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RESUMO 

 
Para a determinação de métodos de controle de fitopatógenos, muitas vezes é necessário que a sua  

inoculação na planta seja eficiente. O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência de diferentes métodos 

de inoculação de X. gardneri no micro-tomateiro (Lycopersicon esculentum cv.Microtom). Os métodos de 

inoculação testados foram aspersão manual em 0h, 24h e 48h prévias de câmara úmida e algodão com 0h, 

24 e 48h prévias de câmara úmida. A testemunha foi inoculada com água, a partir dos dois métodos.  

Ambos os tratamentos foram realizados na parte abaxial e adaxial da planta. A solução bacteriana foi 

calibrada em espectrofotômetro para 1x109 (OD600 of 0.3) em solução salina. Concluiu-se que o método de 

inoculação utilizando algodão é eficiente e dispensa câmara úmida prévia, pois causa ferimentos como 

porta de entrada para a bactéria. Igualmente eficiente, o método de aspersão manual necessita de no 

mínimo 24h prévias de câmara úmida para a abertura estomática e infecção da bactéria. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Aspersão; Câmara úmida; Lycopersicon esculentum; Mancha bacteriana   
 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

O tomate é considerado uma das hortaliças de maior importância no mercado 

brasileiro. Além de tal importância, o tomateiro é um excelente modelo para o estudo de 

processos biológicos. Porém, seu tamanho e ciclo de vida dificultam sua constante 

utilização. A partir disso, a cultivar micro-tom, que produz frutos e sementes viáveis em 

vasos de até 100mL em 70-90 dias, torna-se uma ótima alternativa para sua utilização na 

pesquisa (TANKSLEY, 1993; MEISSNER et al., 1997). 

As solanáceas, em especial o tomateiro, são acometidas por uma vasta gama de 

patógenos, estando as bactérias entre os que causam maiores prejuízos. Dentre estas, a 

mancha bacteriana causada por Xanthomonas gardneri é responsável por grandes perdas 

nos locais de cultivo de tomateiro, principalmente em condições de umidade elevada e 

temperatura entre 20 e 30°C. Os métodos de controle deste patógeno baseiam-se em 

exclusão, em áreas onde o patógeno não ocorre. O controle químico não é efetivo e nem 
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economicamente viável, e não há cultivares resistentes, logo busca-se por um conjunto de 

medidas de caráter preventivo à doença (POTNIS et al., 2015; AMORIM et al, 2016; 

GRIFO et al., 2017).  

Para o estudo e análise do comportamento deste patógeno, assim como a 

determinação de métodos de controle, é realizada a sua inoculação na planta. 

Dependendo do tipo de análise, é necessário que o patógeno parasite a planta no tempo 

estabelecido (AMORIM et al, 2018). Desta forma, a escolha de um método de inoculação 

eficaz é imprescindível. A partir disso o objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência de 

diferentes métodos de inoculação de X. gardneri no micro-tomateiro (Lycopersicon 

esculentum cv.Microtom). 

 

2 MATERIAL E METODOS 
 
As sementes do tomate cultivar microtom foram semeadas em bandejas de 

poliestireno em substrato Plantmax®. As mudas foram transplantadas 22 dias após a 

semeadura, em vasos de 0,8L. Os testes foram realizados em plantas em estádio 

fenológico de 5 folhas verdadeiras. Os métodos de inoculação testados foram aspersão 

com 0h, 24h e 48h prévias de câmara úmida e algodão com 0h, 24 e 48h prévias de 

câmara úmida. A testemunha foi inoculada com água destilada autoclavada, a partir dos 

dois métodos.   

O método de aspersão foi realizado utilizando aspersor manual, até o ponto de 

escorrimento, em toda a planta. No método de algodão, um chumaço foi umedecido na 

solução bacteriana e passado em todas as folhas do tomate. Ambos os tratamentos foram 

realizados na parte abaxial e adaxial da planta. A solução bacteriana de Xanthomonas 

gardneri, previamente cultivada em meio caldo nutriente (extrato de carne e peptona) por 

48h a 28±2°C, foi calibrada em espectrofotômetro para 1x109 (OD600 of 0.3) em solução 

salina. 

As plantas foram submetidas à câmara úmida a partir da utilização de sacos 

plásticos, 24 e 48h antes da inoculação. Posteriormente à inoculação, todas as plantas 

permaneceram em câmara úmida até o final das avaliações. A severidade da doença foi 

avaliada pela escala diagramática da área foliar lesionada, de acordo com Mello et al. 

(1997). As avaliações foram realizadas aos 8, 11, 14, 17 e 20 dias após a inoculação 

(DAI). Com os valores de severidade obtidos, foi determinada a área abaixo da curva de 

progresso da doença (AACPD), conforme Campbell e Madden (1990).  
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O experimento foi realizado nos meses de março a abril de 2019, e conduzido em 

delineamento inteiramente casualizado, com 7 repetições, sendo cada planta uma 

unidade amostral. A análise estatística foi realizada no software R (IHAKA e 

GENTLEMAN, 1996) e a comparação de médias com teste de SkottKnott, 5% de 

probabilidade. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os resultados deste trabalho mostram que a AACPD dos diferentes métodos de 

inoculação variou significativamente da testemunha, a qual foi inoculada com água 

destilada autoclavada, e não apresentou o desenvolvimento da doença. A utilização do 

algodão para inoculação foi eficiente em todas as horas testadas de câmara úmida prévia, 

até mesmo em 0h. Da mesma forma, o método de aspersão manual foi igualmente 

eficiente para o aparecimento e desenvolvimento da doença, com exceção de 0h de 

câmara úmida, onde a AACP foi em média 74% inferior aos demais tratamentos (Gráfico 

1).       

 

 
Gráfico 1: AACPD de X. gardneri em plantas de micro-tomateiro sob diferentes tipos de 

inoculação. Letras iguais não diferem entre si pelo teste de ScottKnott a 5% de probabilidade. CV: 
27,75. 

Fonte: Autores 

 
As bactérias, diferentemente do fungos, penetram na planta apenas por ferimentos 

e/ou aberturas naturais como os estômatos. Quando a umidade relativa do ar está baixa, 

os estômatos se fecham para evitar a transpiração e assim, a perda de água (REIS e 

OLIVARES, 2006). Tal fato justifica a AACPD baixa do tratamento de aspersão sem 

câmara úmida prévia. O método que utiliza o algodão para inoculação, diferentemente da 

aspersão manual, é abrasivo e causa ferimentos na folha, favorecendo a infecção da 
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bactéria. Sendo assim, não são necessárias horas de câmara úmida prévias, visto não ser 

necessário que os estômatos estejam abertos.  

 
4 CONCLUSÃO 
 

Concluiu-se que o método de inoculação utilizando algodão é eficiente e dispensa 

câmara úmida prévia, pois causa ferimentos como porta de entrada para a bactéria. 

Igualmente eficiente, o método de aspersão manual necessita de no mínimo 24h prévias 

de câmara úmida para a abertura estomática e infecção da bactéria.  
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