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Introdução

A antracnose é uma importante doença das 
solanáceas; em pimentões é causada por um complexo 
de espécies do gênero Colletotrichum, como por 
exemplo C. acutatum, C. coccodes, C. capsici, C. 
dematium e C. gloeosporioides, sendo este último o 
principal agente causador da doença na cultura. Os 
danos causados pelo patógeno são grandes, 
ocasionando perdas de até 100%, pois o fungo ataca 
principalmente os frutos, denegrindo, desta forma, a 
aparência dos mesmos, e a doença intensifica-se na fase 
de pós-colheita [2,3].

Em virtude dos danos causados pelos fungicidas 
sintéticos, tanto ao homem quanto ao ambiente, da 
possibilidade do surgimento de populações de 
fitopatógenos resistentes a tais produtos e da exigência 
cada vez maior do mercado por produtos agrícolas
livres desses químicos, é de fundamental importância o 
direcionamento de pesquisas em torno de outros 
métodos de manejo, para que esses possam ser 
integrados em um programa de manejo de doenças de 
plantas em pré e pós-colheita. Nesse contexto, o 
controle biológico em produtos agrícolas restringe a 
aplicação abusiva de fungicidas, sendo um importante 
aliado ao meio ambiente e aos consumidores de tais 
produtos, uma vez que estes não possuem resíduos de 
defensivos agrícolas [1].

Dentre os agentes que podem atuar como 
biocontroladores de doenças de plantas, destacam-se as 
leveduras. Essas podem atuar sobre os fitopatógenos 
através de antibiose, parasitismo ou pela competição 
por nutrientes [6].

O presente trabalho teve por finalidade estudar a 
potencialidade antagônica in vitro de isolados de 
leveduras a Colletotrichum sp., agente causal da 
antracnose em pimentão (Capsicum annuum L.), sob 
condições de laboratório. Foram estudados três 

isolados de leveduras, obtidos de frutos do meloeiro 
(Cucumis melo L.) quanto à capacidade destas inibirem o 
crescimento micelial do patógeno.

Material e métodos

O experimento foi conduzido no Laboratório de Fungos 
do Solo, Área de Fitossanidade do Departamento de 
Agronomia da Universidade Federal Rural de Pernambuco.

Obtenção e preparo dos isolados de Colletotrichum sp.
Os isolados do fitopatógeno foram obtidos a partir de 

isolamento direto de pimentões apresentando sintomas de 
antracnose. Os frutos foram coletados de plantas cultivadas 
em estufa modelo de teto em arco, sistema de cultivo semi-
hidropônico, localizado no Campus da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco, em Recife, onde a doença 
ocorre naturalmente, de forma intensa, uma vez que não 
estava sendo aplicado fungicida ou qualquer outro tipo de 
defensivo agrícola.

Foram obtidos 14 isolados de Colletotrichum sp., sendo 
estes, posteriormente, cultivados em placas de Petri 
contendo meio de cultivo batata-dextrose-ágar (BDA). A 
partir desses cultivos, os conídios do patógeno foram 
diluídos em 5mL de água destilada esterilizada (ADE).
Uma gota da suspensão de conídios de cada isolado do 
fitopatógeno foi depositada em placas com meio BDA e, 
após 20 horas de incubação, lâminas foram preparadas para 
observação da germinação em microscópio óptico. Os 
conídios isolados foram transferidos para pontos 
eqüidistantes de placas de Petri contendo BDA e incubados 
por 8 dias, obtendo-se, desta forma, isolados monospóricos 
[5]. 

Preparação dos isolados de leveduras
As leveduras testadas (CC-1, CC-8 e CC-24) foram 

isoladas da superfície de frutos de meloeiro e multiplicadas 
em placas de Petri com meio de cultura Sabouraud-



dextrose-ágar (SDA), suplementado com extrato de 
levedura e cloranfenicol (50 mg/L). As suspensões das
células das leveduras, obtidas a partir de colônias com 
48 horas de crescimento, foram preparadas pela adição 
de 20 mL de ADE à superfície do meio contendo o 
crescimento, e posterior raspagem com o auxílio de 
lâminas e filtragem em camada dupla de gaze 
esterilizada (20 min. a 120ºC – 1 atm.).

Influência de isolados de leveduras no crescimento 
micelial de Colletotrichum sp.

Neste ensaio, os isolados de leveduras CC-1, CC-8 e 
CC-24 foram avaliados quanto a suas capacidades de 
inibição do crescimento micelial dos 14 de 
Colletotrichum sp. (T-1, T-4, T-4A, T-4B, T-9, T-10, 
T-11, T-12, T-19, T-19A, T-20, T-21, T-23 e T-25). 
Para estudar o efeito antagônico dos isolados de 
leveduras sobre os isolados de Colletotrichum sp., 
foram depositados 100 μL das suspensões das
leveduras (1,0 x 107  células/mL, determinada em 
Câmara de Neubauer) no centro de placas de Petri, 
contendo meio de cultura BDA, e espalhados
uniformemente com o auxílio de uma alça de Drigalski. 
Após três horas, discos de meio de cultura BDA (0,5 
mm de diâmetro) contendo estruturas dos isolados de 
Colletotrichum sp., provenientes de culturas com 8 dias 
de idade, foram depositados no centro das placas. Essas 
foram mantidas em condições de laboratório (26 + 2ºC 
e alternância luminosa de 12 horas escuro – 12 horas 
claro) por seis dias. Após esse período, realizou-se a 
avaliação determinando-se o percentual de inibição do 
crescimento do patógeno nos tratamentos em relação à 
testemunha. O delineamento usado foi inteiramente 
casualizado, em arranjo fatorial (2 fatores), onde cada 
tratamento foi composto de três repetições, sendo cada 
repetição representada por uma placa de Petri.

Os dados obtidos foram submetidos ao teste LSD 
(P=0,05), utilizando o programa Statistix 9.0

  
Resultados e discussão

Os resultados mostraram que houve diferenças 
significativas nos fatores testados isoladamente 
(levedura e fitopatógeno) e na interação de ambos.
Todos os isolados de leveduras foram eficientes em 
inibir o crescimento micelial dos isolados de 
Colletotrichum sp. (TABELA 1). Dentre os três
isolados de leveduras testados, CC-1 exerceu maior 

atividade antagônica em 7 dos 14 isolados do fitopatógeno 
testados neste ensaio, não diferindo, estatisticamente, do 
CC-24 em 6 desses isolados. O isolado CC-8 obteve 
percentual de inibição similar aos isolados CC-1 e CC-24 
em 7 isolados do fitopatógeno, exercendo percentual de 
inibição estatisticamente menor nos outros 7 isolados.

Os 3 isolados de levedura não diferiram estatisticamente 
entre si, quanto ao antagonismo, em 5 isolados do 
fitopatógeno (T4A, T19, T19A, T21 e T23). O isolado T11 
foi o único que se comportou de maneira diferente perante 
os 3 isolados de levedura, diferindo estatisticamente entre 
essas.

O isolado de Colletotrichum sp. que teve a menor 
percentagem de inibição foi o T4B, quando este foi testado 
contra a levedura CC8. Esse isolado foi também o que 
apresentou as menores percentagens de inibição em relação 
às leveduras CC1 e CC24. 

Experimentos in vivo são necessários para comprovar a 
eficiência dessas leveduras em inibir o crescimento do 
patógeno nos frutos e, consequentemente, o 
desenvolvimento da doença, evidenciando, assim, a 
potencial utilização dessas no controle biológico da 
antracnose em pimentão e em outras solanáceas. Além dos 
isolados de levedura utilizados neste trabalho, outros 
isolados também podem ser testados, principalmente se 
estes forem isolados dos próprios frutos de pimentões.  
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Tabela 1. Percentagem de inibição do crescimento micelial de isolados de Colletotrichum sp., em meio BDA, frente a três isolados 
de leveduras, pelo método da placa cheia

Isolado de leveduraIsolado de 

Colletotrichum sp. CC1 CC8 CC24

T1 96,0 aA 87,33 bcB 97,0 aA

T4 85,67 bB 98,67 aA 98,0 aA

T4A 97,0 aA 100,0 aA 96,0 abA

T4B 82,0 bcA 70,67 dB 83,0 cA

T9 74,33 cB 95,67 aA 96,0 abA

T10 98,0 aA 80,67 cdB 92,67 abA

T11 100,0 aA 78,67 dC 89,67 bcB

T12 97,33 aA 80,33 cdB 92,33 abA

T19 98,67 aA 97,33 aA 92,0 abA

T19A 94,0 aA 100,0 aA 94,0 abA

T20 98,0 aA 74,67 dB 96,0 abA

T21 93,33 abA 87,0 cA 92,67 abA

T23 93,0 abA 95,33 bA 96,0 abA

T25 100,0 aA 78,67 dB 93,33 abA

C.V. (%) = 5,58

*Média seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem significativamente entre si pelo teste LSD (P=0,05).


