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Resumo 

Uma das principais doenças da cultura feijão 
(Phaseolus vulgaris) é a antracnose (Colletotrichum 
lindemuthianum). Como alternativa para diminuir o uso 
de agrotóxicos e contaminação do ambiente, pode-se 
utilizar o controle biológico. O objetivo deste trabalho foi 
avaliar a ação do espécies de Trichoderma no controle in 
vitro de C. lindemuthianum, por meio de antagonismo, 
produção de metabólitos voláteis e não voláteis pelo 
Trichoderma spp. O delineamento foi inteiramente 
aleatorizado com espécies de Trichoderma (TRA1, TRE2 
e TRT6) e testemunha, com 10 repetições para cada 
teste. As espécies de Trichoderma TRE-2 e TRT-6, nos 
três testes, se mostraram eficazes quanto a inibição in 
vitro do crescimento micelial de C. lindemuthianum e a 
espécie TRA-1 nos testes de antagonismo e produção 
de compostos voláteis. 

Introdução  

O feijão (Phaseolus vulgaris L.) é um dos grãos 
de grande importância para o Brasil (RECK, 2010). A 
antracnose (Colletotrichum lindemuthianum (Sacc. & 
Magnus)) é uma doença destrutiva que pode causar 
danos a cultura do feijão (BIANCHINI et al., 2005). O 
fungo endofítico Trichoderma spp. é um fungo que 
possui efeito antagonista a vários fitopatógenos (ALVES; 
NUNES, 2016).  

O objetivo desta pesquisa foi avaliar o 
antagonismo e a produção de metabólitos voláteis e não 
voláteis de Trichoderma spp. no crescimento de C. 
lindemuthianum in vitro. 

Material e Métodos 

A técnica de cultivo pareado em placas de Petri 
foi utilizada para testar o antagonismo de espécies de 
Trichoderma a C. lindemuthianum (DENNIS; WEBSTER, 
1971). A avaliação da produção de metabólitos voláteis 
foi testada conforme a metodologia de Dick e Hutchinson 
(1962), citados por MARIANO (1993). O método do 
papel celofane foi utilizado para a avaliação da produção 
de metabólitos não voláteis (GIBBS, 1967 citado por 
MARIANO, 1993). Em todos os testes as placas foram 
mantidas em incubadora a 20±1ºC. O delineamento foi 
inteiramente aleatorizado com três espécies de 
Trichoderma (TRA1, TRE2 e TRT6) e testemunha, com 
10 repetições, na qual cada placa de Petri foi 
considerada uma repetição. 

A avaliação consistiu em medições diárias dos 
raios miceliais. Calculou-se o Índice de Velocidade de 
Crescimento Micelial (IVCM). Os dados foram 
submetidos à análise de variância e as médias 
comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.  

Resultados e Discussão 

O isolado TRA-1 reduziu o IVCM do patógeno 
nos testes de antagonismo e compostos voláteis. Os 
isolados TRE-2 e TRT-6 reduziram o IVCM do C. 
lindemuthianum nos três testes realizados comparados à 
testemunha (Tabela 1). 
TABELA 1 – Índice de velocidade de crescimento micelial (IVCM) 
de Colletotrichum lindemuthianum após teste antagônico e 
produção de compostos voláteis e não voláteis por espécies de 
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TESTE  
TRATAMENTO 

TRA-1 TRE-2 TRT-6 
Antagonismo 0,60 b* 0,47 bc 0,34 b 
Compostos Voláteis 0,70 b 0,29 c 0,37 b 
Compostos Não voláteis -** 0,60 b 0,39 b 
Testemunha 0,99 a 0,99 a 0,99 a 
C.V. (%) 20,87 31,68 55,48 

*Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem pelo teste de 
Tukey a 5% de significância; C.V.: coeficiente de variação. 

Conclusão ou Conclusões 

Os tratamentos TRE-2 e TRT-6, nos três testes, 
se mostraram eficazes quanto a inibição in vitro do 
crescimento micelial do patógeno C. lindemuthianum.  
 O TRA-1 nos testes de antagonismo e produção 
de compostos voláteis, reduziu o crescimento micelial do 
patógeno. 
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