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Resumo 

A cultura do feijão (Phaseolus vulgaris) possui grande 
importância alimentar e econômica no Brasil. Porém 
diversas doenças causam queda de rendimento da 
produção e depreciação dos grãos, como antracnose 
(Colletotrichum lindemuthianum). O objetivo foi verificar a 
eficiência de fungos endofíticos (Trichoderma viride e 
Trichoderma tomentosum), ácido salicílico, acibenzolar-
S-metílico, fungicida (azosxistrobina + difenoconazol, 
acibenzolar-S-metílico e água destilada esterilizada 
(testemunha) para o controle da antracnose e da 
mancha angular em plantas de feijão. O delineamneto foi 
blocos aleatorizados com 4 repetições. Os produtos não 
tiveram efeito no controle da antracnose. 

Introdução  

O Brasil é um dos grandes produtores mundiais e 
consumidores de feijão (Phaseolus vulgaris L.) 

(YOKOYAMA; STONE, 2000). A planta é afetada por 
dezenas de doenças, entre elas, a antracnose 
(Colletotrichum lindemuthianum), e a mancha angular 
(Pseudocercopora griseola), as quais reduzem a 
produção e a qualidade dos grãos (DALLA PRIA; SILVA, 
2010). A utilização de produtos químicos ainda é 
principal forma de controle da doença. Na última década 
houve crescente demanda por novas estratégias para o 
manejo integrado das doenças afim de reduzir o custo 
de produção e minimizar os danos ambientais, como o 
uso de fungos endofíticos, como Trichoderma spp. 
(ALVES; NUNES, 2016). O objetivo foi verificar a 
eficiência de fungos endofíticos (Trichoderma viride e 
Trichoderma tomentosum), ácido salicílico, acibenzolar-
S-metílico, fungicida (azosxistrobina + difenoconazol, 
acibenzolar-S-metílico e água destilada esterilizada 
(testemunha) para o controle da antracnose e da 
mancha angular em plantas de feijão. 

Material e Métodos 

Os experimentos foram conduzidos em casa de 
vegetação com quatro cultivares: BRS Esteio, IPR 
Quero-Quero, IPR Uirapuru e IPR Tuiuiu, em duas 
épocas distintas (1º e 2º experimentos, março e outubro 
de 2019, respectivamente), em vasos de 3 L com 
substrato esterilizado. O delineamento experimental 
utilizado foi em blocos aleatorizados, com 4 repetições, 
cada vaso com 2 plantas considerada uma repetição. Os 
tratamentos foram: T. viride, T. Tomentosum, ácido 
salicílico, acibenzolar-S-metílico, azoxistrobina + 
difenoconazol, fosfito de cobre e água destilada 
esterilizada (testemunha); pulverizados nas plantas no 
estádio vegetativo V3 (primeiro trifólio desenvolvido). A 

inoculação da suspensão de esporos de C. 
lindemuthianum foi realizada três dias após a aplicação 
dos produtos e as plantas foram submetidos a câmara 
úmida. Avaliou-se a severidade de antracnose a cada 
cinco dias, a partir da visualização dos primeiros 
sintomas (GODOY et al., 1996). Com os dados de 
severidade foi calculada a área abaixo da curva de 
progresso da doença. Os dados foram submetidos a 
análise de variância e as médias comparadas pelo teste 
de Tukey a 5% de probabilidade e o software SASM-Agri 
(CANTERI et al., 2001). Não foi possível realizar os 
experimentos com a mancha angular. 

Resultados e Discussão 

Os primeiros sintomas surgiram aproximadamente 30 
dias após a emergência da cultura e cinco dias após a 
inoculação do patógeno. O fosfito de cobre causou 
fitotoxidez em todos os experimentos. As espécies T. 
viride e T. tomentosum tiveram efeito similar ao ácido 
salicílico, acibenzolar-S-metílico, fungicida e a 
testemunha para a cultivar IPR Tuiuiú nos dois 
experimentos e para as cultivares BRS Esteio e IPR 
Quero-Quero no primeiro experimento. Para a cultivar 
IPR Uirapuru, os tratamentos não diferiram entre si, nos 
dois experimentos. 

Conclusão ou Conclusões 

Os fungos endofíticos do gênero Trichoderma e os 
produtos alternativos não foram eficazes para controle 
da antracnose na cultura do feijão. O fosfito de cobre 
causou fitotoxidez as plantas de feijão. 
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