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RESUMO 

Rava, C.A, Sartorato, A, Botelho, S.A Eficiencia in vitro e in vivo de fungicidas no controle de Colletotrichum Iindemuthianum . 
Summa Phytopath%gica, v. 24, p.45-48, 1998. 

Foram conduzidos experimentos in vitro e in vivo para se 
determinar a eficiencia dos fungicidas benomil, fluazinam, 
clorotalonil e mancozeb, em seis concentra-roes, no controle do 
fungo Colletotrichum lindemuthianum e da antracnose do 
feijoeiro comurn. Em laboratorio, foram determinados 0 diiimetro 
da colonia aos 10 dias ap6s a transferencia dos discos de micelio 
ao meio de cultura e a inibi-rao da germina-rao de conidios apos 24 
haras de incuba-rao. Em casa de vegeta-rao, 0 controle da 
antracnose foi avaliado vinte e quatro dias ap6s a emergencia, em 
plantas de feijoeiro comum tratadas com os fungicidas 
imediatamente, tres e seis dias ap6s a inocula-rao. A analise de 
variancia permitiu constatar diferen-ras significativas para 
fungicidas, concentra-roes e intera-rao, em todos os pariimetros 

estudados. Na determina-rao do crescimento micelial e da inibi-rao 
da germina-rao de conidios, todos os tratamentos diferiram 
significativamente entre si. 0 fungicida fluazinam foi 0 que 
apresentou a maior diminui-rao do crescimento micelial, sendo 
seguido pelo benomil enquanto que, na inibi-rao da germina-rao 
de conidios, 0 clorotalonil foi 0 fungicida mais eficiente, sendo 
seguido do fluazinam. No controle da doen-ra in vivo, benomil foi 
o fungicida mais eficiente diferindo significativamente do 
mancozeb que, por sua vez, diferiu significativamente dos 
fungicidas fluazinam e clorotalonil que nao apresentaram controle. 
Quando os fungicidas foram aplicados ires e seis dias apos a 
inocula-rao, nao houve controle da doen-ra. 

Palavras-chave adicionais: Phaseolus vulgaris, antracnose, controle quimico. 

ABSTRACT 

Rava, C.A, Sartorato, A, Botelho, S.A. In vitro and in vivo efficiency of fungicides for the control ofColletotrichum Iindemuthianum . 
Summa Phytopath%gica, v. 24, p.45-48, 1998. 

In vitro and in vivo experiments were carried out to determine 
the efficiency of the fongicides benomyl,jluazinam, chlorothalonil 
and mancozeb, in six dosages, in the control of Colletotrichum 
lindemuthianurn and of the anthracnose of dry beans. In the 
laboratory, mycelial growth was determined ten days after plating 
mycelial discs in the culture medium and the inhibition of 
conidium germination was determined after 24 hours of 
incubation. In the greenhouse, disease control was determined 
24 days after plant emergence on bean plants sprayed with 
fungicides immediately, three and six days after inoculation. The 
analysis of variance showed significative differences for 

fungicides, dosages and their interactions in all parameters 
stud~ed. For mycelial growth and conidium germination 
inhibition, all treatments differed significantly from each other. 
Fluazinam presented the greatest mycelial growth reduction 
followed by benomyl, whereas chlorotaloni! was the most efficient 
fungicide for the conidium germination inhibition followed by 
jluazinam. Benomyl was the most efficient fungicide in controling 
the disease, differing significantly from mancozeb which differed 
significantly from jluazinam and chlorothalonil that did not 
control the disease. When the fungicides were applied three and 
six days after inoculation, disease control was not accomplished. 

Additional keywords: Phaseolus vulgaris, anthracnose, chemical control. 

o feijoeiro comurn (Phaseolus vulgaris L.) e cultivado em 
praticamente todas as regioes do Brasil, em diversas condi-roes 
de ambiente e em diferentes sistemas de cultivo, 0 que exige que a 
cultura apresente ampla adapta-rao tanto para os fatores bi6ticos 
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como para os abi6ticos. Em todas as regioes, as doen-ras sao urn 
dos principais fatores que limitam tanto a produ-rao como a 
produtividade da cultura. 

Dentre as doen-ras que afetam 0 feijoeiro comurn, a antracnose, 
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cujo agente causal e 0 fungo Colletotrichum lindemuthianum 
(Sacc. & Magn.) Scrib., e urna das mais importantes, afetando as 
cultivares suscetiveis estabelecidas em localidades com 
temperaturas moderadas a baixas e alta urnidade relativa. As perdas 
ocasionadas pela doens;a podem ser da ordem de 100%, quando 
sao semeadas sementes infectadas e as condis;oes de ambiente 
sao favoniveis (4). AMm de diminuir 0 rendimento da cultura, a 
doens;a deprecia a qualidade do produto por ocasionar deformas;oes 
e manchas no grao, tomando-o impr6prio para 0 consurno. 

Entre as estrategias utilizadas no controle da antracnose, a 
utilizas;ao da resistencia genetica e considerada prioritaria nos 
programas de melhoramento desenvolvidos pela Embrapa Arroz e 
Feijao. Entretanto, a dificuldade de incorporar em urn unico 
gen6tipo resistencia para os principais pat6tipos do agente causal 
desta enfermidade,justifica a necessidade da utilizas;aq do controle 
integrado dentro do qual, 0 tratamento quimico desempenha urn 
papel importante. 

o objetivo do presente trabalho foi estudar a eficiencia dos 
fungicidas benomil, fluazinam, clorotalonil e mancozeb, tanto em 
laborat6rio (in vitro) como em camara de condis;oes controladas 
(in vivo), no controle do fungo C. lindemuthianum. 

Para a realizas;ao dos experimentos foi utilizado 0 isolado Cl 
CNF 265 (ras;a alfa-Brasil), devido a sua ampla distribuis;ao nas 
regioes produtoras de feijao (12), 0 qual foi identificado como 
pat6tipo 89 de C. lindemuthianum. Para a obtens;ao das 
suspensoes de conidios do pat6geno, foram utilizados tubos 
contendo vagens esterilizadas e parcialmente imersas em BDA 
(10) as quais, ap6s inoculas;ao, foram incubadas de oito a dez dias, 
a 22°C, no escuro. 

a. Efeito dos fungicidas no dilimetro da colonia 
Das suspensoes de conidios obtidas, 4 ml foram adicionados 

a placas de Petri contendo BDA e incubadas a 22°C, por sete dias, 
para obtens;ao dos discos de micelio necessario~ para inocular os 
diferentes tratamentos. 

Os tratamentos consistiram das combinas;oes dos fungicidas 
benomil (Benlate 500 PM), fluazinam (Frowncide 500 SC), 
clorotalonil (Daconil 500 SDS) e mancozeb (Manzate 800) com as 
concentras;oes de 2500, 500, 100, 20, 4 e 0,8 ppm de i.a., alem da 
testemunha. 

No preparo do meio de cultura, a quanti dade de agua foi reduzida 
de forma que ao serem adicionadas as diluis;5es dos fungicidas, tanto a 
concentras;ao do meio quanto ados fungicidas serem as desejadas. 

Ap6s a solidificas;ao do meio nas placas de Petri, foram 
transferidos discos de miceIio de 3,84 rom de diametro, em tres 
pontos eqiiidistantes e, a seguir, as placas foram incubadas, por 
dez dias, na temperatura de 22°C. 

A avalias;ao do crescimento micelial foi realizada medindo-se, 
com urn paquimetro, dois diametros transversais de cada urna das 
colonias. 

o experimento foi urn fatorial disposto em urn delineamento 
inteiramente casualizado, com quatro repetis;oes e, os val ores 
mectios dos diametros das tres colonias, foram submetidos a analise 
de variancia. 

b. Efeito dos fungicidas na inibiftio da germinaftio dos 
confdios 

Neste experimento, utilizou-se 0 meio de cultura agar-agua 
sendo a metodologia de diluis;ao dos fungicidas, a me sma descrita 
anteriormente. 

46 Summa Phytopatho[ogica 

Os tratamentos consistiram das combinas;oes dos fungicidas 
antes descritos nas concentras;oes de 100,20,4,0,8,0,16 e 0,032 
ppm de i.a., alem da testemunha. 

Ap6s a solidificas;ao do meio de cultura em placas de Petri, 
foram cortados quadrados de 2,5 x 2,5 cm, os quais foram colocados 
sobre laminas de microsc6pio previamente flambadas e, a seguir, 
inoculados individualmente com urna suspensao contendo 1,2 x 
106 conidios/ml, utilizando-se urn micro pulverizador ("air brush") 
durante 10 segundos. 

Caixas de plastico (gerbox) foram desinfestadas com urna 
mistura de partes iguais de alcool 96° GL e hipoclorito de s6dio 
comercial sendo colocadas, a seguir, em camara de fluxo laminar 
sob a as;ao de raios ultra violeta, durante 20 minutos. Em cada 
caixa, foram colocadas duas folhas de papel de filtro previamente 
esterilizadas e umedecidas com 15 ml de agua destilada esteril e as 
laminas previamente inoculadas. A contagem dos conidios 
germinados normais, anormais e nao germinados foi realizada ap6s 
24 horas de incubas;ao a 22°C. Para cada repetis;ao, foram contados 
em tomo de 50 conidios. 

A eficiencia de controle foi obtida determinando-se a relas;ao 
entre 0 ntimero de conidios nao germinados e germinados anormais, 
com 0 ntimero total de conidios observados. 

o experimento foi urn fatorial disposto em urn delineamento 
inteiramente casualizado, com quatro repetis;oes. Para a analise de 
variancia, os dados obtidos foram transformados em arco seno 
..J%. 

c. Efeito dos fungicidas in vivo 
As plantas foram obtidas em casa de vegetas;ao utilizando-se 

vasos de aluminio com capacidade para 2 kg de solo e contendo 
duas plantas da cultivar Rosinha G-2. 

A inoculas;ao foi realizada aos 15 dias ap6s a emergencia, 
pulverizando as plantas com uma suspensao contendo 1,2 x 106 

conidios.ml·', de forma a obter a cobertura total da planta. Ap6s a 
inoculas;ao, as plantas permaneceram, por 48 horas, em camara 
timida com aproximadamente 100% de umidade relativa sendo, 
entao, transferidas para a camara de temperatura controlada a 23 ± 
1°C, com fotoperiodo de 12 horas, por sete dias .. 

Os tratamentos consistiram das combinas;oes dos quatro 
fungicidas e das mesmas seis concentras;oes utilizadas na inibis;ao 
do crescimento micelial, mais a testemunha e tres epocas de 
aplicas;ao dos fungicidas: imediatamente ap6s a inoculas;ao, tres e 
seis dias ap6s a me sma. 

Os fungicidas foram aplicados com urn pulverizador costal de 
CO

2
, com uma vazao de 280 l/ha e de forma semelhante aquela 

realizada em condis;oes de campo. 
A avalias;ao dos sintomas foi realizada nove dias ap6s a 

inoculas;ao, utilizando-se urna esc ala de 9 graus (1 = ausencia de 
sintomas e 9 = plantas mortas) descrita anteriormente (11). 

o experimento foi urn fatorial disposto em urn delineamento de 
blocos casualizados, com quatro repetis;oes. 

A analise de variancia permitiu constatar diferens;as 
significativas para fungicidas, concentras;oes e interas;ao, em todos 
os casos estudados. 

Os resultados do efeito dos quatro fungicidas e seis 
concentras;oes no diametro da colonia e na inibis;ao da germinas;ao 
de conidios de C. lindemuthianum sao apresentados no Quadro 1. 

Fluazinam, urn fungicida protetor com recomendas;ao especifica 
para 0 controle de Sc!erotinia sc!erotiorum, foi 0 que apresentou 
a maior inibis;ao do crescimento micelial, diferindo 



Quadro 1 - Efeito de quatro fungicidas, em seis concentra90es, no 
diametro da colonia e na inibi9ao da germina9ao de 
confdios de Colletotrichum lindemuthianum. 

FUNGICIDA 
Concentrayao - - --------- --------
(ppm) Benomil Fluazinam Clorotalonil Mancozeb 

Diametro da colonia (mm) 

2500 0,0 0,0 6,2 0,0 
500 1,8 0,6 11,8 0,6 
100 2,3 0,8 22,3 0,6 
20 2,6 1,3 27,5 33,2 
4 2,8 1,6 35,2 35,4 
0,8 7,4 2,2 39,6 37,7 

Media' 2,8 B I,OA 23,8 D 17,9 C 

Testemunha = 38,3 mm c.Y. (%) = 5,5 

Inibi~iio da germina~iio de conidios (%) 

100 80,7 100,0 100,0 100,0 
20 69,2 100,0 100,0 100,0 
4 68,4 100,0 100,0 95,2 
0,8 52,2 100,0 100,0 89,2 
0,16 50,2 100,0 100,0 59,0 
0,032 36,6 94,4 100,0 27,9 

Media' 59,6D 99,1 B 100,0 A 78,5 C 

Testemunha = 0,0% C.Y. (%) =.2,8 

'As medias assinaladas com a mesma letra para cad a variavel avaliada, nilo 
diferem significativamente segundo 0 teste de Tukey (P=O,05). 

significativamente dos demais tratamentos. Contrariamente ao 
obtido por outros autores (I), que constataram maior inibi9ao do 
crescimento micelial quando foram utilizados fungicidas de a9ao 
sistemica, no presente estudo, 0 fluazinam foi 0 produto que 
apresentou maior inibi9ao do crescimento micelial. 

Benomil, urn fungicida de a9ao sistemica, apresentou a segunda 
maior diminui~ao do diametro da colonia, diferindo 
significativamente dos outros tres tratamentos. Resultados 
semelhantes com este fungicida foram obtidos por outros autores 
com C. lindemuthianum (1,9), com C. gloeosporioides (6) e com 
Alternaria alternata (13). 

Ao se considerar as medias dos fungicidas, tanto mancozeb 
como clorotalonil, foram os que menos afetaram 0 crescimento 
das colonias. Entretanto, considerando apenas as concentra90es 
de 100 a 2500 ppm, mancozeb apresentou urn comportamento 
semelhante ao do fluazinam sendo, inclusive, superior ao benomil. 
Outros autores (I) tambem observaram a menor eficacia do 
clorotalonil em diminuir 0 diametro da colonia de C. 
lindemuthianum . Este fungicida foi 0 unico que na concentra9ao 
de 2.500 ppm nao inibiu completamente 0 crescimento das colonias. 

Com rela9ao a inibi9ao da germina9ao de conidios, clorotalonil 
foi 0 fungicida mais eficiente, independentemente da concentra9ao 
utilizada, sendo seguido pelo fluazinam. 0 fato do c1orotalonil ter 
sido significativamente superior na inibi9ao da germina9ao dos 
conidios e inferior na diminui9ao do diametro das colonias, quando 

comparado com os demais fungicidas, indica que sua eficiencia no 
controle da doen9a estaria na dependencia de se obter urna cobertura 
completa das plantas antes que os esporos as atinjam 0 que, e dificil, 
nas condi90es de campo. Nas duas maio res concentra90es, 
mancozeb tarnbem inibiu completarnente a germina9ao dos confdios. 
Benomil, foi 0 fungicida que apresentou 0 menor efeito na inibi9ao 
da germina9ao dos conidios diferindo, porem, da testemunha. 

No controle da doen9a, quando os fungicidas foram aplicados 
aos tres e seis dias ap6s a inocula9ao do pat6geno, todas as plantas 
apresentaram 0 grau maximo de enfermidade. Este fato indica que 
para se determinar a existencia do efeito curativo dos fungicidas 
utilizados no controle da antracnose, os intervalos entre a inocula9ao 
e a aplica9ao dos mesmos deverao ser inferiores a tres dias. 
Resultados obtidos anteriormente (2) indicam que ate 50 horas ap6s 
a inocula9ao, 0 fungicida benornfl foi eficiente no controle da doen9a. 

Os resultados dos tratamentos aplicados ap6s a inocula9ao 
com C. lindemuthianum, sao apresentados no Quadro 2. 

Quadro 2 - Efeito de quatro fungicidas e seis concentra90es 
aplicados imediatamente ap6s a inocula9ao na 
severidade da antracnose (graus de 1 a 9) do feijoeiro 
com urn, em condi90es controladas. 

Concentrayao FUNGICIDA 
(ppm) 

Benomil Fluazinam Clorotalonil Mancozeb 

2500 1,4 8,4 8,5 5,4 
500 2,5 8,6 8,8 5,6 
100 5,0 8,8 9,0 6,8 
20 6,0 9,0 9,0 7,5 

4 7,4 9,0 9,0 7,8 
0,8 8,6 9,0 9,0 8,6 

Media' 5,2 A 8,8 C 8,9 C 6,9 B 

Testemunha = 9,0 C.Y. (%) = 4,9 

'As medias assinaladas com a mesma letra nilo diferem significativamente 

segundo 0 teste de Tukey (P=O,05). 

o aumento na concentra9ao dos fungicidas benomil e 
mancozeb provocou uma diminui9ao na intensidade de sintomas 
porem, para os fungicidas fluazinam e clorotalonil, tal diminui9ao 
nao foi observada. 

Benomil apresentou urn nfvel de controle da antracnose, 
significativamente superior aos demais tratamentos, 0 que pode 
ser devido a sua capacidade de transloca9ao dentro da planta. 
Este resultado confIrma os obtidos anteriormente sobre a eficiencia 
deste fungicida no controle da doen9a tanto em condi90es de 
laborat6rio como de campo (2, 3, 7, 8). 

Embora fluazinam e clorotalonil tenham reduzido 
significativamente 0 crescimento micelial e a germina9ao de 
conidios, nao apresentaram efeito algum no controle da doen9a; 
este fato pode ser explicado pela menor pressao do pulverizador 
costal, em rela9ao a obtida em condi90es de campo , nao 
proporcionando uma cobertura tao completa da planta. Entretanto, 
o c1orotalonil tern sido utilizado, com exito, no controle da doen9a 
em condi90es de campo (3, 7, 9). 

Apesar de ser urn fungicida de efeito protetor, 0 mancozeb 
diminuiu a intensidade de sintomas quando foram utilizadas as 
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concentra~oes mais elevadas. Embora estes resultados e os 
constantes na literatura demonstrem a eficiencia deste produto 
no controle da doen~a (3, 7, 9) nem sempre este fungicida tern sido 
eficiente (5). 
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RESUMO 

Mehta,Y. R, Oliveira, M.A Avalia~ao da eficiencia de fungicidas no controle da mancha preta do algodoeiro causada por Stemphylium 
solani. Summa Phytopath%gica, v. 24, p. 48-50, 1998. 

Avaliou-se no campo a eficiencia de fungicidas no controle 
da mancha preta do algodoeiro cultivar Parana-3, causada por 
Stemphylium solani, em dois locais. Duas aplica~oes de 
fungicidas com pulverizador de pressao constante Ii base de CO

2 

foram efetuadas com intervalo de 15 dias iniciando-se a prime ira 
aos 57 dias ap6s a semeadura. A intensidade da doen~a foi 
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significativamente menor em parcelas com trifenil hidr6xido 
estanho (200 g i.a./ha) e trifenil acetato estanho (200 g i.a./ha) que 
nao diferiram estatisticamente entre si. As parcelas com 
difenoconazole (75 g La'/ha), tebuconazole (250 g La./ha), 
difenoconazole (37,5 g La./ha) + propiconazole (37,5 g i.a./ha) e 
mancozeb (2000 g i.a./ha) nao diferiram estatisticamente entre si e 




