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RESUMO
O fungo Sclerotinia sclerotiorum, agente causal do mofo branco, é considerado um dos fungos mais cosmopolitas dentre
os patógenos de plantas atacando mais de 408 espécies. As perdas causadas pela doença, podendo chegar a 70% na
soja, e estima-se que 23% das áreas produtoras de soja no Brasil estejam infectadas pelo fungo. Há tempos a prata
coloidal ou nanopartículas de prata vem sendo usada como antibiótico com amplo espectro de ação, e já começam a
surgir trabalhos relacionados a microrganismos de interesse agronômico. Existem várias formas de se obter a prata
coloidal, no presente trabalho foi usado um gerador de prata coloidal comercial que se baseia em célula eletrolítica com
eletrodos de prata. O objetivo do trabalho foi testar diferentes tempos (20, 30, 40 e 50 min) de eletrolise na inibição do
crescimento micelial de Sclerotinia sclerotiorum. Foi possível observar com a análise do crescimento micelial do fungo
que todos os tempos tiveram influência significativa na diminuição do crescimento, em relação ao controle, e que nos
tempos superiores a 30min as diferenças diminuem, indicando proximidade do equilíbrio da reação.

PALAVRAS-CHAVE: controle alternativo; mofo branco; nanopartículas de prata.

1 INTRODUÇÃO

O fungo  Sclerotinia  sclerotiorum (Lib.)  de  Bary  é  considerado  um dos  mais  devastadores e
cosmopolitas patógenos de plantas. Mais de 60 nomes tem sido usados para se referir à doença
causada por  esse fungo patogênico (PURDY, 1979),  sendo o nome mais comum mofo  branco.
Caracterizado como fungo polífago Sclerotinia sclerotiorum ataca mais de 75 famílias, 278 gêneros e
408 espécies (BOLAND; HALL, 1994).

A doença tem se alastrado pelas diferentes regiões brasileiras afetando cada vez mais as
lavouras de soja, tanto nas regiões mais altas do cerrado quanto no sul e sudeste, estima-se que os
danos causados pela doença podem acarretar em até 70% de redução de produtividade. Pesquisas
realizadas nas regiões produtoras revelam que cerca de 23% das áreas de produção de soja no
brasil estejam infectadas, o que corresponde a 6,8 milhões de hectares (MEYER et al., 2014).

Em decorrência dessa ampla gama de hospedeiros e da sobrevivência do escleródio por
longos períodos no solo uma vez introduzido o patógeno em uma área torna-se muito difícil  sua
erradicação (EMBRAPA, 2011). Ainda não se tem relatos de cultivares de soja, utilizadas do Brasil,
que possuam resistência a doença (FARIAS NETO et al, 2008). 

As nanopartículas de prata ou prata coloidal são conhecidas desde os impérios romano e
grego  por  suas  propriedades  preservativas.  Suas  propriedades  cicatrizantes  e  bactericidas  são
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popularmente conhecidas, e há tempos vem sendo usada como germicida e antibiótico. Possuem
amplo espectro de ação como agente bacteriano e atua em baixíssimas concentrações (WAL, 2010).

Na agricultura,  temos alguns  trabalhos  que  relatam sua eficiência  na  inibição in  vitro  de
fungos fitopatogênicos. Kim et al. (2012) num trabalho envolvendo 14 espécies de fungos de grande
importância agrícola utilizando 3 diferentes produtos comerciais de prata coloidal obteve inibição do
crescimento do fungo em grande parte dos fungos, alguns tiveram inibição de 100%. 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar a eficiência do gerador de prata coloidal comercial e
a influencia do tempo de eletrolise na sua atividade sobre o crescimento micelial  de  Sclerotinia
sclerotiorum.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O  experimento  foi  conduzido  no  laboratório  de  indução  de  resistência  da  Universidade
Estadual de Maringá. O gerador de prata coloidal tem como principio de funcionamento o uso de
dois eletrodos feitos de prata imersos em água e submetidos a uma tensão de aproximadamente 20
V, da eletrólise obtém-se a prata coloidal. Os tratamentos foram prata coloidal produto da eletrólise
nos tempos 20, 30, 40 e 50 minutos, incorporada ao meio de cultura BDA, e como testemunha meio
de cultura puro, totalizando 5 tratamentos.

Erlenmeyers contendo meio de cultura BDA previamente preparado foram autoclavados e
posteriormente receberam os tratamentos numa proporção de 5% em relação ao volume de meio de
cultura, a mistura foi agitada para garantir a homogeneização e em seguida foi vertida em placas de
petri, aproximadamente 20ml em cada placa. Decorrido o tempo necessário para a solidificação do
meio foi feita a repicagem utilizando colônia de Sclerotinia sclerotiorum de três dias, discos de 8mm
foram retirados da colônia e repicados no centro de cada placa de petri.  As placas foram então
vedadas com filme plástico e acondicionadas em BOD com temperatura de 20°C e fotoperíodo de 12
horas.  As  mensurações  para  avaliação  foram  realizadas  utilizando  a  metodologia  de  medidas
diametralmente opostas, e a primeira avaliação foi realizada depois de 24 horas da repicagem. As
medições  foram  feitas  de  12  em  12  h  até  que  a  testemunha  atingisse  1/3  da  placa.  Para  a
comparação  entre  os  tratamentos  foi  calculado o  Índice  de  velocidade de  crescimento  micelial,
conforme  a  fórmula  descrita  por  Oliveira  (1991).  O  delineamento  utilizado  foi  inteiramente
casualizado (DIC).

IVCM= Σ (D-Da)/ N

Sendo: 
IVCM= índice de velocidade de crescimento micelial 
D= diâmetro atual da colônia 
Da= diâmetro da colônia do dia anterior 
N= número de dias após a inoculação

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os  índices  de  velocidade  de  crescimento  micelial  obtidos  foram  3,9  cm  dia -1 para  a
testemunha, 1,9 cm dia-1 para 20min, 0,9 cm dia-1 para 30min, 0,7 cm dia-1 para 40 min e 0,5 cm dia-1

para  50  min.  Observando  o  gráfico  1  é  possível  notar  que  todos  os  tratamentos  diferiram
estatisticamente da testemunha, e os tempos 30, 40 e 50 não diferiram entre si, mas diferiram do
tempo 20 min proporcionando uma maior inibição do crescimento micelial que este. 
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Gráfico 1: Índice de velocidade de crescimento micelial (cm dia-1) in vitro de Sclerotinia sclerotiorum, na
presença de prata coloidal produto da eletrólise nos tempos 20, 30, 40 e 50 minutos, incorporada ao meio de
cultura BDA. Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si, pelo teste Scott knott

(P <= 0,05).

Min et al.  (2009) obteve diminuição da taxas de crescimento micelial utilizando crescentes
concentrações  de  prata  coloidal  adicionada  ao  meio  de  cultura  nos  fungos  fitopatogênicos
Rhizoctonia solani, Sclerotinia sclerotiorum e Sclerotinia minor, com uma concentração de 7 ppm de
prata já foi observada inibição significativa do crescimento dos fungos. Tal resultado corrobora os
efeitos obtidos no presente experimento. 

É possível  inferir  com o resultado obtido que quanto maior o tempo de eletrolise maior a
concentração de prata coloidal. A diminuição na diferença entre os tratamentos depois dos 30 min
pode  significar  que  a  reação  estava  chegando  próxima  de  seu  equilíbrio,  diminuindo  assim  a
liberação de prata coloidal no dispergente.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Analisando  o  índice  de velocidade do crescimento  micelial  de  Sclerotinia  sclerotiorum foi
possível observar que todos os tempos tiveram influência significativa em relação à testemunha e
que a partir de 30min não se observou diferença em relação aos tempos superiores (40 e 50 min)
indicando proximidade do equilíbrio da reação. Sendo então 30min considerado o melhor tempo. 
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