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RESUMO 

 
Uma das principais doenças do maracujazeiro, causada pela bactéria Xanthomonas axonopodis pv. 
passiflorae, causa sérios danos a produção e é de difícil controle. A partir disso, este trabalho teve como 
objetivo avaliar o efeito in vitro dos extratos dos cogumelos Lentinula edodes e Agaricus blazei sobre 
Xanthomonas axonopodis pv. passiflorae. Os extratos brutos foram feitos a partir da hidratação do pó seco 
de basidiocarpos com água destilada, com concentrações finais de 10%, 20%, 30% e 40% (v/v). Adicionou-
se 1mL de suspensão bacteriana em cada tubo, com concentração de 108ufc.mL-1. Posteriormente, 
alíquotas de cada tubo foram pipetadas em placas de Petri contendo meio NA. A suspensão bacteriana foi 
aferida em espectrofotômetro a 550nm. Os extratos aquosos de Lentinula edodes e Agaricus blazei 
apresentaram efeito inibitório, in vitro, sobre Xanthomonas axonopodis pv. passiflorae, mostrando-se 
promissores para o controle da bacteriose causada por X. axonopodis pv. passiflorae. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Agaricus blazei, bacteriose do maracujazeiro, controle alternativo, Lentinula edodes 
 
 

1  INTRODUÇÃO 
 

 

A bacteriose do maracujazeiro causada por Xanthomonas axonopodis pv. 
passiflorae, é um dos principais problemas da cultura, provocando danos severos às 
plantas e à produtividade. O método de controle desta bactéria é baseado em práticas 
culturais para evitar a entrada do patógeno na área assim como para sua erradicação. 
Aplicações semanais de produtos como oxicloreto de cobre e mancozeb também são 
realizadas, porém não há produtos químicos registrados para o controle (Amorim et al., 
2016).  

A dificuldade de controle, atrelada às preocupações com o ambiente e a saúde 
humana advindos da utilização de agroquímicos, têm contribuído para a busca de 
métodos alternativos para o manejo da doença. Cogumelos como Agaricus blazei e 
Lentinula edodes são conhecidos por suas propriedades medicinais e nutricionais. No 
entanto, trabalhos de controle biológico e indução de resistência em plantas demonstram 
seu potencial no controle de microorganismos fitopatogênicos (Coqueiro et al., 2011; 
Arruda et al., 2012; Menegassi, 2017).  

A partir disso, este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito in vitro dos extratos 
dos cogumelos Lentinula edodes e Agaricus blazei sobre Xanthomonas axonopodis pv. 
passiflorae. 
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2 MATERIAL E METODOS 
 
O fitopatógeno Xanthomonas axonopodis pv. passiflorae foi adquirido da Coleção 

de Culturas de Fitobactérias – IBSBF do Laboratório de Bacteriologia Vegetal do Centro 
Experimental do Instituto Biológico – Campinas-SP. A bactéria foi mantida em meio de 
cultivo nutriente-ágar (NA), no escuro e em temperatura de 28ºC durante 48h antes das 
inoculações. Os isolados L. edodes (LE-95/01) e Agaricus blazei (ABL-30) foram 
adquiridos na forma de pó seco de basidiocarpo dos cogumelos, anteriormente 
produzidos em toras de eucalipto e por cultivo axênico, respectivamente.  

O preparo dos extratos brutos (EBs) consistiu da hidratação do pó seco de 
basidiocarpos com água destilada (1:14; p:v) durante 24h à temperatura de 4ºC. Após 
este período, foram filtrados em membrana Milipore® (diâmetro do poro = 0,2µm), em 
condições assépticas. 

Tubos de ensaio contendo água destilada esterilizada receberam extratos aquosos 
de LE-95/01 e ABL-30 de modo a obter-se concentrações finais de 10%, 20%, 30% e 40% 
(v/v). O tratamento controle foi representado por tubos contendo somente água. 
Posteriormente, adicionou-se 1mL de suspensão bacteriana em cada tubo, com 
concentração de 108ufc.mL-1. Os tubos contendo os extratos com a suspensão bacteriana 
foram mantidos no escuro a 28±2ºC por 24 h.  

Após esse período, alíquotas de 300µL de cada tubo foram pipetadas em placas de 
Petri contendo meio NA e espalhadas por toda superfície do meio com o auxílio de uma 
alça de Drigalsky. As placas foram mantidas no escuro a 28±2ºC por 48h. Para avaliação 
dos resultados, 10mL de água destilada foram adicionados em cada placa e a suspensão 
bacteriana foi aferida em espectrofotômetro a 550nm, obtendo-se o valor da unidade de 
absorbância (U.A.).  

O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, com 
quatro repetições, sendo cada tudo uma unidade amostral. Os resultados foram 
submetidos à análise de variância pelo programa estatístico R (IHAKA e GENTLEMAN, 
1996) e as médias foram comparadas pelo teste de ScottKnott ao nível de 5% de 
probabilidade. 
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Por meio da análise de regressão (p=0,05) da absorbância, foi possível observar 
que o EB de L. edodes apresentou resposta linear, observando-se inibição do 
desenvolvimento da bactéria. Essa inibição foi dose dependente, pois aumentou com o 
aumento da concentração do extrato (Gráfico 1a). Em relação ao efeito dos extratos 
aquosos de A. blazei (Gráfico 1b), o maior valor de absorbância ocorreu na concentração 
de 20% (0,919UA) e então decresceu, ou seja, houve efeito estimulatório para o 
desenvolvimento da bactéria até a concentração de 20% e, após, ocorreu inibição do 
desenvolvimento bacteriano. 
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Gráfico 1. Desenvolvimento in vitro da bactéria Xanthomonas axonopodis pv. passiflorae (UA) em 
diferentes doses de extrato de (a)Lentinula edodese (b)Agaricus blazei 
 

Kwak et al. (2016), observaram, a partir de cromatografia, a presença de nove 
ácidos orgânicos no filtrado de cultura de L. edodes. Dentre estes, o ácido oxálico foi o 
principal componente, exibindo atividade antibacteriana contra nove diferentes bactérias 
fitopatogênicas.  

A atividade antimicrobiana de L. edodes já foi verificada por vários autores. 
Pacumbaba et al. (1999) comprovaram a atividade inibitória do lixiviado de micélio de L. 
edodes contra Pseudomonas syringae pv. glycinea, P. syringae pv. tabaci, Xanthomonas 
campestris pv. glycines, X. campestris pv. campestris, Erwinia amylovora, Ralstonia 
solanacearum, Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens, Bacillus cereus, 
Escherichia coli, Listeria monocytogens, Salmonella typhimurium e Staphylococcus 
aureus, o que corrobora com os resultados obtidos neste trabalho. Chen e Huang (2011), 
verificaram inibição total dos patógenos Alternaria brassicicola, Colletotrichum 
higginsianum, Phytophthora capsici, Pythium aphanidermatum,Rhizoctonia solani, 
Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum com utilização de filtrado de L. edodes.  
 

4 CONCLUSÃO 
 
Os extratos aquosos de Lentinula edodes e Agaricus blazei apresentaram efeito 

inibitório, in vitro, sobre Xanthomonas axonopodis pv. passiflorae, mostrano-se 
promissores para o controle da bacteriose causada por X. axonopodis pv. passiflorae. 
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