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Introdução
A qualidade da semente é o somatório de todos os atributos genéticos, físicos, fisiológicos e sanitários que afetam sua 
capacidade de originar plantas de alta produtividade. A qualidade sanitária compreende a condição da semente quanto à 
presença e grau de incidência de microrganismos e insetos (POPINIGIS, 1985), sendo sua boa qualidade é um fator de extrema 
importância para o sucesso da cultura (BLACK, 2000).
Tendo em vista que a sustentabilidade com alta produtividade é um caminho a ser seguido na produção de alimentos, a 
utilização de microrganismos vem a ser uma opção para a substituição e redução na utilização de produtos químicos (CASTRO; 
MELO, 2007; SHAHAROOMA et al., 2008). Esta situação pode ocorre diretamente como bioinoculantes para controle biológico, 
ou como biofertilizantes, para promoção de crescimento vegetal (FREITAS; AGUILARVILDOSO, 2004).

Objetivo
Avaliar o potencial de uso das rizobactérias para a redução de fungos patogênicos em semente de soja.

Material e Métodos
O experimento foi realizado na Universidade Anhanguera-Uniderp, Campo Grande, Mato Grosso do Sul (20º26’34”S e 
54º38’47”W), com altitude média de 532 m.
Foram utilizadas as rizobactérias (Fit 3 e Fit 4 – Bacillus spp.), isoladas de amostras de solo sob cultivo de cana-de-açúcar, para 
o tratamento de sementes de soja da cultivar Codetec 208.
As sementes da cultivar foram tratadas com suspensão das bactérias Fit 03 e 04, com 24 horas de crescimento em meio de 
cultura nutriente Ágar, suspendidas em solução salina (NaCl 0,85%), com suas concentrações ajustadas pelo tubo número 5 da 
escala de Mc Farland. 
O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com quatro repetições, sendo os dados expressos em porcentagem 
de fungos contaminantes, para a cultivar testada.

Resultados e Discussão
Foi observada que a testemunha tratada com solução salina (0,85%) apresentou a incidência de 5% de Aspergillus, 3% de 
Penicillium, 4% de micélio e 1% de Rizoctonia. As sementes tratadas com as duas rizobactérias ocorreu uma menor incidência 
de fungos, com 4% de Aspergillus com Fit 3 e 3% com Fit 4. A incidência de Penicillium foi de 2% com Fit 3 e 3% com Fit 4. Nos 
fungos em que não foi possível observar seu pleno desenvolvimento (micélio), a incidência foi de 2% com Fit 3 e 1% com Fit 3. 
A incidência de Rizoctonia foi de 1% com Fit 3 e 0% com Fit 4. Estes resultados demonstram que a utilização de bactérias foi 
eficaz para diminuir a incidência de fungos, indicando o potencial de uso desta metodologia. Para França Neto et al. (2007), 
diversas espécies de Penicillium e Aspergillus podem infectar qualquer semente, pois esses fungos são capazes de se 
desenvolver sobre quase todo tipo de matéria orgânica, desde que as condições do ambiente sejam favoráveis.



Conclusão
Com base, nos resultados apresentados, concluiu-se que as bactérias Fit 3 e Fit 4 apresentam potencial de uso na 
microbiolização de sementes de soja (cultivar Codetec 208), reduzindo a população de patógenos.
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