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Resumo 

O feijão (Phaseolus vulgaris) é uma importante fonte de 
proteína para população brasileira. A antracnose 
(Colletotrichum lindemuthianum) é a principal doença 
fúngica gerando danos para a cultura. O objetivo deste 
trabalho foi avaliar o efeito de Trichoderma spp. no 
tratamento de sementes de feijão e na transmissibilidade 
de C. lindemuthianum nas sementes. Os isolados TRA1 
e TRH3 reduziram a transmissibilidade do C. 
lindemuthianum na cultivar IPR Tuiuiú, mais não na BRS 
Esteio. Todos os isolados de Trichoderma diminuíram a 
incidência da antracnose nas sementes dos cultivares 
IPR Tuiuiú e IPR Quero-Quero. 

Introdução  

A antracnose causada pelo fungo Colletotrichum 

lindemuthianum (Sacc. & Magnus) é uma das principais 

doenças que acarretam prejuízo a cultura do feijão 

(CRUZ et al. 2014). Visando seu controle, tem-se 

empregado cada vez mais o uso do controle biológico 

com espécies de Trichoderma. Este fungo exerce função 

antagonista, promoção de crescimento e indução de 

resistência em plantas (ALVES; NUNES, 2016). O 

controle biológico vem contribuindo para a agricultura 

mais sustentável nos mais diversos ecossistemas 

(CHRISTMANN et al., 2019). 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de 

Trichoderma spp. no tratamento de sementes de feijão e 

na transmissibilidade de C. lindemuthianum nas 

sementes. 

Material e Métodos 

As sementes de feijão das cultivares IPR Tuiuiú e BRS 

Esteio foram inoculadas com o C. lindemuthianum pela 

sobreposição das colônias, por 24 horas. Posteriormente 

foram tratadas com espécies de Trichoderma (TRA1, 

TRE2, TRH3, TRH4, TRK5, TRT6 e TRV7), fungicida 

(metalaxil-M + tiabendazol + fludioxonil) e a testemunha. 

Para avaliar a transmissibilidade do patógeno as 

sementes foram semeadas, em casa de vegetação, em 

bandeja de isopor, com quatro repetições. Após 15 dias 

da semeadura foi avaliada a emergência das plântulas.  

As sementes das cultivares IPR Tuiuiú e IPR Quero-

Quero foram submetidas ao teste de patologia com o 

método de incubação em rolo de papel (MAPA, 2009). 

Foram utilizadas quatro repetições de 50 sementes, as 

quais foram inoculadas e tratadas, conforme 

experimento anterior. Os rolos foram incubados em 

câmara de germinação com temperatura 20 ± 2°C, 

sendo a atmosfera próxima a saturação, no escuro por 

sete dias. 

O delineamento experimental foi inteiramente 

aleatorizado. Os dados foram submetidos à análise de 

variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 

5% de probabilidade. Os dados da patologia foram 

transformados em arc sen √ ((x+0,5) /100). As análises 

foram feitas com o auxílio do software estatístico SASM-

AGRI (CANTERI et al., 2001). 

Resultados e Discussão 

No teste de transmissibilidade para a IPR Tuiuiú os 

isolados de Trichoderma spp. se mostraram eficazes 

estatisticamente no controle da antracnose. Já para BRS 

Esteio, somente para as sementes germinadas e não 

germinadas o uso deste agente biológico foi eficaz, em 

alguns casos a maior incidência da doença ocorreu 

utilizando o isolado de Trichoderma. 

No teste de patologia, a incidência da doença na 

cultivar IPR Tuiuiú foi menor no tratamento com o 

fungicida e os isolados de Trichoderma não diferiram 

entre si. Porém a severidade da doença foi menor quanto 

se comparada com a testemunha. O mesmo resultado 

foi observado para a cultivar IPR Quero-Quero. 

Conclusão ou Conclusões 

Os isolados TRA1 e TRH3 reduziram a 
transmissibilidade do C. lindemuthianum na cultivar IPR 
Tuiuiú. Todos os isolados de Trichoderma diminuíram a 
incidência da antracnose nas sementes dos dois 
cultivares testados. 
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