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Resumo 

A antracnose (Colletotrichum lindemuthianum 
(Sacc. & Magn.)) é uma doença que ataca o feijão 
(Phaseolus vulgaris L.) resultando em danos de até 
100% na cultura. O objetivo deste estudo foi verificar 
diferenças em taxas de transmissão semente-plântula 
do patógeno nas “cultivares” de feijão IPR Tuiuiú, BRS 
Esteio e IPR Quero-Quero, com o uso dos tratamentos 
Bacillus subtilis, Bacillus thuringiensis, Ascophyllum 
nodosum e o fungicida (metalaxil-M + tiabendazol + 
fludioxonil). O experimento foi realizado em 
delineamento inteiramente aleatorizado em casa de 
vegetação, com quatro repetições. Avaliou-se a 
porcentagem de emergência das plântulas, plântulas 
sintomáticas e assintomáticas. Os produtos bióticos 
diminuíram as taxas de transmissibilidade semente-
plântula de C. lindemuthianum nas “cultivares” IPR 
Tuiuiú e IPR Quero-Quero. 

Introdução  

Um grande desafio para cultura do feijão 
(Phaseolus vulgaris L.) é a antracnose (Colletotrichum 
lindemuthinanum (Sacc. & Magn.)) e uma das formas de 
controlá-la é através de aplicação de bactérias e algas 
na parte aérea das plantas. A bactéria Bacillus subtilis 
(Ehrenberg) destaca-se como indutor de resistência 
(HENNIPMAN, 2017). Outra espécie, Bacillus 
thuringiensis (Berliner), inibe quitinases presentes nos 
fungos (BATISTA JUNIOR et al., 2002). A alga 
Ascophyllum nodosum (L.) pode ser utilizada como 
controle de patógenos (ABKHOO; SABBAGH, 2016). 
Estes microrganismos contribuem para o 
desenvolvimento de uma agricultura sustentável 
(EDREVA, 2004). O objetivo deste estudo foi verificar 
diferença de transmissão semente-plântula de C. 
lindemuthianum nas “cultivares” IPR Tuiuiú, BRS Esteio 
e IPR Quero-Quero de feijão, com produtos bióticos. 

Material e Métodos 

As sementes de feijão foram inoculadas com 
C. lindemuthianum e incubadas a 20 ± 1

o
C em câmaras 

tipo BOD com fotoperíodo de 12h. Após 24 horas, 100 
sementes, para cada tratamento, foram tratadas com 
suspensão de B. subtilis (Serenade®) com dose de 1 g, 
B. thuringiensis (Dipel®) com dose de 0,2 g, A. nodosum 
(Acadian®) com dose de 0,25 g e fungicida (metalaxil-M 
+ tiabendazol + fludioxonil (Maxim Advanced®), com 
dose de 1,25 g, e a testemunha. As sementes foram 
divididas em quatro repetições de 25, em bandejas de 
128 células com substrato estéril, mantidas em casa de 
vegetação, irrigadas automaticamente. Após 15 dias de 
semeadura foram realizadas as avaliações de 
porcentagem de emergência de plântulas e sementes 

não germinadas. Nas plântulas emergidas avaliou-se 
plântulas sintomáticas e assintomáticas. Os 
experimentos com as “cultivares” IPR Tuiuiú e BRS 
Esteio foram repetidos duas vezes e com a IRP Quero-
Quero uma vez, no delineamento inteiramente 
aleatorizado. Os dados foram transformados em 

 para atender a condição de análise, 
submetidos à análise de variância e, quando 
significativos, foram comparados pelo teste de Tukey a 
5% de probabilidade (BANZATO; KRONKA, 2013). 

Resultados e Discussão 

Na IPR Tuiuiú foram observadas diferenças 
estatísticas apenas no segundo experimento, no qual a 
testemunha resultou em maior porcentagem de plântulas 
sadias (C.V.=7,5%), diferindo do B. thuringiensis, A. 
nodosum e do fungicida. As sementes germinadas 
(C.V.=1,4%) foram observadas com maior frequência 
nos tratamentos com B. subtilis, B. thuringiensis, A. 
nodosum e na testemunha. Na BRS Esteio não foram 
observadas diferenças significativas nas variáveis 
analisadas nos experimentos em função dos produtos 
aplicados, mas apresentando elevado número de 
plântulas sadias (C.V.=4,3% e C.V.=7,3%). Na IPR 
Quero-Quero, as taxas de sementes que não 
germinaram se apresentaram altas (C.V.=12,9%) e para 
as plântulas sintomáticas (C.V.= 30,2%) a testemunha 
diferiu estatisticamente apenas do tratamento com A. 
nodosum. 

Conclusão  

Os produtos bióticos diminuíram as taxas de 
transmissibilidade semente-plântula do fungo C. 
lindemuthianum nas “cultivares” de feijão IPR Tuiuiú e 
IPR Quero-Quero. 
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