia 

solani e Fusarium oxysporum onde podem ser disseminadas, principalmente, através do 

tráfego de pessoas nas áreas, implementos agrícolas, sementes contaminadas, ventos e 

enxurradas em solos expostos. 

Através do isolamento de fito patógenos é possível conhecer as estruturas físicas do 

organismo, bem como o modo como eles se desenvolvem e o seu período de incubação até a 

expressão de sintomas no hospedeiro, podendo por fim, ter um vasto conhecimento sobre o 

patógeno e tomar medidas mais eficazes e ágeis de combate, permitindo consequentemente 

um ganho econômico maior (SOUZA et al.,2013). 

Assim, testes rápidos que permitam determinar com precisão a presença ou ausência 

do fungo em determinado local são fundamentais (TALAMINI et al.,2012). 

  O método por iscas no solo é utilizado especificamente para detecção de patógenos 

causadores de tombamentos de mudas, consistindo basicamente, em inserir porções vegetais 

isentas do patógenos alvo sobre o solo possivelmente infestado (Alfenas et al., 2007), fazendo 

com que o patógeno seja atraído para sua isca e posteriormente isolado em meio de cultura 

para futuras análises.  

Com base nisto, o objetivo desse trabalho foi detectar fitopatógenos de dois substratos 

utilizados no viveiro e horta experimental da Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de 

Itapeva - FAIT. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
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A pesquisa foi realizada no laboratório de microbiologia da Faculdade de Ciências 

Sociais e Agrárias de Itapeva (FAIT), localizada na cidade de Itapeva – SP, latitude 23o58’56’’ 

sul e na longitude 48o52’32’’ oeste, à uma altitude de 726 metros. De acordo com a 

classificação internacional de Köppen, o clima da região é do tipo Cfa – Clima temperado 

úmido com verões quentes. A precipitação média anual é de 1.400mm, sendo o verão a 

estação mais chuvosa, tendo em torno de 510mm ao ano, a temperatura média anual é de 

22oC, e umidade relativa média de 76% (INMET, 2016). 

Os substratos utilizados foram adquiridos do viveiro e horta experimental da 

faculdade. O substrato 1 é composto por 100% casca de pinus (originário de serrarias da 

região) e o substrato 2 (material reutilizado de viveiros da região) é uma mistura de 70% de 

Sphagnum, 20% de palha de Arroz torrefada e 10% de perlita.  

Como iscas, foram utilizados fragmentos de cenoura de 1cm³ e caule de ramos jovens 

de eucalipto com 3 cm de comprimento e 0,5 cm de diâmetro. Na montagem, uma porção 

de substrato com 80% de umidade foi acondicionada em placas de petri de 15x15x3cm, em 

seguida foram plantadas as iscas previamente desinfestadas com hipoclorito de sódio a 

1.0000 ppm (0,1%) por 3min (ALFENAS, 2007) (Figura 1). 

 

Figura 1: Iscas nos substratos. Onde A: ramos de eucalipto e B: fragmentos de cenoura. 

 

Fonte: Dados do autor 

As placas foram mantidas em câmara BOD a 25°C, com fotoperíodo de 12 horas 

luz/12 horas escuro (lâmpada fluorescente), durante quinze dias. Com o auxílio de um 

microscópio estereoscópio, foram realizadas observações em cada isca para verificar a 
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presença ou ausência de estruturas vegetativas e reprodutivas de fungos em desenvolvimento, 

bem como a realização de lâminas visando a identificação dos esporos por meio do 

microscópio óptico.  

Os fungos que não apresentaram estruturas reprodutivas, foi realizado o isolamento 

direto em BDA, para o desenvolvimento das estruturas e posterior identificação. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após o período de incubação, foram detectadas duas espécies de fungos, Fusarium sp e 
Thichoderma sp (figura 2 e 3), independentemente da isca substrato e utilizado. 

 

Figura 2: Conidióforos e Conídios de Fusarium sp 

 

Fonte: Dados do autor 

 

Segundo Bacchi et al. (2001), este gênero é frequentemente associado a doenças em 

plantas, como em algodoeiro, soja, amendoim, quiabeiro e fumo.  

Em condições ambientais favoráveis, podem causar murcha e morte nas plantas 

atacadas. Os sintomas reflexos se iniciam nas folhas basais, que amarelam, secam e caem. 

Em viveiros, fungos do gênero Fusarium sp causaram murcha e morte de erva mate 

(POLLETO et al. 2005) e seca e encurvamento de ponteiro em Pinus taeda L. (JÚNIOR et al. 
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2010). 

 

 

 

Figura 3: Conidióforos e Conídios de Thichoderma sp 

 

 

Fonte: Dados do autor 

 

Segundo Machado et al. (2012), fungos do gênero Thichoderma podem ser utilizados 

no controle de fitopatógenos, principalmente fungos de solo, por apresentar eficiência, 

praticidade e segurança no que diz respeito ao uso. 

Testando a relação antagônica de isolados de Thichoderma sp contra isolados de 

Fusarium sp, Hoffmann et al. (2015) obtiveram até 94,4% de antagonismo.  

Analisando a eficiência na produção de mudas florestais, Junges et al. (2018) observou 

que a associação de Trichoderma spp. com angico, via tratamento de sementes, apesar de 

favorecer o surgimento de alguns fitopatógenos, facilitou o crescimento da parte aérea quando 

aplicado tardiamente. Em canafístula, sob o mesmo tratamento, acarretou no controle dos 

fitopatógenos associados a semente, sendo apto para ser utilizado no tratamento de sementes 

desta espécie. 

Fungos do gênero Fusarium e Thichoderma são corriqueiramente encontrados em 

solos, sendo que o Thichoderma é frequentemente encontrado na região da rizosfera e o 

Fusarium tanto na rizosfera quanto na não-rizosfera.  
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O conhecimento de ambos os fungos no solo é uma excelente ferramenta na 

elaboração de técnicas eficazes de biocontrole de patógenos de solo. (ETHUR et al. 2008). 

 

 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Concluímos com esse trabalho que, independentemente da isca ou substrato utilizado, 

foi possível isolar dois fungos, Thichoderma sp e Fusarium sp 

Testes devem ser realizados para chegar a nível de espécies dos fungos, bem como 

avaliar a potencial relação antagônica do Thichoderma sp contra fitopatógenos de solo. 
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