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Resumo 
A incidência da antracnose (Colletotrichum graminiciola) 
no milho (Zea mays) tem aumentado nos últimos anos. 
Os fungos do gênero Trichoderma são capazes de inibir 
o crescimento de fungos patogênicos pelo antagonismo 
e produção de metabólitos voláteis, os quais podem ser 
utilizados como agentes de controle biológico de 
doenças. O antagonismo de espécies de Trichoderma 
(TRA-1, TER-2 e TRT-6) foi testado no crescimento 
micelial do fungo C. graminicola e na produção de 
metabólitos voláteis. Os isolados TRE-2 e TRT-6 
reduziram a velocidade de crescimento de C. 
graminicola nos testes de antagonismo e produção de 
compostos voláteis. O isolado TRA-1 não afetou o 
crescimento micelial de C. graminicola em ambos os 
testes realizados. 

Introdução 
A importância do milho (Zea mays L.) no Brasil é 

ampla, sua produção ocorre tanto em pequenas 
propriedades quanto em grandes extensões de terras 
para abastecer o mercado. A cultura do milho está 
sujeita à incidência de um número grande de doenças 
infecciosas como a antracnose (Colletotrichum 
graminicola (Ces.) Wilson)) (PAVÃO; FILHO, 2011). 

No Brasil o controle de doenças é feito quase 
que exclusivamente com fungicidas. Fungos do gênero 
Trichoderma são considerados eficientes antagonistas 
contra uma série de fungos fitopatogênicos e atuam na 
produção de metabólitos voláteis (CLAYDON et al., 
1987). 
 O objetivo desta pesquisa foi testar o 
antagonismo e a produção de compostos voláteis por 
espécies de Trichoderma no crescimento micelial do 
fungo C. graminicola. 

Material e Métodos 
A colônia de C. graminicola utilizada nos 

experimentos foi mantida em meio de cultura aveia-ágar 
(AA) e as espécies de Trichoderma foram mantidas em 
meio batata-dextrose-ágar (BDA). A técnica de cultivo 
pareado em placas de Petri contendo o meio AA foi 
utilizada para testar o antagonismo de espécies de 
Trichoderma no crescimento micelial de C. graminicola 
(DENNIS; WEBSTER, 1971). A avaliação da produção 
de metabólitos voláteis seguiu a metodologia descrita 
por Dick e Hutchinson (1962), citados por Mariano 
(1993). O delineamento utilizado foi inteiramente 
aleatorizado com três espécies de Trichoderma (TRA1, 
TRE2 e TRT6) e testemunha. Nas duas metodologias 
testadas utilizou-se 10 repetições, onde cada placa de 
Petri contendo as colônias foi considerada uma 
repetição. A avaliação consistiu em medições diárias dos 
raios em dois eixos diametralmente opostos. Com os 
dados obtidos foi calculado o Índice de Velocidade de 

Crescimento Micelial. Os dados foram submetidos à 
análise de variância e as médias comparadas pelo teste 
de Tukey a 5% de probabilidade, com auxílio do software 
estatístico SASM-Agri (CANTERI et al., 2001). 

Resultados e Discussão 
Os resultados obtidos demonstram que o isolado 

TRA-1 não afetou o IVCM de C. graminicola nos dois 
testes (Tabela 1). Os isolados TRE-2 e TRT-6 reduziram 
o IVCM de C. graminicola por antagonismo e por 
produção de compostos voláteis. Muitas espécies de 
Trichoderma são produtoras de metabólitos voláteis e 
não-voláteis, (ISAIAS et al., 2014), como verificado para 
C. graminicola nestes experimentos. 
TABELA 1 – Índice de velocidade de crescimento micelial (IVCM) 

de Colletotrichum graminicola após teste de 
antagonismo e produção de compostos voláteis por 
diferentes espécies de Trichoderma. Ponta Grossa, 
2019/2020. 

TESTE  
IVCM - Espécies de Trichoderma 

TRA-1 TRE-2 TRT-6 

Antagonismo 0,73NS 0,58 b* 0,74 b 
Produção de compostos voláteis 1,09 0,52 b 0,51 b 
Testemunha 1,08 1,08 a 1,08 a 
C.V. (%) 48,26 44,07 37,40 

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

Conclusão 
O isolado TRA-1 não afetou o crescimento 

micelial de C. graminicola em ambos os testes 
realizados. 
 Os isolados TRE-2 e TRT-6 afetaram a 
velocidade de crescimento de C. graminicola nos testes 
de antagonismo e produção de compostos voláteis. 
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