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Resumo 

As doenças são normalmente controladas por meio de aplicações de 

defensivos químicos e essa prática tem agravado problemas relacionados a 

contaminação ambiental, a níveis elevados de resíduos de agrotóxicos em alimentos 

e a seleção de populações de patógenos resistentes a essas substâncias. Assim 

torna-se necessário o desenvolvimento de alternativas de controle desses 

fitopatógenos. Dentre primeiras alternativas estudadas, destaca-se o controle 

biológico por meio de microrganismos antagonistas Um dos gêneros de rizobácterias 

com poder antagonista de maior relevância é o Bacillus spp., que se destaca por 

formar endósporo resistentes a condições adversas e apresentar uma multiplicidade 

de mecanismos antagônicos, possibilitando dessa forma, a sua longa manutenção e 

sobrevivência em nichos ecológicos específicos, com grande versatilidade nos 

mecanismos de ação e inibir as defesas dos fitopatógenos. O presente trabalho tem 

o objetivo de avaliar a qualidade de produtos comerciais que possuam Bacillus na 

formulação. Serão coletadas amostras de produtos comerciais que contenham 

Bacillus na formulação, mesmo que não especificado no rótulo. Após a coleta os 

produtos serão submetidos ao método de avaliação de qualidade de produtos 

biológicos desenvolvido pela EMBRAPA Meio Ambiente (Jaguariúna – SP).  

Introdução 

Os problemas fitossanitários causam perdas estimadas entre 31 e 42% de 

toda produção agrícola mundial e parte destas perdas são atribuídas às doenças de 

plantas que podem afetar desde grandes culturas, como soja e feijão, até as 

pequenas culturas, como a da abobrinha. Não importando a expressão da cultura, 

as doenças são normalmente controladas por meio de aplicações de fungicidas e 

essa prática tem agravado problemas relacionados a contaminação ambiental, a 

níveis elevados de resíduos de agrotóxicos em alimentos e a seleção de populações 

de patógenos resistentes a essas substâncias (Dorighello, 2017). 

Tradicionalmente, o uso de pesticidas químicos tem sido bastante eficiente no 

controle de várias pragas que atingem plantações mundiais. O uso prolongado e 

incorreto de produtos químicos no tratamento de doenças de plantas, no entanto, 

pode provocar, além de possíveis efeitos danosos à saúde humana, o 

desenvolvimento de resistência por alguns fitopatógenos, provocando o uso de 

doses cada vez maiores e diminuindo o rendimento da produção dessas plantas 

(Moreira, 2013). 



Assim torna-se necessário o desenvolvimento de alternativas de controle 

desses fitopatógenos. Dentre primeiras alternativas estudadas, destaca-se o 

controle biológico por meio de microorganismos antagonistas (Braga Junior et al, 

2017). 

A utilização de espécies de Bacillus como promotoras de crescimento e 

agente de controle biológico para diversas culturas agrícolas, proporciona um 

método atrativo, eficiente e ambientalmente menos agressivo que defensivos e 

fertilizantes químicos, o que torna a prática da utilização de bioagentes uma 

alternativa mais sustentável nos âmbitos econômicos e ambiental (Dorighello, 2017). 

Objetivo 

Considerando o exposto, o presente trabalho tem o objetivo de avaliar a 

qualidade produtos comerciais que possuam Bacillus na formulação. 

Material e métodos 

Serão coletadas amostras de produtos comerciais que contenham Bacillus na 

formulação, mesmo que não especificado no rótulo. Após a coleta os produtos serão 

submetidos ao método de avaliação de qualidade de produtos biológicos 

desenvolvido pela EMBRAPA Meio Ambiente (Jaguariúna – SP). Esse método 

permite a contagem de unidades formadoras de colônia (UFC) em cada mL ou 

grama do produto comercial. A metodologia consiste em diluições seriadas dos 

produtos escolhidos até 10-10. Após as diluições as amostras são submetidas a um 

choque térmico para selecionar células de Bacillus sp e alíquotas de 100µL de cada 

diluição serão plaqueadas em meio nutriente ágar e incubadas a 37oC por 20 horas, 

no escuro. As placas com crescimento entre 30 e 300 colônias serão escolhidas 

para a contagem (CURSO..., 2012). 

Desenvolvimento: 
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Resultados preliminares: 

Até o momento foram coletadas amostras de 5 produtos e foi realizada a 

contagem de uma amostra de produto a base de Bacillus subtilis QST 713, que 

apresentou 1,73 x 1011 UFC/mL. 
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