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RESUMO 

O oxicloreto de cobre, hidróxido de cobre, óxido cuproso, sulfato de cobre e sanitizantes tem sido 

recomendados junto com bactérias agentes de controle biológico na tentativa de controlar a mancha 

bacteriana. No entanto, as fontes de cobre e sanitizantes podem ser antagonistas a essas bactérias. 

Assim, o objetivo do trabalho foi verificar o efeito do oxicloreto de cobre em diferentes doses e 

sanitizante à base de ácido acético sobre Bacillus subtilis QST713, ingrediente ativo de produto 

comercial biológico, in vitro e também determinar o efeito do oxicloreto de cobre sobre bactérias 

nativas da folha do tomateiro, potenciais agentes de controle biológico. A dose do sanitizante foi de 2 

g produto comercial (p.c)/ L e as doses de oxicloreto de cobre foram de 2, 4, 6, 8 e 10 g p.c./L. Todas 

as doses de oxicloreto de cobre (2, 4, 6, 8 e 10 g p.c./L) e sanitizante (2 mL p.c./L) formaram halo de 

inibição em placas contendo NDA. Ao avaliar a microbiota nativa da folha de tomateiro foi observado 

que no tratamento com o oxicloreto de cobre (2 g p.c./L) não houve crescimento de bactérias, o que 

indica que o tratamento com cobre pode eliminar algumas bactérias nativas da folha do tomateiro. Já 

na testemunha, sem a aplicação de oxicloreto de cobre, foi observado o crescimento de bactérias. 

Desse modo, o uso de oxicloreto de cobre e do sanitizante nas doses testadas não é compatível com o 

uso de controle biológico, visando o controle da mancha bacteriana. 
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INTRODUÇÃO 

 O efeito in situ por exposição de células vivas de Bacillus subtilis podem incitar a 

promoção de crescimento e/ou biocontrole. Na natureza esse biocontrole pode ser promovido 

direta ou indiretamente por produzir compostos antagonistas ou induzir resistência em plantas 

após sua aplicação (Hammami et al., 2009; Ryu et al., 2004; Ongena et al., 2007). B. subtilis é 

um exemplo de bactéria antagônica que costuma agir por meio de antibiose, e eventualmente 

por parasitismo e competição por espaço e nutrientes (Nagórska et al., 2007). Microrganismos 

que atuam via antibiose, geralmente têm um amplo espectro de ação, e por esta razão a 

inibição de fungos e bactérias pela produção de substâncias tóxicas é mais eficiente do que 

qualquer outro mecanismo de ação envolvido (Kupper et al., 2003; Leelasuphakul et al., 

2008). 

 Santos et al. (2006) relataram que Bacillus sp. é a rizobactéria mais numerosa do solo. 

Esta alta presença no terreno revela o grande potencial competitivo, quando presente em um 

ambiente com vários outros microorganismos. Esse mesmo autor relata que cepas de B. 

subtilis controlam a mancha bacteriana do melão, conhecida como Acidovorax avenae subsp. 



 

 

citrulli, devido a produção de compostos bioativos conhecidos como lipopeptídeos presentes 

nos metabólitos produzidos. Resultados favoráveis também foram encontrados por Yilmaz 

(2006) que demonstrou a eficiência de Bacillus sp. contra Pseudomonas fluorescens. Han et 

al. (2005) ao trabalhar com Bacillus sp. também observaram zonas de inibição contra  

Pseudomonas syringae pv. syringae.  

  As doenças de etiologia bacteriana na cultura do tomateiro são: a mancha bacteriana 

(Xanthomonas vesicatoria, X. euvesicatoria pv. euvesicatoria, X. euvesicatoria pv. perforans 

e X. cynarae pv. gardneri), a pinta bacteriana (Pseudomonas syringae pv. tomato) e outras 

bacterioses (Pseudomonas cichorii e Pseudomonas syringae pv. syringae). Na cultura do 

tomateiro, os efeitos das bacterioses são mitigados via aplicação de fontes de cobre 

(oxicloreto de cobre, hidróxido de cobre, óxido cuproso ou sulfato de cobre), uso de 

sanitizantes, indutores de resistência, famoxadona e agentes de controle biológico. Produtos 

conhecidos como bactericidas não tem uma especificidade ao patógeno alvo, e por isso, pode  

ter efeito em várias bactérias, até mesmo aquelas agentes de controle biológico. Em algumas 

reuniões conhecidas como “dia de campo” tem sido recomendado a aplicação de produtos 

biológicos, que tem como ingrediente ativo espécies de Bacillus, juntamente com as fontes de 

cobre. Tal orientação causa estranheza, pois o cobre atuaria tanto no patógeno bacteriano 

como no agente de controle biológico, pois não é específico para bactérias patogênicas.  

 Por isso, o objetivo do trabalho foi mostrar o efeito do oxicloreto de cobre em 

diferentes doses e sanitizante à base de ácido acético sobre Bacillus subtilis QST713 in vitro e 

o efeito do oxicloreto de cobre sobre bactérias nativas da folha do tomateiro, potenciais 

agentes de controle biológico para determinar a compatibilidade entre um produto biológico à 

base de bactérias antagonistas e o oxicloreto de cobre ou sanitizante. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os trabalhos foram conduzidos na estação experimental da EPAGRI (Empresa de 

Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina) em Caçador/SC-EECd.  

Para determinar o efeito do sanitizante contendo ácido acético, molibdato de sódio e 

nitrato de níquel e doses de oxicloreto de cobre em Bacillus subtilis QST713 foram feitas 

placas cheias com uma suspensão de Bacillus subtilis QST713 utilizando produto comercial 

(Densidade optica: A600 – 0,589), sendo espalhadas com uma alça de Drigalski. O meio de 

cultura utilizado foi o NDA (peptona 5 g/L, extrato de carne 3 g/L, dextrose 10 g/L e ágar 20 

g/L). A dose do sanitizante foi de 2 g produto comercial (p.c)/ L e as de oxicloreto de cobre 

foram de 2, 4, 6, 8 e 10 g p.c./L. No centro e em outros quatro pontos de cada placa de Petri 

foram adicionados 10 µL dos bactericidas a serem testados. As placas foram incubadas a 35ºC 

por 72h. 

Para avaliar o efeito do oxicloreto de cobre (2 g p.c./L) na microbiota da folha, o 

produto comercial foi aplicado nas folhas de tomateiro até o ponto de escorrimento (1.000 

L/ha). As folhas foram coletadas para a análise após 24 horas da aplicação. Na testemunha, as 

folhas foram pulverizadas com água. Para a análise da microbiota 30 mL de água foram 



 

 

inseridas em tubo tipo Falcon com capacidade para 50 mL. Após inserir uma folha do 

tomateiro no interior do tubo esse foi agitado por um minuto. A água de lavagem foi 

plaqueada inserindo 100 µL em placas de Petri contendo o meio de cultura NDA, sendo a 

suspensão de microorganismos espalhadas com uma alça de Drigalski. As placas foram 

incubadas a 24ºC.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Todas as doses de oxicloreto de cobre (2, 4, 6, 8 e 10 g p.c./L) testadas formaram halo 

de inibição nas placas de Petri. Quanto maior a dose, mais forte foi o halo de inibição 

observado (Figura 1 B-F). Para o sanitizante (2 mL p.c./L) também foram formados halos de 

inibição (Figura 1 G). Alguns Bacillus conseguiram crescer dentro dos halos formados, 

demonstrando certa adaptação aos tratamentos realizados (Figura 1 B-D e G). 

Como o oxicloreto de cobre e o sanitizante impediram a multiplicação bacteriana, o 

uso desses produtos não é compatível com o uso do agente de controle biológico Bacillus 

subtilis QST713. Assim, o tomaticultor teria que optar pelo controle químico ou pelo controle 

biológico somente. É importante ressaltar, que a mistura dos produtos químicos com o 

biológico em tanque seria ainda mais danosa para as bactérias agentes de controle biológico. 

Embora o trabalho tenha sido realizado com o Bacillus subtilis QST713 acredita-se que o 

mesmo ocorra para os demais produtos que tenha como ingrediente ativo o gênero Bacillus. 

Ao avaliar a microbiota nativa da folha de tomateiro foi observado que no tratamento 

com o oxicloreto de cobre (2 g p.c./L) não houve crescimento de bactérias (Figura 1I), o que 

indica que o tratamento com o oxicloreto de cobre pode eliminar algumas bactérias nativas da 

folha do tomateiro. Já na testemunha, sem a aplicação de oxicloreto de cobre, foi observado o 

crescimento de bactérias (Figura 1H). As espécies fúngicas foram similares no tratamento 

com oxicloreto de cobre e testemunha (Figura 1 H e I). 
O fato da aplicação do oxicloreto de cobre (2 g p.c./L) ter eliminado bactérias nativas 

da folha, suscita-se a possibilidade das aplicações de cobre criar um vácuo biológico que 

poderia incluir a eliminação de bactéria antagonistas nativas, liberando espaço no limbo foliar 

para espécies bacterianas fitopatogênicas, que em muitos casos são relatadas como bactérias 

resistentes ao cobre (Behlau et al., 2020; Voloudakis et al., 2005). 

 

 



 

 

 

Figura 1 – Efeito oxicloreto de cobre e sanitizante em Bacillus subtilis QST713 e bactérias 

nativas da folha do tomateiro. A – testemunha; B – oxicloreto de cobre 2 g produto 

comercial/L; C – oxicloreto de cobre 4 g p.c./L; D – oxicloreto de cobre 6 g p.c./L; E – 

oxicloreto de cobre 8 g p.c./L; F – oxicloreto de cobre 10 g p.c./L; G – sanitizante 2 mL 

p.c./L; H – Microbiota da folha do tomate sem aplicação de oxicloreto de cobre; I – 

Microbiota da folha do tomate com aplicação de oxicloreto de cobre 2 g p.c./L. 
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CONCLUSÕES 

A aplicação de oxicloreto de cobre nas doses de 2, 4, 6, 8 e 10 g p.c./L e do sanitizante 

à base de ácido acético inibem a bactéria, agente de controle biológico Bacillus subtilis 

QST713, e afeta as bactérias nativas da folha do tomateiro.  

O uso de oxicloreto de cobre e do sanitizante nas doses testadas não são compatíveis 

com o uso de controle biológico para tratamento da mancha bacteriana. 
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