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Resumo 

O feijão (Phaseolus vulgaris L.) tem uma grande 
importância econômica e na alimentação dos brasileiros. 
A antracnose (Colletotrichum lindemuthianum (Sacc. & 
Magn.)) é uma das doenças que ocasionam danos a 
produtividade. O objetivo desse trabalho foi avaliar 
produtos alternativos (acibenzolar-S-metílico, ácido 
salicílico), fungicida e testemunha, para o controle de C. 
lindemuthianum nas sementes de feijão de três 
cultivares (IPR Tuiuiú, IPR Quero-Quero e BRS Esteio). 
As sementes de feijão foram inoculadas pela 
sobreposição nas colônias de C. lindemuthianum e 
posteriormente tratadas com os produtos. Os 
experimentos foram conduzidos em delineamento 
inteiramente aleatorizado, com quatro repetições O 
acibenzolar-S-metílico reduziu a transmissão de 
antracnose para as sementes nas cultivares IPR Tuiuiú e 
BRS Esteio. Os produtos não tiveram efeito para a 
cultivar IPR Quero-Quero. 

Introdução  

A antracnose (Colletotrichum lindemuthianum (Sacc. & 
Magn.)) é uma das doenças mais severas que afetam a 
cultura do feijão (Phaseolus vulgaris L.) (BIANCHINI; 
MARINGONI; CARNEIRO, 2005). O fungo pode 
sobreviver em restos culturais e principalmente nas 
sementes que além da sobrevivência podem disseminar 
o patógeno a longas distâncias e introduzi-lo em áreas 
isentas (GADAGA; SIQUEIRA; MACHADO, 2018). A 
exigência crescente dos consumidores por alimentos 
sem agrotóxicos aliada ao aumento nos custos da 

produção, contaminação do ambiente e a ocorrência de 

microrganismos resistentes, vem levando a necessidade 
de se utilizar métodos alternativos para o controle de 
doenças (SCHONS; FREITAS; STADNIK, 2011). O 
objetivo do trabalho foi avaliar produtos alternativos 
(acibenzolar-S-metílico, e ácido salicílico) e o fungicida, 
para o controle de C. lindemuthianum nas sementes de 
feijão. 

Material e Métodos 

As sementes de feijão, de três cultivares (IPR Tuiuiú, 
IPR Quero-Quero e BRS Esteio), foram inoculadas com 
C. lindemuthianum, pela sobreposição das sementes 
nas placas com colônias do patógeno mantidas em BOD 

a 20±1oC. Após incubação por 24 horas, as sementes 

foram tratadas com acibenzolar-S-metílico (Bion®) 
(0,01g/10 mL), ácido salicílico (0,01g/10 mL), fungicida 
metalaxil-M + tiabendazol + fludioxonil (Maxim 
Advanced®) (0,04 mL) e a testemunha (sem tratamento). 
Para o teste de transmissibilidade foram semeadas 100 
sementes, divididas em quatro repetições de 25, em 

bandejas de isopor com substrato estéril, mantidas em 
casa de vegetação, com irrigação automática. Após 15 
dias de semeadura foram realizadas as avaliações de 
porcentagem de emergência de plântulas, sementes não 
germinadas, plântulas sintomáticas e assintomáticas. 
Os experimentos foram conduzidos em delineamento 
inteiramente aleatorizado, os dados obtidos foram 

transformados em  e submetidos à 
análise de variância. As médias quando significativas 
foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. As análises foram realizadas com o 
software estatístico SASM-Agri (CANTERI et al., 2001). 

Resultados e Discussão 

Para a cultivar IPR Tuiuiú, no primeiro experimento a 
menor severidade da doença e maior porcentagem de 
germinação foi constatada com acibenzolar-S-metílico e 
no segundo experimento, o ácido salicílico proporcionou 
menor severidade.  
A cultivar BRS Esteio, no primeiro experimento as 
maiores porcentagens de plântulas sadias foram com 
acibenzolar-S-metílico, fungicida e testemunha, e o 
acibenzolar-S-metílico apresentou menor numero de 
plantulas contaminadas. No segundo experimento não 
houve efeito dos produtos nas variáveis plântulas 
sadias, sementes germinadas e não germinadas. Já 
para a plântulas sintomáticas o fungicida resultou em 
menor incidência.  
Não foram observadas diferenças estatísticas para todas 
as variáveis analisadas com a cultivar IPR Quero-Quero. 

 Conclusões 

O acibenzolar-S-metílico reduziu a transmissão de 
antracnose para as sementes nas cultivares IPR Tuiuiú e 
BRS Esteio. Os produtos não tiveram efeito nas 
variáveis avaliadas para a cultivar IPR Quero-Quero. 
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