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REAÇÃO DE PROGÊNIES DE MARACUJAZEIRO-AZEDO AO Colletotrichum 
gloeosporioides E BIOCONTROLE DA ANTRACNOSE COM Trichoderma spp. 
 

RESUMO GERAL 
 

Diante da importância da cultura do maracujazeiro, que confere ao Brasil a posição de 

principal produtor mundial, o presente trabalho teve como objetivos avaliar a reação de 

progênies de maracujazeiro-azedo (Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Deg.) ao fungo 

Colletotrichum gloeosporioides (Penzig) Saccardo e avaliar isolados de Trichoderma spp. 

como agentes de biocontrole da antracnose. Visando a facilitar a produção de inóculo em 

quantidade suficiente para a realização dos ensaios, fo ram conduzidos, ainda, experimentos 

utilizando método de fermentação líquida, com quatro isolados do fungo. O trabalho foi 

desenvolvido no Setor de Fitopatologia da Estação Biológica da Universidade de Brasília e no 

Laboratório de Fitopatologia do Núcleo Temático de Controle Biológico (NTCB) da Embrapa 

Recursos Genéticos e Biotecnologia – CENARGEN no ano de 2005. Três isolados de C. 

gloeosporioides utilizados neste estudo (CEN 419, CEN 421 e CEN 433) foram obtidos a 

partir de amostras de folhas e frutos coletadas em supermercados e pomares do Distrito 

Federal (DF), enquanto um (CEN 422) foi gentilmente cedido pela UFRPE. Os isolados de 

Trichoderma são pertencentes à Coleção de Fungos para Controle Biológico de Fitopatógenos 

do CENARGEN. Os isolados C. gloeosporioides foram previamente avaliados quanto a 

patogenicidade, utilizando as progênies suscetíveis Yellow Master FB-100 e MAR#20-13, 

selecionando-se o isolado CEN 419 para uso em todos os experimentos. No primeiro 

experimento foram avaliadas 72 progênies de maracujazeiro-azedo quanto à resistência à 

antracnose, em casa-de-vegetação. Utilizou-se o delineamento em blocos casualizados, com 

quatro repetições e seis plantas por parcelas subdivididas. O patógeno foi cultivado em meio 

líquido e, os esporos coletados por centrifugação, foram usados no preparo de uma suspensão 

aquosa à concentração de 5 x 106 esporos/mL, a qual foi aspergida sobre ferimentos pré-

estabelecidos com auxílio de escovas de aço de cerdas finas. As plantas, após a inoculação, 

foram mantidas sob temperatura entre 10 - 30°C e umidade de 60 -100% e avaliadas quanto à 

severidade (nota) e incidência (%) da doença aos 20 dias e, posteriormente, a intervalos de 

sete dias. Houve diferenças significativas entre as progênies na incidência de C. 

gloeosporioides ao longo das sete avaliações realizadas. No segundo experimento, avaliou-se 

o potencial antagônico de 20 isolados de Trichoderma spp. sobre o fungo C. gloeosporioides 

in vitro, selecionando-se nove isolados para testes in vivo. Nos testes realizados in vitro, 

utilizaram-se os métodos de cultivo pareado e de produção de metabólitos difusíveis, todos os 
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isolados inibiram o crescimento do patógeno. Em casa-de-vegetação, o experimento foi 

disposto em blocos casualizados, com quatro repetições, sendo a repetição constituída de 

quatro sacos de polietileno (1, 5kg) num total de oito plantas por parcela. Neste ensaio foram 

usados 10 isolados de Trichoderma, quatro períodos distintos de inoculação, três épocas de 

avaliações e mais três testemunhas traduzido em arranjo fatorial 10 x 4 x 3 + 3. A eficiência 

dos isolados de Trichoderma para o controle da antracnose, foi testada nos seguintes períodos 

de inoculação: P1 = Trichoderma inoculado 24 horas antes do patógeno; P2 = Trichoderma 

inoculado 24 horas depois; P3 = Trichoderma inoculado simultaneamente com o patógeno; P4 

= Trichoderma inoculado sete dias depois do patógeno e como controle, P5 = apenas 

Trichoderma; P6 = apenas Colletotrichum e P7 = apenas água destilada. Realizaram-se três 

avaliações, a primeira aos 12 dias após a inoculação e as demais, a intervalos de 12 dias. 

Avaliou-se, ainda, a ação dos isolados de Trichoderma sobre a massa fresca e seca da parte 

aérea e das raízes. O Período de aplicação simultânea foi onde se obteve maior índice de 

controle da antracnose. O isolado CEN 143 quando aplicado 24 horas depois do 

Colletotrichum e simultaneamente e os isolados CEN 151, CEN 280 e CEN 279 quando 

aplicados simultaneamente ao patógeno, proporcionaram os menores valores de severidade da 

antracnose em mudas de maracujazeiro-azedo. Com relação às testemunhas, observou-se que 

nas parcelas tratadas com o isolado CEN 151, houve um incremento no peso fresco da parte 

aérea. No terceiro experimento, foram realizados dois ensaios para avaliar o crescimento 

micelial e a esporulação de isolados C. gloeosporioides em meios líquidos. No primeiro, 

observou-se o comportamento de quatro isolados do fungo C. gloeosporioides, quanto ao 

crescimento e esporulação em diferentes meios líquidos. Cada tratamento foi repetido quatro 

vezes, em delineamento inteiramente casualizado, sendo o primeiro em esquema fatorial 4x3 

(4 isolados e 3 meios) e segundo em esquema simples. Houve interação entre os meios e 

isolados na produção, tanto de conídios quanto de biomassa seca. Os isolados com maior 

produção de conídios foram CEN 419 e CEN 422, em meio de batata-dextrose (BD). Quanto 

ao rendimento de biomassa seca, também houve diferenças significativas entre meios, 

dependendo de isolado. No segundo ensaio, o desenvolvimento do isolado CEN 419 foi 

avaliado mediante 10 concentrações diferentes de extrato de levedura incorporadas ao meio 

BD. Houve diferença significativa para produção de biomassa seca, quanto à produção de 

conídios houve diferença significativa apenas entre os tratamentos 1 (BD) e 5 (0,4% extrato 

de levedura). 

Palavras-chave: Passiflora edulis Sims f. flavicarpa, resistência, controle biológico, 
produção de inóculo. 
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REACTION OF SOUR PASSIONFRUIT LINEAGES TO Colletotrichum 

gloeosporioides AND BIOCONTROL OF ANTHRACNOSE BY Trichoderma spp.  

 
 

ABSTRACT 

 

Given the importance of the passion fruit crop, where Brazil is the leading world 

producer, the present work had the objective to evaluate the reaction of lineages of Sour 

Passionfruit (Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Deg.) to the fungus Colletotrichum 

gloeosporioides (Penzig) Saccardo, and to evaluate isolates of Trichoderma spp. as biocontrol 

agents of anthracnose. With the aim of producing inoculum in sufficient quantities for the 

assays, experiments were performed, using liquid fermentation, with four isolates of the 

fungus. The work was developed in the Phytopathology section of the Biological Station of 

the University of Brasilia and in the Phytopathology Laboratory of the Biological Control 

Department of Embrapa Genetic Resources and Biotechnology Center - CENARGEN in 

2005. Three isolates of C. gloeosporioides were used in this study (CEN 419, CEN 421 and 

CEN 433) which were originally obtained from leaves and fruits, collected in supermarkets 

and orchards in Federal District (DF), while one (CEN 422) was kindly donated by UFRPE. 

The isolates of Trichoderma were obtained from the Collection of Fungi for Biological 

Control of Phytopathogens at CENARGEN. The C. gloeosporioides isolates had been 

previously evaluated in their pathogenicity using the susceptible lineages Yellow Master FB-

100 and MAR#20-13, while the isolate CEN419, was selected for using in all experiments. In 

the first experiment, 72 lineages of sour passionfruit were evaluated for their resistance to 

anthracnose, in the greenhouse. A randomized-block design was used, with four replicates and 

six plants for each replicate. The pathogen was cultivated in liquid medium and the spores 

later collected by centrifugation. Aqueous suspensions were then prepared at 5 x 106 

spores/ml which were applied to wounds previously established by abrasion with fine steel 

wire brushes. The inoculated plants were kept at 60 -100% humidity and evaluated as to the 

severity and incidence of disease 20 days and again, at intervals of 7 days. The lineages 

showed significant differences in their susceptibility to C. gloeosporioides in the seven 

evaluations. In a second experiment, the antagonistic potential of 20 Trichoderma spp. 

isolates against C. gloeosporioides was evaluated, in vitro and in vivo. In tests of diffusible 

metabolites and in plate confrontations, all the Trichoderma isolates inhibited the growth of 

the pathogen. The in vivo experiment was carried out in the greenhouse using a randomized 
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block design, with 4 repetitions, whe re a repetition cons isted of 4 polyethylene bags (1.5kg) 

with 2 plants per bag, with a total of 8 plants per block. Four different periods of application 

of the isolates of Trichoderma for the control of anthracnose were tested: P1 = inoculated 

with Trichoderma 24 hours before the pathogen; P2 = inoculated with Trichoderma 24 hours 

after the pathogen; P3 = Trichoderma inoculated simultaneously with the pathogen; P4 = 

Trichoderma inoculated seven days after the pathogen and as control treatments; P5 = 

Trichoderma only; P6 = Colletotrichum only and P7 = distilled water only. Three evaluations 

were made, at intervals of 12 days. The action of the isolates of Trichoderma was expressed 

in terms of fresh and dry weights of the aerial plant parts and roots. P3 was found to be the 

period producing greatest of control of anthracnose. In comparison with controls, it was 

observed that in the plants treated with the Trichoderma isolate, CEN 151 had an increased 

growth of aerial parts. In the third experiment, two assays were carried out to evaluate the 

mycelial growth and sporulation of C. gloeosporioides isolates in liquid media. In the first 

test, the behavior of four isolates of C. gloeosporioides was observed for their growth and 

sporulation in different liquid media. Each treatment was repeated four times, in a randomized 

4x3 block. There was a significant interaction between the particular isolates and different 

media in terms of quantity of conidia produced and dry biomass. The isolates with greatest 

production of conidia were CEN 419 and CEN 422, in potato-dextrose medium (BD). In the 

second assay, the development of isolate CEN 419 was evaluated in BD medium with the 

addition of ten different concentrations extract of yeast extract, again in relation to the 

production of conidia and dry biomass. A significant effect on production of dry biomass was 

observed. There was a significant difference in the production of conidia only between 

treatments 1 (BD) and 5 (0.4% yeast extract). 

 

Key Words: Passiflora edulis f. flavicarpa, resistance, biological control, production of 

inoculum. 
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INTRODUÇÃO GERAL 
 

O Brasil é o país de origem de um número considerável de espécies da família 

Passifloraceae, com cerca de 111 a 150 espécies, das quais, aproximadamente 64 produzem 

frutos comestíveis (JUNQUEIRA et al., 2005).  

 A cultura do maracujá no Brasil começou a ganhar importância econômica a partir da 

década de 1970 (ARAÚJO, 1978). Hoje, essa fruteira é plantada em quase todos os estados 

brasileiros, proporcionando economia e renda em inúmeros municípios, o que coloca o país 

numa situação de destaque como maior produtor mundial do maracujá-amarelo (Passiflora 

edulis forma flavicarpa Deg.), (FERREIRA, 2005).  

 Segundo dados do Agrianual (2006), a produção nacional de maracujá em 2003 foi de 

485.342 toneladas em uma área plantada de 35.000 hectares. Apesar do destaque da cultura no 

ranking mundial, as pesquisas no Brasil não têm acompanhando a esse crescimento de forma 

adequada, principalmente, em relação ao melhoramento e a obtenção de variedades resistentes 

(FERREIRA, 2005). 

 Vários fatores afetam a produção do maracujá, tanto em qualidade quanto em 

quantidade do produto, sendo que os principais são: cultivo de variedades ou linhagens 

inadequadas; mudas de baixa qualidade e/ou com problemas fitossanitários; ausência de 

irrigação nas regiões sujeitas a déficit hídrico e de um esquema adequado de adubação,  o 

mesmo se verificando em relação à correção inicial de acidez do solo; falta de tecnologia para 

o manejo adequado de pragas e doenças e para utilização de polinização manual 

(JUNQUEIRA et al., 1999; SOUSA, 2005).  

 De acordo com Junqueira et al., (2005), as doenças e as pragas são os principais 

problemas que ameaçam a expansão e a produtividade dos cultivos de maracujazeiro-azedo e 

doce no país, provocando prejuízos expressivos e levando os produtores a usar defensivos 

agrícolas de forma indiscriminada. Esses autores afirmam que uma saída eficiente para 

amenizar esses transtornos será o uso de cultivares resistentes, associado ao manejo integrado, 

que são técnicas mais eficazes, econômicas e ecologicamente corretas de controle de doenças. 

 As doenças que afetam a passicultura, causadas por fungos, bactérias e vírus, exigem 

dedicação e esforços multidisciplinares urgentes, no sentido de se encontrar uma saída eficaz 

para evitar, sobretudo, a disseminação generalizada desses patógenos (SANTOS FILHO et al., 

2004). 

Dentre as principais doenças que afetam o maracujazeiro, destaca - se a antracnose, 

que tem como agente causal o fungo Colletotrichum gloeosporioides (Penzig) Saccardo.  
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Esta doença, que em cond ições de temperatura e umidade elevada, causa grandes 

danos tanto na fase de desenvolvimento da planta como na pós-colheita e já está disseminada 

de forma generalizada em todas as regiões de cultivo do maracujá no Brasil e em outros 

países (SANTOS FILHO et al., 2004). 

 Considerando a importância econômica da cultura do maracujá e a dificuldade de 

controle, empregando somente fungicidas, os quais além de não apresentam níveis 

satisfatórios de controle, são agressivos ao homem e ao meio ambiente, surge à necessidade 

de se encontrar métodos alternativos de controle. Segundo vários autores (CUNHA et al., 

2004; JUNQUEIRA et al., 2005; PIO VIANA & GONÇALVES, 2005; MELETTI et al., 

2005; FALEIRO et al., 2005), o desenvolvimento de cultivares resistentes a doenças é 

estratégico, visando à redução de custos de produção, qualidade do produto, sustentabilidade 

do agronegócio e principalmente a preservação do meio ambiente.  

 Ademais, ainda não se conseguiu uma cultivar homogênea, produtiva e tolerante aos 

principais problemas fitossanitários dessa fruteira. Desse modo, trabalhos relacionados ao 

melhoramento visando resistência a doenças e a obtenção de agentes de controle biológico 

eficientes no controle da antracnose serão bem vindos. 

 Diante do que foi exposto, este trabalho teve como objetivos: 

• Selecionar progênies de maracujazeiro-azedo resultantes de cruzamento inter e 

intraespecífico com resistência à antracnose. 

•   Avaliar o potencial de isolados do fungo antagonista Trichoderma Pers. Ex. Fr. frente a C. 

gloeosporioides, visando obter informações para o controle biológico da antracnose do 

maracujazeiro. 

•   Otimizar a produção de C. gloeosporioides em meios líquidos. 
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REVISÃO DE LITERATURA 

 

Evolução da cultura da cultura do maracujazeiro no Brasil 

 

 O nome maracujá é uma denominação geral dada ao fruto e à planta de várias espécies 

do gênero Passiflora, é derivado do nome indígena tupi maraú-yá, que significa o fruto de 

marahú, que é, por sua vez, derivado de ma-rã-ú, que significa a coisa de sorver ou que se 

toma de sorvo (MEDINA, 1980). 

 O gênero Passiflora tornou-se celebre através da história, por ter inspirado poetas e 

prosadores com as delicadas e ao mesmo tempo exóticas flores, que lhe renderam o nome 

“Flor da Paixão”. Nelas, segundo alguns autores, é possível se ver os instrumentos do 

sofrimento de Jesus (HOEHNE 1937, MEDINA, 1980). Daí vem à denominação do nome 

científico do gênero: Passiflora (do latim passio = paixão e flos = flor) (MELETTI, 2000). 

 No Brasil, a primeira referência ao maracujá que se tem notícia, deve-se a Gabriel 

Soares de Sousa, que no “Tratado Descritivo do Brasil em 1587” no capítulo LVI, ao referir-

se ao maracujá, destaca suas propriedades alimentícias e medicinais (HOEHNE, 1937, 

MEDINA, 1980). Mais tarde, Frei Vicente do Salvador, em “Histórias do Brasil”, concluída 

em 1627, escreveu sobre o maracujá, onde referiu-se a sua variabilidade, dizendo que 

existiam grandes e pequenos, amarelos e roxos (Hoehne, 1937). Frei Jose de Santa Rita 

Durão, autor de Caramuru, 1781, também enaltece a beleza das flores no poema XXXVII do 

canto VII (MEDINA, 1980). 

 Típico da região centro-norte do Brasil, o maracujá antes da década de 1960 era 

cultivado apenas nos quintais das casas, não existindo plantios comerciais.  

 Nos anos 60 pequenos produtores com um ou dois hectares no máximo, começam a 

plantar o maracujá. A produção em torno de 1.444 t/ha/ano era suficiente apenas para atender 

às necessidades da própria família e do pequeno mercado regional (ARAÚJO, 1978). 

 O censo de 1970 registra uma produção para o Brasil da ordem de 39.316 toneladas de 

maracujá, o que comparado com o censo de 1960, acusa um crescimento da ordem de 

2.620%. Tais índices mostram que no período de 1960 a 1970 a cultura do maracujá passa a 

assumir uma importância em termos econômicos e, provavelmente, entrando na etapa de 

exploração para fins industriais (ARAÚJO, 1978).    

 Naquela época, havia poucas informações a respeito da cultura. Para enfatizar a 

posição de maior produtor mundial que o Brasil ocupa atualmente, merecem destaque os 
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seguintes simpósios sobre a passicultura: I, II, III, IV e V Simpósio Brasileiro Sobre a Cultura 

do Maracujazeiro, realizados no Instituto Agronômico de Campinas –IAC, 1974; 

na UNESP – Jaboticabal, 1977; UESB – Vitória da Conquista, 1991 e 1994 e UNESP – 

Jaboticabal, 1998, respectivamente (RUGGIERO, 2000). 

 A partir de 2002, foi instituída a realização anual de Reunião Técnica de Pesquisas em 

Maracujazeiro (RTPM), sendo que até 2005 foram realizadas quatro reuniões nos seguintes 

locais: Embrapa Mandioca e Fruticultura, Cruz das Almas–BA, Instituto Agronômico do 

Paraná (IAPAR), Londrina-PR, Universidade Federal de Viçosa (UFV), Viçosa-MG e 

Embrapa Cerrado, Brasília-DF, respectivamente. Com isso, a cultura do maracujá vem 

ganhando maior atenção por parte dos pesquisadores e produtores (FALEIRO & SOUSA, 

2005). 

 Desde 1995, o Brasil vem se destacando como o maior produtor mundial de maracujá, 

possuindo naquele ano, uma área colhida de 38.522 hectares e uma produção da ordem de 

405.535 toneladas (AGRIANUAL, 2004; MELETTI, 2000). Os maiores produtores mundiais 

de maracujá são: Brasil, Equador, Colômbia, Peru, África do Sul,  Austrália, Nova Zelândia, 

Estados Unidos (Havaí), Papua Nova Guiné, Ilhas Fiji, Formosa e Quênia que juntos, são 

responsáveis por 80 a 90% da produção total (MANICA & OLIVEIRA Jr. 2005). 

A cultura do maracujazeiro no Brasil tem grande importância pela qualidade de seus 

frutos ricos em sais minerais e vitaminas, sobretudo A, C e as do complexo B, Também é rico 

em cálcio, fósforo e ferro, além de propiciar uma alternativa de renda para pequenos e médios 

produtores, uma vez que cada hectare com a cultura do maracujazeiro gera em média dois 

empregos (MATSUURA & FOLEGATTI, 1999; AGRIANUAL, 2004). 

 

Produção do maracujá no Brasil 

 

 A produção do maracujá no Brasil encontra-se confinada a certas épocas do 

ano com frutificação afetada por mudanças na temperatura, fotoperíodo, radiação solar e 

precipitação pluvial (VASCONCELLOS et al., 2005). A sazonalidade da oferta do maracujá 

está distribuída da seguinte maneira: Na Região Centro-Sul do país a produção se concentra 

no primeiro semestre do ano, sendo que o volume máximo ofertado geralmente acontece no 

mês de janeiro. Os meses de menor oferta ocorrem de agosto a dezembro, com o ponto 

mínimo em outubro e conseqüentemente, nesses meses acontecem os picos de preços 

(CARDOSO et al., 1999). A maioria dos estados do Norte e Nordeste brasileiro possui 

condições climáticas para produzir o ano todo, principalmente as regiões quentes e chuvosas 
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ou semi-áridas com irrigação, condições ideais para o florescimento que ocorre em dias 

longos, acima de 11 horas (STEINBERG, 1988; SÃO JOSÉ, 1993; VASCONCELLOS & 

DUARTE FILHO, 2000; BRUCKNER & SILVA, 2001; MEDEIROS, 2005). 

O maracujazeiro é uma planta alógama por excelênc ia, sendo a polinização o aspecto 

mais importante a ser observado para se produzir maracujá. Este processo consiste no 

transporte de grãos de pólen das anteras (parte masculina) para os estigmas (parte feminina) e, 

no maracujá, o agente mais importante nesse transporte são as mamangavas (Xylocopa spp.), 

insetos não sociais que fazem ninho em madeira mole (MELETTI, 2000, BRUCKNER et al., 

2005). 

Segundo Meletti (2000), a porcentagem de frutificação, o tamanho final dos frutos, a 

quantidade de sementes e o conteúdo de suco depende de uma polinização bem feita, sob 

condições naturais e sem excesso de chuvas, a porcentagem de frutificação do maracujazeiro-

amarelo é da ordem de 60-70%, mas com polinização manual em dias claros e ensolarados, a 

frutificação do maracujazeiro pode chegar a 92%.  

Como a maioria dos pomares brasileiros é formada por plantas obtidas através de 

sementes e os frutos por polinização cruzada, ocorre grande variação em relação ao tamanho, 

peso do fruto, porcentagem de suco, além de outras características (URASHIMA & 

CEREDA, 1989). 

O maracujá-amarelo representa 95% das áreas cultivadas no Brasil. Os outros cinco 

por cento são representados pelo maracujá-doce, maracujá-roxo e outras espécies (MELETTI, 

2000). O fruto do maracujazeiro é produzido em temperaturas médias de 20 a 32 graus 

centígrados. O tamanho e o formato dos frutos variam de acordo com a espécie (SOUSA, 

2005). A colheita do maracujá-amarelo inicia-se do quinto ao décimo mês após o plantio, 

estendendo sua produção de seis a doze meses por ano, dependo das condições ambientais e 

da localização geográfica (MEDEIROS, 2005). 

Em 2003, a área total colhida no Brasil foi de aproximadamente 35.000 hectares, com 

uma produção anual de 485.342 toneladas. A produção nacional está distribuída, por região, 

na seguinte ordem: Nordeste - com uma área colhida de 17.306ha e uma produção de 

214.467t; Sudeste – área colhida de 10.387ha e uma produção de 197.074t; Norte – área 

colhida de 4.513ha e produção de 38.301t; Centro-Oeste – área colhida 1.553ha e produção 

de 19.286t e Sul – área colhida 1.235ha com produção de 16.214t (AGRIANUAL, 2006). Os 

estados que se destacaram como os 10 maiores produtores em 2003 foram: Bahia (107.876t), 

Espírito Santo (72.270t), São Paulo (50.496t), Rio de Janeiro (45.702t), Ceará (41.113t), 
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Sergipe (38.637t), Pará (32.276t), Minas Gerais (28.606t), Goiás (11.065t) e Alagoas (10.752) 

(AGRIANUAL, 2006). 

 

Mercado interno 

 

 Até 1970, toda a produção do maracujá no Brasil era destinada ao consumo interno, na 

forma fruta fresca. Conforme a produção foi aumentando, foram surgindo as indústrias 

processadoras de sucos, e como conseqüência, o aumento da área plantada. Hoje, o suco é o 

principal produto do maracujá, e os maiores mercados consumidores internos, principalmente 

de suco integral, são os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, e 

Pernambuco.(SOUZA et al., 2002). 

 Os frutos podem ainda ser processado como polpa, ge léia, suco em pó, néctar, licor e 

vinho, mas esses mercados, ainda não são muito significativos quando comparados aos do 

suco (MATSUURA & FOLEGATTI, 2004). 

 Do mercado varejista o fruto in natura poderá ir diretamente para o consumidor final 

ou ser adquirido pelos consumidores intermediários (hotéis, fast foods e lanchonetes), que 

usam os frutos como insumos em diversos produtos. Cerca de 60% da produção de maracujá 

se destina ao consumo “in natura”, e os 40% restantes, às indústrias de processamento, mas de 

acordo com dados do (IBGE, 2002), o país tem apresentado uma acentuada variação cíclica 

da oferta do produto na última década, o que acaba dificultando as empresas exportadoras a 

adquirirem um mercado seguro e crescente no exterior (AGUIAR & SANTOS, 2001).  

 

Exportação de maracujá in natura e sucos pelo Brasil 

 

 O Brasil iniciou as exportações de suco no início da década de 1970. Naquela época, o 

país nem figurava entre os principais produtores da fruta. Já em 1977, o Brasil aparece como 

o maior exportador mundial de suco de maracujá. Houve uma grande expansão nas áreas 

plantadas em diversos estados, associados à instalação de várias indústrias de sucos. Mas, nos 

últimos anos, o Brasil cedeu espaço no mercado internacional para países concorrentes como, 

Colômbia, Peru e Equador (SOUZA et al., 2002). 

Devido a uma série de fatores, o Brasil tem encontrado dificuldades para enfrentar a 

concorrência no mercado internacional. Além das restrições para manter a qualidade e a 

quantidade da oferta no mercado externo, os exportadores brasileiros deparam com o 
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protecionismo dado aos países da África, Caribe e Pacífico (ACP), que gozam de isenções de 

tarifas de importações. Além desses, o México Colômbia e Equador foram recentemente 

contemplados com reduções tarifárias na União Européia. Já no Peru, além dos altos 

rendimentos alcançados, a atividade se beneficia de elevados subsídios.(SOUZA et al., 2002). 

 A exportação de maracujá in natura para o mercado americano, é também dificultada 

pela existência de barreiras fitossanitárias e também, pelo preço do frete que reduz a 

competitividade do produto brasileiro naque le país (TODAFRUTA, 2004). 

 Para os exportadores brasileiros, o principal mercado ainda é o europeu, o qual adquire 

mais de 90% do suco. No entanto, há boas perspectivas para os mercados norte-americano, 

canadense e japonês (PIRES & MATA, 2004). 

 

Classificação, origem e disseminação do maracujazeiro: 

 

 A família Passifloraceae, pertence à ordem Violales (CRONQUIST, 1988, CUNHA et 

al., 2004), é composta de doze gêneros, dentre estes, o de maior importância é o gênero 

Passiflora, com cerca de 354 a 500 espécies americanas (JUNQUEIRA et al., 2005). No 

Brasil, existem entre 111 a 150 espécies nativas de Passiflora, das quais cerca de 64 

produzem frutos comestíveis (PIZA Jr., 1966; FERREIRA, 1994; KUDO, 2004; 

JUNQUEIRA et al., 2005). 

De acordo com Cervi (1997), o gênero Passiflora era conhecido como “Granadilha”, 

por que seu fruto se parecia com a Punica granatum (Romã), mais tarde recebeu a 

denominação de Passiflora, passionária ou flor da paixão (flor de la pasión) referindo-se à 

primeira espécie descoberta (atualmente Passiflora incarnata L.). 

 Na passicultura, a espécie mais cultivada é Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Degener 

mais conhecida como maracujá-amarelo ou maracujá-azedo, seguida pela a Passiflora alata 

Curtis, o maracujá doce e Passiflora edulis Sims. A espécie Passiflora edulis Sims, o popular 

maracujá roxo, muito cultivado na Austrália, África e sudeste asiático (MARTIN & 

NAKASONE, 1970), começa a ganhar espaço no Brasil. 

A maioria das espécies de maracujazeiro são originárias da América do Sul, 

principalmente do centro-norte brasileiro. Os autores são unânimes em afirmar que o 

maracujá roxo é originário do Brasil; esta espécie foi introduzida no Havaí, Austrália e outros 

locais onde alcançaram grande índice de adaptação. Não mais que 40 espécies deste gênero 

são originárias de outras regiões, como Ásia, América do Norte e Austrália (PIZA Jr., 1998; 

LEÃO, 2001). Uma única espécie supostamente originária de Madagascar, sendo conhecida 
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apenas na Ásia e nas Ilhas do Pacífico Sul, é hoje aceita como tendo sido introduzida na 

região a partir da América do Sul (LEITÃO FILHO & ARANHA, 1974; VANDERPLANK, 

1991, KUDO, 2004). 

Nas populações de maracujazeiro de fruto amarelo da América, principalmente do 

Brasil, há grandes variações de características, como tamanho, forma, espessura e dureza da 

casca, coloração dos frutos maduros e da polpa, morfologia e coloração das flores (MARTIN 

& NAKASONE, 1970). Isso indica que há uma ampla diversidade genética no Brasil, o que 

não ocorre fora do país, pelo reduzido número de introduções feitas nessas regiões (PIZA Jr., 

1998). 

 

Botânica do maracujazeiro 

 

 O maracujazeiro é uma planta trepadeira, o caule, lenhoso na base e herbáceo no 

ápice,  é circular em P. edulis Sims f. flavicarpa (maracujá amarelo), podendo apresentar 

secção quadrada em outras espécies, como P. alata (maracujá doce) e P. quadrangularis 

(URASHIMA, 1985; KUDO, 2004). Do caule surgem as gemas vegetativas, cada uma dando 

origem a uma folha, uma gavinha e uma flor (MELETTI, 2000). De rápido crescimento e 

frutificação precoce, pode atingir 5 a 10 m de comprimento (RUGGIERO et al., 1996). É uma 

planta perene, mas em pomares comerciais, apresenta duração entre um a seis anos de vida 

(KUDO, 2004). 

O sistema radicular do maracujazeiro apresenta uma raiz central mais grossa do que as 

demais, ou seja, é do tipo pivotante ou axial, com maior concentração na profundidade entre 0 

e 45cm do solo, constituindo-se principalmente de raízes grandes (com diâmetro maior que 

4mm). Estas, juntamente com as raízes médias, são responsáveis pela sustentação da planta, 

enquanto as pequenas têm a função de absorção de água e nutrientes (SILVA & SÃO JOSÉ, 

1994; MANICA, 1997, MELETTI, 2000, KUDO, 2004). 

O maracujazeiro-azedo apresenta polimorfismo foliar, podendo apresentar as seguintes 

formas: lobada, digitada, elíptica, ovada, serreada, lisa, glandulosa e subcoreácea (CERVI, 

1997). As folhas jovens apresentam-se ovadas, sem lobos. Na sua base elas apresentam 

brácteas foliáceas bem desenvolvidas e as gavinhas, responsáveis pela fixação da planta em 

suportes. Em condições ideais, as folhas do maracujazeiro são permanentes, porém, uma vez 

que haja estresse hídrico, pragas ou doenças, assim como ventos fortes e geadas, as folhas 

tendem a cair e voltam a brotar no início do ciclo seguinte da cultura (LEITÃO FILHO & 
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ARANHA, 1974; URASHIMA, 1985; SILVA & SÃO JOSÉ, 1994; MANICA, 1997, KUDO, 

2004). 

As gavinhas, apêndice filamentosos, às vezes espiralado, são os órgãos de fixação de 

planta trepadeira e resultam de morfoses foliares ou do próprio caule e suas ramificações, 

enrolam-se pelo contato (SOARES, 1993). 

As flores do maracujazeiro-amarelo são hermafroditas e, em geral, crescem 

isoladamente a partir da quinta axila das folhas dos ramos novos. Na sua base são protegidas 

por três brácteas foliáceas de forma laminar. São flores diclamídeas, apresentando um cálice 

tubuloso, constituído por cinco sépalas oblongas e esverdeadas e uma corola formada por 

cinco pétalas oblongas, que podem variar de coloração de acordo com a espécie. A corola é 

seguida por uma corona, que é constituída por cinco séries de filamentos, e na sua base está 

localizado o opérculo, que protege a câmara nectarífera. Na parte central da flor apresenta-se 

um tubo andrógino, em cuja base se localiza o ovário. Em sua parte inferior se inserem cinco 

filetes terminados por anteras bem desenvolvidas, em cuja parte superior desenvolvem-se os 

estigmas (CEREDA & URASHIMA, 1989; CEREDA & VASCONCELOS, 1991; MANICA, 

1997; KUDO, 2004, BRUCKNER et al. 2005). O pólen apresenta coloração creme e é 

pesado, o que desfavorece a polinização pelo vento (MANICA, 1981). 

O fruto do maracujazeiro-amarelo é classificado como uma baga de forma ovóide ou 

globosa, raramente fusiforme, apresentando grande variabilidade no tamanho e no peso, de 

coloração amarela e brilhante quando maduros (CUNHA & BARBOSA, 2002; KUDO, 

2004). A parte externa é formada pelo pericarpo e a interna constitui a polpa. As sementes são 

de coloração pardo escura e são revestidas pelos arilos, de onde é extraído o suco (MANICA, 

1997; PINTO, 2002). 

 

Propagação do maracujazeiro 

 

 O maracujazeiro pode ser propagado de forma sexuada, através de sementes, e 

assexuada, pela utilização de estaquia, enxertia, alporquia e cultura de tecido in vitro 

(FERREIRA, 2000, MELETTI, 2000; LIMA & TRINDADE, 2002). Mas, apesar dessas 

opções, a quase totalidade ainda é feito através das sementes, o que determina pela segregação 

existente, indivíduos diferentes, agravados pelo fato dessa espécie apresentar uma elevada 

auto-incompatibilidade, sendo, portanto a produção garantida pela polinização cruzada.  

Com o avanço das pesquisas, a enxertia, que é um processo de propagação vegetativa, 

vem sendo uma boa opção, pois além de permitir perpetuar os melhores clones, possibilita o 
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pleno aproveitamento das vantagens advindas dos portas-enxerto, contribuindo assim para a 

obtenção de lavouras tecnicamente muito superiores às formadas através de sementes 

(RUGGIERO, 2000).  

Na cultura do maracujazeiro pode se plantar as sementes em qualquer época do ano. 

Mas, de acordo com a região e quando o agricultor não dispor de irrigação, no entanto, é 

preferível semeá-las em agosto, para que o plantio seja realizado no início das chuvas 

(MANICA, 1981). 

Os solos utilizados para o preenchimento dos canteiros ou recipientes deve ser muito 

bem preparado e adubado, sendo posteriormente fumigado, se possível (LIMA & 

TRINDADE, 2002).  

A semeadura pode ser realizada em bandejas de poliestireno, tubetes, caixas de 

plástico e sacos de polietileno, onde se colocam as sementes, recobrindo-as com 1cm de 

adubo/substrato (informação verbal∗). 

O plantio no campo deve ser feito quando as mudas estiverem com cerca de 15 a 25 

cm ou até 30 cm de altura. Qualquer que seja o método utilizado na formação das mudas, elas 

deverão ir para o campo quando iniciarem a emissão das gavinhas, o que pode ocorrer entre 

45 a 70 dias após a semeadura (LIMA & TRINDADE, 2002). 

 

Produtos e subprodutos derivados do maracujá 

 

 O maracujá é um fruto de acidez e aroma acentuado, sendo assim, dá origem a vários 

produtos alimentícios, como: Suco concentrado, suco em pó, néctar, licor, vinho e geléia 

(MATSUURA & FOLEGATTI, 2004). 

 A utilização do maracujá para a produção de sucos resulta em grande quantidade de 

resíduos, já que cerca de 60-70% do peso total do fruto são referentes à casca e sementes. Este 

resíduo pode ser aproveitado industrialmente, explorando–se o elevado teor de pectina da 

casca e de óleo das sementes (MATSUURA & FOLEGATTI, 2004). 

 

Pectina – O teor de pectina da casca do maracujá-amarelo, variedade utilizada na fabricação 

de bebidas, é cerca de 2%; o rendimento de extração desta pectina é alto e seu teor de 

metoxila suficiente para sua aplicação na produção de geléias. A casca desidratada pode ser 

utilizada como boa ração animal, já que a mesma é rica em aminoácido, proteínas e 

                                                 
∗  Informação fornecida por PEIXOTO, J. R.. (FAV–UnB, Brasília, DF, 2006). 
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carboidratos (DIAS, 1990). Já segundo Guertzenstein citada por Szego, (2006), a farinha da 

casca de maracujá, utilizada para tratamento de diabetes contém 20% de pectina. 

Óleo – As sementes constituem aproximadamente 10% do peso do fruto de maracujá e 

contém cerca de 20 a 25 de óleo, além de carboidratos, proteínas e minerais. As etapas do 

processamento das sementes de maracujá para a extração de óleo são lavagem (com água à 

temperatura de 60-70°C), secagem (a temperaturas inferiores a 70°C), moagem, laminação e 

prensagem ou extração por solventes (MATSUURA & FOLEGATTI, 2004). 

 

Melhoramento do maracujazeiro visando à produtividade e qualidade de frutos 
 

O melhoramento do maracujazeiro está diretamente relacionado ao fruto, focalizando 

três pontos principais: Atendimento às exigências do mercado quanto à qualidade, aumento na 

produtividade e resistência a doenças (PIO VIANA & GONÇALVES, 2005). 

 A produção do maracujá brasileiro é bastante variável, a qual, é função do potencial 

genético da planta e das condições ambientais. No Brasil, o rendimento é muito baixo, 

tornando-se necessário o investimento em cultivares mais produtivas e com qualidade 

desejável. Para Meletti & Bruckner (2001), o melhoramento genético deve visar um melhor 

desempenho na produção e produtividade do maracujá, com a obtenção de frutos com padrão 

de qualidade quanto ao sabor, acidez, tamanho dos frutos, vigor e rendimento de suco, como 

também, a resistência a doenças, aos nematóides e a viroses. 

 Para Faleiro et al. (2005), a caracterização e a exploração da variabilidade genética 

entre as espécies de Passiflora podem revelar fontes de resistência ou tolerância de grande 

valor para o controle de doenças no campo ou utilização em programas de melhoramento 

genético. 

 De acordo com Meletti et al. (2005) Apesar da condição privilegiada quanto à 

variabilidade de recursos genéticos que o Brasil possui, ainda não houve um aproveitamento 

pleno dos resultados obtidos em programas de melhoramento, uma vez que a maioria dos 

híbridos interespecíficos obtidos apresenta problemas de desenvolvimento, esterilidade 

masculina, baixa viabilidade polínica, ou dificuldade em florescer.   

 Segundo Cunha et al. (2004), um esforço para a aquisição de conhecimentos nessa 

área, usando-se métodos de seleção tradicionalmente adotados em outras espécies, permitirá a 

obtenção de populações melhoradas, que serão fontes de variedades e híbridos de uso 

imediato pelo produtor e de ponto de partida para a liberação de novos materiais.  
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Junqueira et al. (2003) estudando algumas variedades botânicas quanto à resistência a 

doenças e produtividade, verificaram que todas as cultivares eram suscetíveis, com pouca 

variabilidade para resistência. Porém algumas espécies silvestres do gênero Passiflora têm 

apresentado, com base em estudos preliminares, variabilidade para resistência às doenças do 

maracujazeiro (FALEIRO et al., 2005). 

Zerbini et al. (2005), trabalhando com transgênia em Passiflora edulis f. flavicarpa, 

obtiveram plantas transgênicas resistentes ao vírus do endurecimento do fruto (CABMV). 

Com o fortalecimento das unidades de pesquisa e das equipes atuantes, espera-se que o 

melhoramento genético venha a contribuir significativamente para a obtenção plantas 

resistentes a doenças, estimulando os produtores a permanecer na atividade (MELETTI et al., 

2005). 

As doenças têm sido fatores limitantes para a cultura, reduzindo a vida útil dos pomares 

e aumentando o custo de produção, devido à necessidade de aplicação de medidas de controle. 

Assim, uma vez que há ainda a falta de uma cultivar homogênea, produtiva e tolerante aos 

principais problemas fitossanitários dessa fruteira, os trabalhos relacionados ao melhoramento 

genético, visando resistência à doença, fazem-se necessários. (EL-MOOR, 2002). 

 

Doenças do maracujazeiro 

 

 A cultura do maracujazeiro é afetada por sérios problemas fitossanitários, dentre estes, 

os que chegam a causar sérios prejuízos e até mesmo inviabilizar economicamente o cultivo 

dessa fruteira em algumas áreas (SANTOS FILHO & SANTOS, 2003; FISCHER et al., 

2005). Desta forma, fazem-se necessários esforços em conjunto para ajudar minimizar as 

perdas e conter a disseminação de tais problemas. 

 As doenças que incidem na passicultura afetam a planta desde a fase de semente até a 

planta adulta, prejudicando raízes, caule, folhas, flores e frutos (SANTOS FILHO & DOS 

SANTOS, 2003). 

Segundo Dias (1990), são encontradas na literatura científica internacional mais de 20 

agentes causais de doenças no maracujazeiro, incluindo-se fungos, bactérias, vírus e 

nematóides.  

Essas doenças podem ser classificadas como aquelas causadas por patógenos do solo, 

que resultam em grandes prejuízos econômicos pela redução na população de plantas, e as 

doenças que incidem sobre a parte aérea do maracujazeiro, que reduzem a produtividade por 
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causarem desfolha severa e depauperamento das plantas. Ocorrem em quase todas as zonas 

produtoras e causam enormes prejuízos a agricultura, quando não controladas adequadamente.  

Os quadros 1, 2, 3 apresentam as principais doenças do maracujazeiro, com os 

respectivos agentes causais, bem como informações sobre epidemiologia e controle.  

 

Doenças causadas por fungos do solo. 

 

Doença patógeno Sobrevivência Disseminação Condições 

Favoráveis 

Controle 

Murcha ou 

fusariose 

Fusarium 

oxisporum 

f.sp.passiflorae 

Solo 

Sementes 

infectadas 

Clamidósporos 

Hospedeiros 

alternativos 

 

Equipamentos 

agrícolas 

Sementes 

infectadas 

Solo e água 

Transporte de 

frutos maduros 

Associada a 

nematóides 

Períodos chuvosos 

e quentes 

Solos ácidos, 

argilosos e mal -

drenados 

Temperatura de 

20-25°C 

Solo rico em 

matéria orgânica 

Presença de 

nematóides 

Isolar plantas atacadas e 

queimá-las 

Cultivares resistentes 

Solos bem drenados 

Controle de nematóides 

Uso de porta–enxerto 

Tratamento de sementes 

Podridão da 

raiz ou do pé 

Phytophthora 

cinnamomi 

Phytophthora 

sp. 

Restos vegetais 

Solo 

Hospedeiros 

alternativos 

Mudas infectadas Período de chuvas 

prolongado 

Terreno 

compactado 

Áreas novas de 

plantio 

Temperatura de 

21-26°C 

U.R.A. 76-86% 

 

Eliminação e queima do 

material infectado 

Evitar plantio em solos 

compactados 

Mudas sadias 

Adubação balanceada 

Pulverizar ou pincelar 

colo das plantas com 

pasta cúprica em áreas 

afetadas 

 Podridão do 

colo 

Nectria 

haematococa 

(Fusarium 

solani) 

Solo 

Sementes 

infectadas 

Clamidósporos 

Hospedeiros 

alternativos 

 

Equipamentos 

agrícolas 

Sementes 

infectadas 

Solo 

Transporte de 

frutos maduros 

Associada a 

nematóides 

Temperaturas e 

umidades elevadas 

Presença de 

nematóides 

Tratamento de sementes 

Uso de porta-enxerto 

Fonte: (LEÃO, 1978; MANICA, 1981; DIAS, 1990; PIO-RIBEIRO & MARIANO, 1997; DIAS, 2000;  

CARVALHO et al., 2001; FISCHER et al., 2005; PEREIRA, 2005). 
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Doenças causadas por fungos da parte aérea. 

 

Doença patógeno Sobrevivência Disseminação Condições 

Favoráveis 

Controle 

Antracnose Colletotrichum 

gloeosporioides 

(Glomerella 

cingulata) 

Frutos 

contaminados 

Restos culturais 

Tecidos afetados 

da planta 

Sementes 

Sementes 

Respingos de 

chuva 

Insetos 

Implementos 

agrícolas 

Segundo ano de 

plantio 

Período chuvoso 

(Dez. a Fev.) 

Alta temperatura 

(26 a 28°C) 

Alta umidade 

 

Uso de sementes 

sadias 

Eliminação de restos 

culturais 

Fungicida a base de 

cobre, enxofre ou 

ditiocarbamatos 

Possibilidade do uso 

de fungos 

antagonistas.  

Verrugose ou 

cladosporiose 

Cladosporium 

herbarum 

Restos vegetais 

Partes afetadas 

da planta 

Associado a 

nematóides 

Mudas 

contaminadas 

Implementos 

agrícolas 

Provavelmente por 

sementes 

Vento 

Irrigações 

excessivas 

Temperaturas a 

Mena 

Alta umidade 

Sombreamento 

Plantas estressadas 

 

Plantio de mudas 

sadias 

Poda de limpeza e 

queima do material 

infectado 

Fungicidas a base de 

cobre ou carbamato 

 

Septoriose Septoria 

passiflorae 

Sementes 

Restos culturais 

Respingos de 

chuva 

Água 

Animais 

Temperaturas 

moderadas 

Altas umidades 

Poda de limpeza 

antes das 

pulverizações 

Fungicida a base de 

mancozeb 

Ou oxicloreto de 

cobre. 

Fonte: (LEÃO, 1978; MANICA, 1981; DIAS, 1990; PIO-RIBEIRO & MARIANO, 1997; DIAS, 2000;  

CARVALHO et al., 2001; FISCHER et al., 2005; PEREIRA, 2005). 
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Doenças causadas por bactérias, vírus e nematóides. 

 

Doença patógeno Sobrevivência Disseminação Condições 

Favoráveis 

Controle 

Bacteriose 

ou mancha 

bacteriana 

Xanthomonas 

axonopodis pv. 

passiflorae 

Sementes 

infectadas 

Material 

vegetativo 

infectado 

Sementes 

infectadas 

Chuvas 

Temperaturas altas 

(35°C) 

Alta Umidade 

Utilizar sementes e 

mudas sadias 

Em plantas adultas, 

aplicação quinzenal de 

cúpricos  

Agrimicina 

 

Mosaico CMV 

Cucumber 

mosaic virus 

Hospedeiros 

alternativos 

Insetos vetores 

Tesoura de poda 

Enxertia 

Provavelmente 

Presença de 

afídeos, 

crisomelídeos 

Temperaturas mais 

baixas 

Quarentena 

Eliminar hospedeiro 

alternativo 

Eliminar vetores 

Variedades tolerantes 

Endurecimen

to dos frutos 

CABMV 

Cowpea aphid-

borne mosaic 

virus 

PWV 

Passionfruit  

woodiness virus 

Hospedeiros 

alternativos 

Inoculação 

mecânica 

Afídeos (não 

persistentes) 

Altas populações 

de vetores na área 

Abundância de 

hospedeiros 

alternativos 

Clima quente 

Utilização de mudas 

sadias 

Eliminar hospedeiro 

alternativo 

Eliminar vetores 

Variedades tolerantes 

Pré-imunização 

Quarentena 

Híbridos tolerantes 

Nematoses 

(formação de 

galhas) 

Meloidogyne 

spp. 

Solo 

Hospedeiros 

alternativos 

Água 

Solo 

Mudas infectadas 

 

Solos arenosos 

Utilizados para 

cultura de cereais 

Mudas livres de 

nematóides, 

provenientes de viveiros 

onde são tratadas com 

brometo de metila. 

Nematicidas. 

Controle biológico com 

a bactéria Pasteuria 

penetrans 

 

 

Fonte: (LEÃO, 1978; MANICA, 1981; DIAS, 1990; PIO-RIBEIRO & MARIANO, 1997; DIAS, 2000;  

CARVALHO et al., 2001; FISCHER et al., 2005; PEREIRA, 2005; ZERBINI et al. 2005). 
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Morte precoce 

 

Dentre os problemas de natureza fitossanitária, destaca-se um fenômeno denominado 

morte precoce, prematura ou súbita do maracujazeiro. Ainda existem muitas dúvidas a 

respeito do ou dos agentes causais da morte precoce (SÃO JOSÉ, 1997), sabe-se que o 

problema é extremamente grave e merece muita atenção e esforço no sentido de uma 

definição correta do agente causador dessa patologia, que pode ser de natureza biótica ou 

abiótica, Somente dessa forma, será possível encontrar uma forma adequada de controle. 

Dentre os vários fatores associados com a redução da área plantada tanto para o 

maracujá amarelo quanto para o roxo ou doce, encontram-se as doenças, de várias origens 

etiológicas, sendo a antracnose, causada pelo fungo Colletotrichum gloeosporioides, 

teleomorfo Glomerella cingulata, a de maior expressão em condições propícias para o seu 

desenvolvimento (MANICA, 1981; PERUCH, 1998; DIAS, 2000; SANTOS FILHO & 

SANTOS, 2003; MIRANDA, 2004; ALMEIDA, 2005; FISCHER et al., 2005). 

Dias (1990), descreve os sintomas da morte prematura como: desfolha precoce 

intensa, murcha e seca das ramas terminais e morte descendente. Segundo a autora, a morte 

precoce está se tornando generalizada, atingindo quase todas as áreas produtoras dessa 

cultura, tornando-se responsável pela redução drástica do período produtivo para menos de 

dois anos. Dias descreve como prováveis agentes causais Xanthomonas campestris pv. 

passiflorae, Colletotrichum gloeosporioides, e Septoria passiflorae. Ainda Dias (1990) diz 

que no Brasil há relatos de ataque de C. gloeosporioides a maracujazeiro desde 1970. 

Dias (2000), relata que o tipo de murcha que acometia plantios de maracujazeiro, no 

início do período produtivo, no interior de São Paulo, conhecida como morte prematura, era 

causada por Fusarium oxysporum f. sp. passiflorae.  

Já Fischer (2003), aponta como principal patógeno associado à morte precoce, o fungo 

Nectria haematococca Berk & Br. (anamorfo, Fusarium solani), e Phytophthora sp. 

 Leão (1978), participando do I encontro estadual da cultura do maracujá, fez um alerta 

às autoridades presentes dizendo: “A antracnose apresenta-se como devastadora de nossa 

cultura de maracujá. Provocada pelos fungos do gênero Gloeosporium e Colletotrichum, esta 

moléstia constitui-se no fator limitante de produção da cultura do maracujá, principalmente, 

em regiões de alta umidade”. 
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Antracnose 

 

 Segundo Junqueira et al.  (1999), a antracnose é a principal doença do maracujazeiro, e 

está disseminada em todas as regiões produtoras de maracujá do Brasil e de outros países. 

 

Patógeno 

 

Aspectos taxonômicos de Colletotrichum gloeosporioides (Penzig) Saccardo (Teleomorfo: 

Glomerella cingulata) (Stoneman) Spaulding & Schrenk. 

 

 O gênero Colletotrichum descrito por Corda em 1837, compreende várias espécies, 

incluindo saprófitas e fitopatogênicas, sendo estas responsáveis pela doença denominada 

antracnose em várias plantas hospedeiras, causando enormes prejuízos (VON ARX., 1957; 

MENEZES, 2002). 

 Segundo von Arx. (1957), foi Stoneman que, em 1898, encontrou a forma ascógena 

em antracnose provocada por espécies de Gloeosporium, e as colocou em um novo gênero, ao 

qual chamou de Gnomoniopsis. Porém, esse nome já havia sido ocupado com outro fungo por 

Berlese em 1892. Então, em 1903, Von Schrenk e Spaulding mudaram a classificação para 

Glomerella, contendo cinco espécies. 

Sutton (1992), reorganizou o gênero, incluindo as espécies do gênero Colletotrichum 

no gênero Vermicularia. 

 Mais tarde, o gênero foi reorganizado sob vários nomes, sendo os mais comumente 

empregados: Dicladium, Ellisieola, Vermicularia, Colletotrichum e Gloeosporium. Esses e 

outros nomes foram usados de maneira desordenada durante os séculos XIX e XX para várias 

espécies que hoje se encontram incluídas no gênero Colletotrichum, (SOUSA, 2004). 

 A taxonomia de Colletotrichum ainda é bastante confusa, tanto para as espécies 

anamórficas (assexuadas) como as teleomórficas (sexuadas) em Glomerella. Existem cerca de 

900 espécies descritas ou transferidas para o gênero Colletotrichum. Somente para a espécie 

C. gloeosporioides são citadas cerca de 600 sinonímias (VON ARX, 1957; BAILEY et al. 

1992). Como a classificação dos fungos era baseada apenas em características morfológica e 

fisiológica, gerava muitas discordâncias por parte dos pesquisadores. 

De acordo com Kirk et al. (2001), o fungo Colletotrichum gloeosporioides é um fungo 

Mitospórico, classe Coelomycetes da ordem Melanconiales, família Melanconiaceae. O 
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teleomorfo (fase sexuada) foi descrito como Glomerella cingulata no filo Ascomycota, classe 

Ascomycetes ordem Phyllachorales e família Glomerellaceae. 

 

Aspectos biológicos de Colletotrichum gloeosporioides 

 

 Esse fungo possui as seguintes características morfológicas: Colônia muito variada, 

esclerócios ocasionalmente presentes (SUTTON, 1992). As células conidiogênicas do gênero 

geralmente são agregadas em conidiomatas (acérvulos), mas também podem ser formadas em 

ramificações laterais do micélio (MENEZES, 2002). 

Os acérvulos podem variar muito de forma e tamanho dentro de uma mesma espécie e 

freqüentemente sobre uma mesma planta suscetível. São rasos com formato de crosta, lentilha 

ou pústula e alcançam um diâmetro de 40 µ a 1mm, instalam-se na epiderme do tecido do 

hospedeiro, e menos freqüentemente, sob a epiderme (VON ARX, 1957). No material vegetal, 

observa-se com freqüência a presença de setas. O micélio é apocítico (septado) e forte, cresce 

nas células epidermais ou em células mais profundas. As hifas se orientam no sentido 

perpendicular à superfície do substrato. Dessa forma, fazem pressão sobre as camadas 

superficiais, forçando-as a se romperem e liberarem os propágulos reprodutivos do fungo. 

(VON ARX, 1957; FISCHER, 2005). 

C. gloeosporioides possui conídios hialinos, unicelulares, cilíndricos, levemente 

clavados, medindo de 12 a 20 µ por 4 a 6 µ em média (VON ARX, 1957, DIAS, 1990). São 

produzidos em células conidiogênicas, as quais são sustentadas por conidióforos hialinos as 

marrons, septados, ramificados apenas na base. Dentro dos acérvulos, os conídios estão 

envolvidos por uma matriz gelatinosa alaranjada, constituída de polissarídeos e proteínas 

solúveis em água, a qual tem a função de protegê- los da dissecação e aumenta a eficiência de 

germinação e penetração no tecido hospedeiro (MENEZES, 2002). Os conídios contêm um 

plasma granulado, no interior dos mesmos, mais precisamente no meio, pode-se observar com 

freqüência uma mancha mais clara, sobretudo quando há umidade. 

Os apressórios, estruturas especializadas da hifa que tem a função de fixar o fungo 

parasita ao hospedeiro, têm formatos arredondados ou levemente clavados a irregulares, 

medindo de 6-20 X 4-12 µ de diâmetro. Formados no promicélio ou diretamente dos conídios 

ou ascósporos, no início são hialinos, com o passar do tempo tornam-se castanhos ou cinza 

escuros (VON ARX, 1957, SUTTON, 1992).  

A formação de setas no acérvulo é variável e controlada por fatores ambientais, 

portanto, a sua presença ou ausência não deve ser utilizada como um caráter de valor 
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taxonômico para separação de taxa, as setas e células conodiogênicas parecem ser homólogas 

(MENEZES, 2002). De acordo com Menezes (2002), as setas e células conidiogênicas 

parecem ser homólogas e, em determinadas condições do ambiente, as setas podem produzir 

conídios na extremidade, e que a formação de setas no acérvulo é variável e controlada por 

fatores ambientais. 

Quando o fungo encontra-se no na fase teleomórfica (Glomerella cingulata), forma os 

peritécios sobre a epiderme e sub epiderme do hospedeiro e podem alcançar um diâmetro de 

85 a 100 µ, são arredondados, com formatos de garrafas e com abertura apical. Estes contêm 

as ascas, as quais acomodam 8 ascósporos na maioria dos casos (VON ARX, 1957).  

 

Patogenicidade  

 

 Sutton (1992), refere-se à habilidade de Colletotrichum em causar infecção latente ou 

quiescente, não mostrando as plantas sintomas da doença. Além disso, o micélio permanece 

viável por longo período de tempo em sementes infectadas, restos culturais e frutos, 

manifestando-se logo que as condições se tornarem favoráveis para o seu desenvolvimento, e 

tornado-se um sério problema também na pós-colheita. 

 A infecção latente nos tecidos do hospedeiro ocorre através da formação de 

apressórios ou hifas subcuticulares, sendo que o tipo de estrutura latente depende do 

hospedeiro infectado. Em mamão, citrus, banana e abacate, ocorre na forma de apressórios, 

enquanto em manga e amora é na forma de hifas (PERUCH, 1998). 

 O C. gloeosporioides é um fungo cosmopolita, atacando uma extensa gama de 

hospedeiras, causando lesões necróticas ou manchas em folhas, ramos, pecíolos, flores e 

frutos. Causa prejuízos variáveis, dependendo das condições ambientais favoráveis, do grau 

de suscetibilidade da planta e, também, na pós-colheita em diferentes regiões produtoras no 

Brasil e no mundo. 

 

Sintomas 

 

 A antracnose é mais severa em condições chuvosas, sob temperatura de 22 a 28°C e 

alta umidade. Incide em todos os órgãos aéreos da planta com ramos, gavinhas, folha, caule, 

flores e frutos. Tem maior ocorrência nos países tropicais subtropicais, contribuindo para a 

redução direta da qualidade e quantidade dos produtos e aumentando os custos de produção 

com a necessidade de controle no campo e na pós-colheita. 
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Os frutos são infectados ainda verdes, mas a doença só se manifesta na fase de 

maturação e pós-colheita, aparece em forma de lesões arredondadas e de coloração escura, às 

vezes em depressão. Com o passar do tempo, as lesões evoluem para podridão seca e 

profundas, afetando também toda a parte interna do fruto, induzindo a fermentação do suco e 

descoloração das sementes (DIAS, 1990). 

Nas folhas, os sintomas iniciais aparecem como pequenas manchas, inicialmente 

medindo cerca de 5 mm,  circulares, rodeadas por bordos verde-escuro. Com o decorrer do 

tempo, as lesões coalescem, formando enormes lesões enrugadas, que podem atingir mais de 

30% da área foliar (SANTOS FILHO et al., 2002). 

Nos ramos mais velhos, aparecem as lesões marrons alongadas, superficiais e rasas, 

que se desenvolvem em cancro, expondo os tecidos do lenho e ocasionando a seca e morte do 

ponteiro (DIAS, 1990; CARVALHO et al, 2001). Nas áreas lesadas, aparecem pequenos 

pontos escuros, que são os acérvulos do fungo.  

 

Controle 

 

Para se obter sucesso no controle da antracnose, deve-se adotar as seguintes medidas 

preventivas: Sementeiras e mudas sadias; quebra vento com plantas não hospedeiras já que 

vento forte pode causar desfolha, provocando ferimentos na planta os quais servem de portas 

de entradas para o fungo; podas de limpeza e uso de ferramentas agrícolas higienizados, 

evitando transferência de inóculo de plantas infectadas para plantas sadias (CARVALHO et 

al, 2001). 

 

Controle químico 

 

 Alguns autores acreditam que o controle químico de doenças de plantas é, em muitos 

casos, a única medida viável empregada para garantir a produtividade e qualidade da 

produção (ROCHA, 1997). Entretanto, os fungicidas podem promover o aumento na 

severidade de doenças em plantas, pela interferência e morte de antagonista ou pela ação 

nociva sobre a microflora benéfica da planta, levando desequilíbrio biológico (MEDEIROS & 

MENEZES, 1994; ROCHA, 1997).   

O controle químico preventivo da antracnose vem sendo feito através da pulverização 

de fungicidas cúpricos, à base de oxicloreto de cobre (50%) a 0,25%, acrescido de um 

espalhante adesivo. Já para o controle curativo, são indicadas pulverizações quinzenais com 
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os seguintes fungicidas: benomil (Benlate 500®) a 0,05%, Tiotanato metílico (Cercobin 700® 

PM) a 0,07%, Tiabendazol (Tecto 600®) a 0,09%, Tebuconazole (Folicur®) a 0,075% e 

Tiotanato metílico (Cercobin® 500 SC) a 0,1% (PERUCH, 1998). Mas, segundo Santos Filho 

et al. (2004), atualmente só existe um produto registrado no MAPA (Ministério da 

Agricultura Pecuária e Abastecimento) para o controle químico da antracnose, que é o 

Agrimicina (Agrimaicin® 500). 

Devido aos transtornos causados pelos resíduos de produtos químicos á saúde humana  

e por exigências da sociedade por produtos com melhor qualidade alimentar, a comunidade 

científica internacional vem se mobilizando na tentativa de encontrar saída para diminuir a 

utilização de agrotóxicos na agricultura. Dentre os métodos alternativos para o controle de 

doenças de plantas, o emprego de variedades resistentes e o uso de controle biológico têm 

sido apontados como prováveis alternativas. 

 

Controle biológico 

 

 A utilização de microorganismos formulados ou não para manter as populações de 

organismos prejudiciais na agricultura em níveis aceitáveis, têm se tornado cada vez mais 

comum. A esse processo dá-se o nome de Controle biológico (CASTRO & JONSSON, 1999). 

Segundo esses autores, a grande maioria dos agentes microbianos de controle é supostamente 

segura, quanto a problemas ambientais e da saúde humana.  

O controle biológico de patógenos de plantas possui uma série de vantagens em 

relação aos pesticidas convencionais. Enquanto os fungicidas têm somente um efeito 

temporário e usualmente necessitam aplicações repetidas durante o período de crescimento da 

cultura, os agentes de controle biológico são capazes de se estabelecerem, colonizarem e de se 

reproduzirem no ecossistema. Além disso, as estratégias de controle biológico são totalmente 

compatíveis com as práticas de agricultura auto-sustentável, que são necessárias para a 

conservação dos recursos naturais para a agricultura, promovendo menor impacto ao ambiente 

e evitando o rompimento do equilíbrio ecológico (SIVAN & CHET, 1992). Pela simplicidade 

e baixo custo, são também importantes no contexto da agricultura familiar, onde a escassez de 

recursos não permite a utilização da alta tecnologia, baseada em insumos caros. Por estas 

razões, o controle biológico tem se desenvolvido como uma estratégia viável e promissora 

para a redução de doenças em plantas, usado tanto individualmente como em combinação 

com outras medidas fitossanitárias (JACK et al., 1991).  
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Porém, para que o controle biológico dê bons resultados, são necessários cuidados 

especiais, para que os produtos microbianos funcionem corretamente. Deve-se fornecer um 

potencial de inóculo adequado e suficiente para impedir a evolução do patógeno (ALVES, 

1998).  

Existe grande quantidade de agentes microbianos para uso em controle biológico, 

dentre eles, os fungos antagonistas. 

 

Trichoderma sp. como antagonista 

 

Os antagonistas pertencentes ao gênero Trichoderma são os mais estudados e exibem 

variabilidade entre as linhagens com relação a atividades de biocontrole, espectro de ação 

contra os hospedeiros, propriedades fisiológicas e bioquímicas e adaptabilidade ecológica e 

ambiental (SILVA, 2000). A partir do trabalho pioneiro de Weindling (1932), constatou-se a 

capacidade de Trichoderma lignorum (Tode) Harz (= Trichoderma viride Pers.; Fr) parasitar 

importantes patógenos de solo em culturas. Dessa época em diante, vários trabalhos visando à 

utilização de espécies do gênero Trichoderma para fins de controle biológico de patógenos de 

plantas foram desenvolvidos. Homer et al. (1972), realizaram o primeiro experimento de 

biocontrole, sob condições de campo, usando este antagonista.  

Medeiros (1988), avaliou espécies de Trichoderma do solo e as considerou altamente 

promissoras no controle de um isolado de C. gloeosporioides, obtido de lesões causadas pelo 

fungo em folhas de cajueiro. 

Bastos (1996), em trabalho com um isolado da espécie T. viride, considerou-a com 

potencial para o controle da Vassoura-de bruxa do cacaueiro (Crinipellis perniciosa). 

Rocha & Oliveira (1998), constataram que isolados de Trichoderma spp. testados em 

frutos de maracujá foram capazes de diminuir a ação do C. gloeosporioides. 

Dentre os mecanismos envolvidos na interação entre microrganismos antagônicos e 

fitopatógenos (antibiose, competição, parasitismo, hipovirulência, predação e indução de 

defesa do hospedeiro), um dos mais estudados é o parasitismo ou hiperparasitismo (GAUCH, 

1996). No gênero Trichoderma, este mecanismo ocorre em várias etapas, tais como 

quimiotropismo, reconhecimento do patógeno, secreção de enzimas hidrolíticas e, finalmente, 

lise celular (CHET, 1987).  

As interações são mecanismos básicos pelos quais os agentes de biocontrole atuam. É 

sabido que linhagens de Trichoderma podem atuar através de um ou pela ação combinada de 

vários mecanismos. O conhecimento de tais mecanismos é de fundamental importância, para 
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o emprego de métodos racionais de melhoramento genético e, principalmente, para aumentar 

a vantagem competitiva no ambiente (SILVA, 2000).  

Espécies de Trichoderma são capazes de secretar metabólitos secundários tóxicos a 

fitopatógenos, sendo que essa característica é variável, dependendo da linhagem (Howell, 

2003). Algumas linhagens produzem compostos voláteis, tais como acetaldeído, etileno, 

acetona e dióxido de carbono, além de antibióticos não voláteis. Ainda não foi confirmada a 

ação desses metabólitos in situ. Porém, existem evidências de que, em condições de 

laboratório, antibióticos produzidos por Trichoderma exercem efeitos contra outros fungos e 

contra bactérias (SILVA, 2000). 

A secreção de enzimas micolíticas envolvidas na penetração do antagonista na célula 

do hospedeiro é parte importante do processo de hiperparasitismo, o que tem incentivado os 

estudos relacionados à composição de paredes de fungos. Em geral, as paredes celulares de 

fungos são constituídas por quitina e glucana, podendo ainda conter lipídios e proteínas. As 

enzimas hidrolíticas (quitinases, 1,3- glucanases, lipases e proteases) são induzidas durante o 

processo de micoparasitismo por Trichoderma spp. e têm um efeito antifúngico direto 

(HARAN et al., 1996). Nesse sentido, assume-se que isolados com elevada produção deste 

tipo de enzima possam ser mais efetivos na degradação do hospedeiro (LIMA, 2002).  

O acúmulo de informações quanto à capacidade antagônica e habilidade de 

colonização e proliferação em diferentes habitats, associado a sistemas de produção massal, 

formulação e aplicação eficientes, tem levado ao desenvolvimento de produtos estáveis à base 

de Trichoderma, especialmente T. harzianum (LIMA, 2002). Vrije et al. (2001) apresentam 

uma lista contendo vários exemplos de produtos comercializados na Europa à base de 

Trichoderma: Trichodermin para o controle de Pythium spp., Sclerotinia spp. e Verticillium 

spp. em vegetais (Bulgária); Bio-fungus  para o controle de Pythium spp., Rhizoctonia spp. e 

outros patógenos de solo em morango e vegetais (Bélgica); Tri002 e Tri003 para Fusarium 

spp., Pythium ultimum, Rhizoctonia solani em várias culturas (Alemanha). No Brasil, já 

existem alguns produtos que estão sendo comercializados embora não sejam registrados 

devido à ausência de legislação específica para tal. 

O potencial de espécies de Trichoderma na solubilização de nutrientes na rizosfera, 

tornando-os mais disponíveis à absorção pelas raízes e, por conseguinte, reduzindo a 

necessidade de adubações nas culturas, vem despertando interesse para pesquisa. Plantas de 

milho inoculadas com o isolado de Trichoderma T-22, apresentaram redução de 40% da 

necessidade de fertilizantes nitrogenados, quando comparadas com as plantas que não 

receberam o fungo (HARMAN, 2000).  
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Antes de se utilizar um agente microbiano em programas de biocontrole, é importante 

a sua caracterização, pois isto além de permitir estudos ecológicos relacionados ao impacto do 

novo organismo introduzido no ambiente, facilita o acompanhamento da pureza durante os 

processos de produção e comercialização, e ainda, o monitorame nto da eficiência e da 

persistência da linhagem no meio ambiente. Com a caracterização é possível discriminar as 

diversas linhagens através do conhecimento de seus padrões fisiológicos, morfológicos e 

genéticos (SILVA, 2000). A análise de várias características fornece, ainda, suporte para 

resolver questões geradas pela sistemática clássica na identificação de espécies, assim como 

permite a análise filogenética de gêneros e espécies relacionadas (SOSA-GÓMEZ et al., 

1998).  

 

Aspectos biológicos de Trichoderma spp. 

 

 O gênero Trichoderma (teleomorfo Hypocrea) é um fungo mitospórico, da classe 

Hyphomycetes, ordem Hyphomycetales, família Moniliaceae, foi introduzido por Persoon a 

mais de 200 anos (LIMA, 2002). É um fungo habitante principalmente do solo, matéria 

orgânica e árvores em decomposição. 

 O gênero foi revisto por Rifai (1969), onde organizou em nove agregados de espécies.  

Melo (1991), descreve as características de Trichoderma enfatizando os seguintes 

pontos: em meios de cultura, as colônias crescem rapidamente, inicialmente apresentam 

superfície lisa e quase translúcida, tornando-se posteriormente flocosas ou compactas, com 

tufos. A coloração da colônia  é normalmente devido à pigmentação dos conídios e a 

quantidade destes produzidos, o tipo de meio e o pH também podem influenciar. O micélio é 

composto por hifas hialinas, ramificadas e de parede lisa. A maioria das espécies forma 

clamidósporos, intercalados nas hifas ou terminais. Os conidióforos são muito ramificados, de 

formato cônico ou piramidal, e na maioria das vezes são formados em anéis sazonais 

produzindo zonas concêntricas. As células conidiogênicas são fialídicas. Os conídios têm 

formatos subglobosos, ovóides, elipsóides ou elíptico-cilíndricos, são produzidos em série e 

acumulados no ápice da fiálide, são lisos ou ligeiramente rugosos, hialinos ou com variação 

da coloração de verde-amarelo ou verde-claro.  
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REAÇÃO DE PROGÊNIES DE MARACUJAZEIRO-AZEDO AO Colletotrichum 

gloeosporioides 

 
RESUMO 

 

 O presente trabalho foi desenvolvido em casa-de-vegetação, na Estação Biológica da 

Universidade de Brasília, em 2005, e teve como objetivo  avaliar a reação de progênies de 

maracujazeiro-azedo frente ao fungo C. gloeosporioides agente causal da antracnose, com 

base nas variáveis  severidade (nota) e incidência (%) da doença. Utilizou-se o delineamento 

de blocos casualizados, com 4 repetições e 6 plantas por parcelas, em esquema de parcela 

subdividida sendo sete épocas de avaliação na parcela e 72 progênies na subparcela. O fungo 

C. gloeosporioides foi inoculado nas progênies de maracujazeiro na concentração 5x106 por 

aspersão mediante ferimentos pré-estabelecidos com auxílio de escova de aço de cerdas finas. 

A primeira avaliação foi realizada 20 dias após a inoculação, e as demais em intervalos a cada 

sete dias, encerrando-se na sétima avaliação aos 62 dias após a inoculação. Para avaliar o grau 

de incidência e severidade da antracnose, estabeleceu-se uma escala de notas de 1 a 7, sendo 1 

= ausência de sintomas; 2 = de 1 a 10% da área lesada atingida; 3 = de 10 a 25% da área 

lesada atingida; 4 = de 25 a 50% da área lesada atingida; 5 = de 50 a 100% da área lesada 

atingida; 6 = rompimento do tecido necrosado e 7 = desfolha, onde foram consideradas como 

Resistentes (R) as plantas com notas médias = 2; Moderadamente Resistentes (MR) as plantas 

com notas médias > 2 e = 3; Suscetíveis (S) as plantas com notas médias > 3 e = 4; e 

Altamente Suscetíveis (AS) as plantas com notas médias > 4. As progênies mostraram 

diferenças significativas quanto à incidência de C. gloeosporioides ao longo das sete 

avaliações. O mesmo não ocorreu com a severidade. No geral, duas progênies foram 

classificadas com Moderadamente Resistentes; oito como suscetíveis e 62 foram Altamente 

suscetíveis. Houve correlação da média de severidade com incidência da antracnose, 

demonstrando a relação entre os dois parâmetros e a confiabilidade de ambos. 

 

 

Palavras-chave: antracnose, épocas de avaliação, Passiflora edulis Sims f. flavicarpa. 
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REACTION OF SOUR PASSIONFRUIT LINEAGES TO Colletotrichum 

gloeosporioides 

 

ABSTRACT 

 

The present work was developed in a greenhouse at the Biological Station of the 

University of Brasilia in 2005 and had the objective to evaluate the disease incidence and 

severity in sour passionfruit lineages caused by the fungus, C. gloeosporioides, the causal 

agent of anthracnose. Six plants of each of 72 lineages were evaluated in a randomized block 

experiment with 4 replicates and seven different times of evaluation. C. gloeosporioides was 

inoculated in the lineages of passionfruit plants at a concentration of 5x106 spores in wounds 

pre-established by abrasion with a fine steel brush. The first evaluation was carried out 20 

days after inoculation and the others at seven day intervals, ending with the seventh 

evaluation at 62 days after inoculation. To evaluate the degree of incidence and severity of 

anthracnose, a grade scale was established from 1 to 7, where 1 = absence of symptoms; 2 = 

from 1 to 10% leaf area affected; 3 = from 10 to 25% affected; 4 = from 25 to 50% affected; 5 

= from 50 to 100% affected; 6 = disruption of the necrotic tissue and 7 = leaf loss, where 

average grades < 2 = Resistant (R); > 2 and = 3 = Moderately Resistant (MR); > 3 and = 4 = 

Susceptible (S) and > = Highly Susceptible (HS). The lineages showed significant differences 

in the incidence of disease. However, the same did not happen with severity. In general, two 

lineages were classified as Moderately Resistant; eight as Susceptible and sixty two were 

highly Susceptible. There was correlation of the average severity with incidence of 

anthracnose, showing the relationship between the two parameters and the reliability of both. 

 

 

Key words: anthracnose, different times for evaluating, Passiflora edulis Sims f. flavicarpa. 
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INTRODUÇÃO 

 

A produção de maracujá amarelo (Passiflora edulis Simmonds f. flavicarpa Degener) 

no Brasil vem ganhando impulso, nos últimos anos, em função de preços atraentes 

principalmente no mercado de frutas frescas (PIRES & MATA, 2005). Com o aumento da 

área cultivada, e a inclusão de novas regiões no cenário produtivo brasileiro, aumentam 

também os problemas fitossanitários que atingem essa cultura. Com isso, a longevidade do 

ciclo produtivo do maracujazeiro tem reduzido consideravelmente, apesar de ser uma cultura 

perene, os produtores têm optado por manter os pomares por um período de apenas dois anos, 

quando o período normal de vida útil dessa cultura deveria ser de 3 a 4 anos (FISCHER, 

2003). Em determinados locais os pomares têm sido renovados após a primeira safra. 

Essa diminuição da vida útil dos pomares está associada principalmente a um 

fenômeno denominado morte precoce ou morte prematura do maracujazeiro, que se 

caracteriza por apresentar sintomas como produção de frutos pequenos inicialmente, desfolha 

precoce intensa, murcha, seca das ramas terminais e morte descendente. Esse mal pode estar 

relacionado a vários agentes patogênicos da cultura (DIAS, 1990; JUNQUEIRA et al., 1999; 

KUDO, 2004). Segundo Junqueira et al. (1999), problemas de origem abiótica também podem 

causam diminuição do período de vida útil do maracujazeiro. 

Os patógenos de maior freqüência em plantas são os de natureza fúngica, dentre eles, 

destacam-se os representantes do gênero Colletotrichum Corda. Diversas espécies desse 

gênero, entre elas, Colletotrichum gloeosporioides (Penzig) Saccardo, C. graminicola (Ces.) 

G. W. Wils, C. gossyppi South., encontram-se associadas às sementes de seus hospedeiros e 

são potencialmente transmitidos por essa via (TALAMINI et al., 2001). 

Dentre os patógenos relacionados à cultura do maracujazeiro, o que vem se destacando 

nos últimos anos é o fungo Colletotrichum gloeosporioides. Trata-se de um fungo 

Mitospórico, da ordem Melanconiales, família Melanconiaceae. O teleomorfo (fase sexuada) 

foi descrito como Gomerella cingulata (Stoneman.) Spaulding & von Schrenk, no filo 

Ascomycota, classe Ascomycetes ordem Phyllachorales e família Glomerellaceae (KIRK et 

al., 2001).  

Colletotrichum gloeosporioides é o agente etiológico da antracnose, doença que ocorre 

em condições de temperatura e umidade mais elevada, sendo mais severa nas regiões tropicais 

e subtropicais do Brasil (SERRA & SILVA, 2004; MENEZES, 2002). 

A ocorrência da antracnose no maracujazeiro foi relatada no Brasil no início da década 

de setenta, esse fato coincide com o início da exploração da cultura do maracujá a nível 
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comercial (FRANCISCO NETO et al., 1995; MIRANDA, 2004). No cultivo do 

maracujazeiro, a doença encontra-se largamente disseminada em todas as regiões produtoras 

do Brasil e, também, nos diversos países que exploram a cultura (ROCHA et al., 1998; 

SANTOS et al., 1999; SANTOS FILHO & SANTOS, 2003; JUNQUEIRA et al., 2005; 

TODAFRUTA, 2006).  

A antracnose ataca todos os órgãos da parte aérea da planta, constitui ainda um dos 

mais sérios problemas na pós-colheita do maracujá, podendo penetrar até mesmo pela 

superfície intacta dos frutos. Nestes, as lesões são deprimidas, de coloração escura com 

podridão seca, causando um enrugamento precoce da área afetada depreciando o produto para 

a comercialização e cons umo humano (PIO-RIBEIRO & MARIANO, 1997; SANTOS 

FILHO & SANTOS, 2003; SANTOS FILHO et al., 2004; LIMA FILHO et al., 2005). 

Esse patógeno possui uma ampla gama de hospedeiros, infectando além do 

maracujazeiro, goiabeira, mangueira, mangabeira, mamoeiro, cajueiro, jaqueira, abacateiro, 

seringueira, certas anonáceas como pinha, biribá, cherimóia, condessa, graviola e frutíferas do 

grupo das Spondias como cajazeira, cajarana, serigüela, umbu e embugüela, nas solanáceas 

causando doenças em berinjela, jiló, pimentão e pimenta (STRADIOTO, 1993; MUNIZ et al., 

1997; ASSIS, 2001; SANTOS FILHO & SANTOS, 2003; SANTOS FILHO et al., 2004, 

GASPAROTTO et al., 2005; KUROZAWA et al., 2005). 

Serra & Silva (2004), estudaram a patogenicidade de C. gloeosporioides através de 

inoculação cruzada de 12 isolados provenientes de frutos e folhas de diferentes fruteiras, e 

observaram que todos os isolados foram patogênicos quando inoculados em frutos de manga e 

de mamão com ou sem ferimentos. 

Francisco Neto et al. (1995), desenvolveram importante experimento para verificação 

da influência da idade da folha, da incidência de luz e do método de inoculação na infecção de 

Passiflora por C. gloeosporioides e constataram que a combinação de fatores como: idade da 

folha, ferimento na inoculação e ausência de luz durante as primeiras 48 horas de incubação e 

elevada umidade, são decisivos para o aparecimento dos sintomas da doença nos primeiros 

sete dias após inoculação. Ressaltaram ainda que isolados de C. gloeosporioides apresentaram 

diferenças na patogenicidade relacionados com a sua origem de modo que o P. alata e P. 

edulis f. flavicarpa se mostraram mais suscetíveis ao isolado congenital. 

Muniz et al. (1977), detectaram pela primeira vez a presença do fungo C. 

gloeosporioides em frutos de mangabeira em plantio no município de Maceió-AL. 

Assis (2001), estudando a antracnose da mangueira causada pelo fungo C. 

gloeosporioides, observa que essa doença é uma das mais importantes da cultura, com o 
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patógeno apresentando ampla distribuição geográfica e ocasionando problemas em regiões 

produtoras da fruta. 

Stradioto (1993), observou que isolados de C. gloeosporioides provenientes de citros, 

abacates, manga, mamão, pimentão e seringueira, apresentavam ampla gama de 

patogenicidade e virulência, mostrando-se patogênicos quando inoculados em frutos de 

abacate, mamão, maçã e pimentão, em folhas de mangueira e em folíolos de seringueira. 

Muniz et al. (1998), testaram a patogenicidade de um isolado de C gloeosporioides 

obtido de folha de cajueiro, em frutos de acerola, mamão, manga e maracujá, a inoculação foi 

efetuada por meios de ferimentos. Os isolados testados foram patogênicos aos frutos de 

acerola e de manga, e às folhas de cajueiro, e não se desenvolveu em frutos de mamão e de 

maracujá. 

Almeida (2005), refere-se à baixa resistência de maracujazeiro observada por Wulff et 

al. (1994), onde eles sugerem investigar cultivares de maracujazeiro que expressem menor 

severidade à antracnose.  

Pedrosa et al. (2004), avaliaram componentes de resistência em cebolas a C. 

gloeosporioides, e detectaram diferenças significativas entre cultivares/acessos, na inoculação 

por atomização, quanto à freqüência de infecção inicial e à taxa de progresso monocíclico da 

doença. 

A detecção de fontes de resistência a uma doença requer a utilização de métodos 

seguros para a separação de progênies suscetíveis e resistentes. Isto exige não apenas a 

padronização das condições experimentais como também o uso de técnicas estatísticas de 

amostragem, de resumo e análise dos dados e de avaliação dos resultados experimentais, 

apropriadas (MELLO, 1995).  

Dentre os métodos diretos de avaliação de doenças encontram-se a estimativa dos 

parâmetros incidência e severidade. A incidência é a porcentagem (freqüência) de plantas 

doentes em uma amostra ou população, já a severidade é a porcentagem da área ou do volume 

de tecido danificado ou lesado (AMORIM, 1995; LARANJEIRA, 2005; SOUSA, 2005). 

Assim, tratando-se de um patógeno tão agressivo, e de difícil controle a pesquisa 

envolvendo recursos genéticos e programas de melhoramento genético, é estratégica para a 

identificação de progênies com resistência a doenças. Há poucos estudos relacionados à 

resistência de progênies de maracujazeiro a antracnose, diante dos fatos, esse trabalho 

conduzido sob condições de casa-de-vegetação objetivou selecionar progênies de 

maracujazeiro-azedo que possam ser utilizados como fonte de resistência ao fungo C. 

gloeosporioides.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi instalado e conduzido em casa-de-vegetação localizada na Estação 

Experimental de Biologia – EEB, Universidade de Brasília, no Distrito Federal a uma latitude 

Sul de 16o, longitude a Oeste de Greenwich de 48o, e altitude de 1.010 metros acima do nível 

do mar. O clima da região do tipo AW, caracterizado por chuvas concent radas no verão, de 

outubro a abril e invernos secos, de maio a setembro (MEDEIROS, 2005). A temperatura na 

casa-de-vegetação foi medida com auxílio de um termohigrógrafo e variou de 10 a 30 oC e a 

umidade relativa do ar de 60 a 100% no período de maio a julho/2005.  

 

Delineamento experimental 

 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, com 4 repetições e 

6 plantas por parcelas, em esquema de parcela subdividida sendo sete épocas de avaliação na 

parcela e 72 progênies na subparcela. 

As progênies avaliadas foram formados por plantas provenientes de sementes de 72 

materiais, dentre estes, 53 foram obtidos a partir de materiais selecionados (seleção massal) de 

plantios comerciais contendo nove genótipos superiores (Maguary Mesa 1, Maguary Mesa 2, 

Havaiano, Marilia Seleção Cerrado (MSC), Seleção DF, EC-2-O, F1 (Marília x Roxo 

Australiano), F1 (Roxo Fiji x Marília) e RC1  [F1 (Marília x Roxo Australiano) x Marília (pai 

recorrente)], 

Os genótipos adquiridos através de seleção massal foram: 

MAR 20-01    MAR 20-03    MAR 20-04    MAR 20-05    MAR 20-06    MAR.20-07 

MAR.20-08    MAR 20-09    MAR 20-11    MAR 20-13    MAR 20-14    MAR 20-15 

MAR 20-16    MAR 20-17    MAR 20-19    MAR 20-20    MAR 20-21    MAR.20-22 

MAR 20 23    MAR 20-24    MAR 20-25    MAR 20-26    MAR 20-27    MAR 20-28 

MAR 20-39    MAR 20-30    MAR 20-31    MAR 20-32    MAR 20-33    MAR 20-34 

MAR 20-35    MAR 20-36    MAR 20-37    MAR 20-38    MAR 20-39    MAR.20-40 

MAR 20-41    MAR 20-43    MAR 20-44    MAR 20-45    MAR 20-46    MAR 20-47 

MAR 20-48    MAR 20-49    MAR 20-50   Roxo Médio,   Roxo Australiano Polycross  

Amarelo Arredondado,  Roxo Escuro Alongado,   Roxo Médio Alongado, Rosa Claro, 

Amarelo Alongado, Roxo Claro.  

As dezenove progênies restantes foram obtidas através de cruzamentos e 

retrocruzamentos intra e interespecífico pela Embrapa Cerrados, conforme a descrição a 
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seguir: Rubi Gigante é resultado do cruzamento entre (Roxo Australiano x Marília); 

Redondão, cultivar comercial introduzida de Porto Rico em 1998; EC-3-0, híbrido (RC1) de 

polinização controlada entre as cultivares Marília x Roxo Australiano retrocruzado com 

Marília, ou seja, F1 x Marília; EC-L-7, progênie derivada da cultivar Marília; Maguary FB 

100 e Yellow Master FB 200 (Seleção de Flora Brasil), cultivares comerciais utilizadas 

como testemunhas suscetíveis a septoriose; PES-09 e PES-07, que são da geração (F3) de 

polinização controlada entre as espécies P. edulis x P. setacea; GA-2, cultivar obtida entre a 

Cv. Sul Brasil x Redondão; Vermelhinho, [(P. caerulea x P. edulis f. flavicarpa) x Marília]; 

AR-1, obtida do cruzamento entre GA-2 x MA (matriz derivada do redondão); Maracujá 

Moranga (Seleção de material introduzido de Porto Rico em 1996); Gigante Amarelo 

resultou do cruzamento entre Redondão x MSC; AP-1, essa cultivar foi obtida do 

cruzamento entre tipos de maracujá-amarelo de alta produtividade, selecionados em pomar 

comercial; AR-2, cultivar híbrida obtida do cruzamento do “Redondão” com uma seleção 

de maracujá-amarelo mais resistentes a doenças de raízes e da parte aérea; GA-2 x Rubi 

híbrido; Progênie 7 RC-3; PES-3 e 20/205. 

O material utilizado foi, portanto, oriundo de programa de melhoramento desenvolvido 

pela Embrapa-Cerrados e Universidade de Brasília, levando em consideração os aspectos de 

produtividade, qualidade de frutos e resistência aos principais fitopatógenos. 

 

Obtenção dos isolados de Colletotrichum 

 

Os isolados de C. gloeosporioides foram obtidos a partir de folhas e frutos coletados em 

supermercados e pomares no DF. O material apresentando sintomas típicos da antracnose, 

com lesões coalescentes foi levado ao laboratório, onde procedeu-se o isolamento de acordo 

com as técnicas apresentadas por Amorim & Salgado (1995). O isolamento foi feito em placas 

de Petri contendo meio de cultura BDA (batata-dextrose-ágar) com 250mg/L de cloranfenicol.  

As placas foram incubadas em câmara de crescimento B.O.D sob 12h de luz/dia, com 

temperatura média de 26ºC. Assim que os fungos iniciaram os seus crescimentos, foram 

repicados para placas contendo BDA. Após o crescimento e a identificação morfológica dos 

fungos, estes foram armazenados em geladeira e em nitrogênio líquido.  

Para a caracterização dos isolados foram utilizados parâmetros indicados por von Arx 

(1957), Sutton (1980) e Sutton (1992): tais como aspecto da colônia, tamanho e forma dos 

conídios, presença ou ausência de setas assim como formação de apressórios. Prepararam-se 
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lâminas com as estruturas fúngicas para medições. Foram tomadas as dimensões desses 

conídios sob lentes de aumento de 400X.  

Os fungos isolados apresentaram colônias de coloração acinzentada e, posteriormente, 

massa conidial de coloração alaranjada, o que é uma característica do gênero 

Colletotrichum.(Figura 1.1A). Os conídios mostraram-se hialinos, cilíndricos, unicelulares, 

com uma das extremidades arredondada e a outra pontiaguda, medindo entre 8,0 - 25,0 µm de 

comprimento por 2,5 - 6,0 µm de largura (Figura 1.1B). Os apressórios apresentaram-se 

levemente clavados, originados em hifas hialinas (figura 1.1C). No tecido vegetal, observou-

se a presença de setas de coloração marrom nos acérvulos (Figura 1.1D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.1 - Características morfológicas do isolado CEN 419 (C. gloeosporioides).  (A) aspecto da 

colônia, (B) formato dos conídios aumentado 1000x, (C) formato do apressório aumentado1000x, (D) setas 

sobre o tecido vegetal aumentado 1000x. 
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Teste de patogenicidade  

 

Foram testados quatro isolados, sendo três adquiridos através de isolamento a partir 

folhas e frutos de maracujazeiro apresentando sintomas e coletados no DF (CEN 419, CEN 

421, CEN 433) e um isolado proveniente da UFRPE (CEN 422).Os isolados foram inoculados 

em plantas de maracujá (progênies Yellow Master FB 100 e MAR 20#13) com 40 dias de 

repicagem, as folhas foram perfuradas com uma escova de cerdas de aço fino e em seguida 

foram aspergidas com suspensões de conídios dos fitopatógenos na concentração 106 

cinídios/ml. Estas plantas foram mantidas em câmaras úmidas até o aparecimento dos 

sintomas.  

 Dos quatro isolados testados (CEN 419, CEN 421, CEN 433 e CEN 422), somente o 

CEN 419 isolado de fruto de maracujá coletado em supermercado da 215 Norte Brasília-DF 

apresentou alto índice de patogenicidade. 

 

Semeadura 

 

A semeadura foi feita em bandejas de poliestireno extendido de 72 células (120 

ml/célula), com substrato à base de casca de Pinus sp. e vermiculita (Plantmax®). Foram 

colocadas quatro sementes por célula. A repicagem das mudas foi feita 32 dias após a 

semeadura, foram repicadas para outras bandejas de poliestireno, com uma muda por célula. 

Após 51 e 61 dias da repicagem foi realizada adubação de cobertura com sulfato de amônia, 

na proporção de 0,1 g/planta. 

 

Inoculação 

 

Para a extração de conídios de C. gloeosporioides produzidos em meio líquido (descrito 

no capítulo III), foi feita, inicialmente, a centrifugação do material fúngico a 10.000 rpm por 

10 minutos para a eliminação do sobrenadante, após isso, o pellet foi dissolvido em água 

destilada, a suspensão foi filtrada em duas camadas de gaze e feito a contagem dos conídios. 

A contagem de conídios foi feita em hemacitômetro (câmara de Neubauer) e, 

posteriormente, foi feito o cálculo da concentração de conídios. Determinado o número de 

conídios, foi feito o ajuste para o volume e a concentração desejada. Foram usados 150mL da 

suspensão por bandeja na concentração 5x106 conídios/ml. 
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A viabilidade dos conídios foi determinada antes da inoculação, utilizando-se lâminas 

de microscópio como suporte para blocos de BDA, os quais foram inoculados com 100 µL da 

suspensão fúngica espalhada com alça de Drigalsk. Após a inoculação, o material foi 

incubado em câmara de crescimento BOD. a 25°C. Contaram-se 100 conídios de cada 

amostra, as 16 e 24 horas de incubação, observando-se que após 24 horas, houve de 80-100% 

de germinação. 

O bioensaio foi realizado 80 dias após a repicagem das plantas. Quando as plantas 

apresentavam de sete a nove folhas, as de idade mediana foram perfuradas com o auxílio de 

uma escova de cerdas de aço fino e, em seguida, foi inoculada uma suspensão do isolado CEN 

419. A inoculação foi realizada ao final da tarde, através de aspersão da suspensão de esporos 

tanto na face abaxial quanto na face adaxial da folha. Segundo Malnati et al. (1993), o método 

de pulverização é o mais indicado, pois além de gastar menos tempo para a inoculação, resulta 

em lesões melhor distribuídas na folha, e, além disso, é o método mais parecido com a 

infecção natural por respingos de chuva. 

 As plantas foram mantidas em casa-de-vegetação, a qual foi transformada numa grande 

câmara úmida, onde permaneceram até o término do experimento. Após 12 horas da 

inoculação, foi ligado o sistema de nebulização com períodos de 10 minutos por hora. 

Foi realizada irrigação diária no pé da planta, com utilização de mangueiras, numa 

quantidade aproximada de 50 ml/planta. Não foram aplicados produtos químicos, a exceção 

de adubação nitrogenada. Para a adubação, solubilizou-se sulfato de amônia na proporção de 

100g/10 litros de água. Posteriormente, lavaram-se as plantas com auxílio de mangueira para 

evitar queimaduras.  

 

Avaliações 

 

 Foram realizadas sete avaliações de severidade (notas) levando-se em consideração a 

porcentagem de área foliar lesada infectada e de incidência (porcentagem de plantas com 

sintomas) da doença, a primeira foi feita aos 20 dias após a inoculação e, as demais em 

intervalos a cada sete dias, atribuindo-se notas de 1 a 7, com base em valores de severidade. 

Entre as folhas previamente feridas, foram escolhidas três folhas localizadas na região central 

da planta (folhas de idade média) para avaliação.  

De acordo com Laranjeira (2005), é clara a ausência de chaves e escalas adequadas ao 

suporte de programas de melhoramento na passicultura. Segundo esse autor, para avaliações 

de experimentos desenvolvidos em casa de vegetação, é mais adequado fazer avaliações em 



 44 

folhas. Em função disto, para a realização da avaliação da severidade da doença em folhas de 

maracujazeiro, foi proposta uma escala de notas neste trabalho de 1 a 7, como descrita a 

seguir: 

1 – Ausência de sintomas 

2 – de 1 a 10% da área lesada atingida 

3 – de 10 a 25% da área lesada atingida 

4 – de 25 a 50% da área lesada atingida 

5 – de 50 a 100% da área lesada atingida 

6 – rompimento do tecido necrosado 

7- desfolha. 

Com a escala de notas estabelecida, foram consideradas como Resistentes (R) as plantas 

com notas médias = 2; Moderadamente Resistentes (MR) as plantas com notas médias  > 2 e 

= 3; Suscetíveis (S) as plantas com notas médias > 3 e = 4; e Altamente Suscetíveis (AS) as 

plantas com notas médias > 4 (Figura 1. 2). 

Os dados coletados foram submetidos à análise de variância, e teste de F. As médias 

foram comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de significância, utilizando-se o 

programa SANEST (ZONTA & MACHADO, 1995). 

Foram feitas análises de regressão polinomial,  para o fator época de avaliação, cujas 

equações foram selecionadas, baseando-se na significância de seus coeficientes, ao nível de 

5% de probabilidade.  

A partir dos dados obtidos nas sete avaliações, calculou-se a área abaixo da curva de 

progresso da doença (AACPD) proposta por Shaner & Finney (1977), utilizando-se o 

programa SANEST (ZONTA & MACHADO, 1995), a fim de avaliar a possibilidade de vir a 

ser também utilizado como parâmetro de diferenciação de progênies quanto à resistência à 

antracnose. Para as médias dos valores e AACPD foi utilizado o teste de Tukey ao nível de 

5%.  

Além disso, foram realizadas análises de correlação simples entre as variáveis avaliadas 

(incidência e severidade), baseando-se na significância de seus coeficientes. A classificação 

de intens idade da correlação para p = 0,01, foi considerada muito forte (r ± 0,91 a ± 1,00), 

forte (r ± 0,71 a ± 0,90), média (r ± 0,51 a ± 0,70) e fraca (r ± 0,31 a  ± 0,50), de acordo com 

Gonçalves e Gonçalves (1985), citado por Guerra e Livera (1999).  
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Figura 1.2 – Escala diagramática para avaliação de antracnose do maracujazeiro em plantas inoculadas em casa de 

vegetação com perfurações prévias. 1- Ausência de sintomas; 2 – De 1 a 10 % da área lesada atingida; 3 – De 10 a 25 % 

da área lesada atingida; 4 – De 25 a 50 % da área lesada atingida; 5 – De 50 a 100 % da área lesada atingida; 6 – 

rompimento do tecido necrosado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 2  3  4  5  6 



 46 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Avaliação da reação de progênies de maracujazeiro-azedo ao C. gloeosporioides. 

 
 Houve diferença significativa entre as épocas de avaliação, tanto para incidência (%) 

de plantas infectadas quanto para severidade da doença (nota). A severidade máxima ocorreu 

na última época de avaliação (7a) enquanto a incidência atingiu o valor máximo a partir da 3a 

avaliação permanecendo até a ultima avaliação (Tabela 1.1). 

 As progênies de maracujazeiro-azedo apresentaram diferenças significativas quanto a 

incidência (%) e severidade (nota) da antracnose (Tabela 1.2), variando de 50,24% a 99,96% 

e de 2,08 a 5,35, respectivamente.  

 Houve interação significativa entre progênies e épocas de avaliação quanto à 

incidência de antracnose (Tabela 1.3). 

Na testemunha, onde foi aspergida apenas água destilada estéril, não ocorreu o 

desenvolvimento de lesões.  

Nenhuma das progênies avaliadas apresentou resistência à antracnose (Tabela 1.4), mas 

houve diferença significativa entre elas pelo teste de Tukey a 5%.  

Resultados semelhantes foram encontrados por Junqueira et al. (2003), em trabalho 

realizado com 11 genótipos de maracujazeiro-azedo de propagação sexuada, sob condições de 

campo, sem uso de agrotóxicos e com inóculo natural, relacionado à reação de genótipos de 

maracujazeiro a diferentes doenças. Estes autores observaram que, quanto à reação das 

progênies à antracnose do fruto, foram observadas diferenças significativas entre elas, no 

entanto nenhuma apresentou resistência completa. As Progênies Redondão e EC-3-0 foram 

classificadas por eles como moderadamente resistentes e neste trabalho, a progênie Redondão 

foi classificada como suscetível e EC-3-0 foi classificada como altamente suscetível. 

Miranda (2004) avaliou 15 progênies de maracujazeiro-azedo de propagação sexuada, 

sem aplicação de agrotóxicos e sob condições de campo (inóculo natural)  em frutos, e 

classificou 14 progênies como moderadamente resistentes e um (MAR 20#36) como 

resistente à antracnose. Entre estas, 14 foram avaliadas neste trabalho em folhas e sob 

condição de casa-de-vegetação tendo sido classificadas da seguinte forma: suscetível – MAR 

20#16 e MAR 20#30. Altamente suscetíveis – MAR 20#21, MAR 20#38, MAR 20#15, MAR 

20#04, MAR 20#31, MAR 20#36, MAR 20#32, MAR 20#22, MAR 20#06 e MAR 20#35. 

MAR 20#08 e MAR 20#13. 
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Sousa (2005), avaliou 17 progênies propagadas sexualmente, sob condições de campo 

(inóculo natural) e sem o uso de agrotóxicos, com a avaliação feita em frutos, e os classificou 

como resistentes à antracnose. Destas, 13 foram avaliadas neste trabalho em casa-de-

vegetação e foram classificadas da seguinte forma: Redondão e Rubi Gigante como 

suscetíveis; FB 100, Gigante Amarelo, Maracujá Moranga, Vermelhinho, EC-3-0, 

MAR20#03, MAR20#04, MAR20#09, MAR20#15, FB 200 e EC-7-L como Altamente 

Suscetíveis.  

É oportuno considerar algumas diferenças básicas na avaliação do presente trabalho 

desenvolvido sob ambiente protegido com os trabalhos desenvolvidos por Junqueira et al. 

(2003), Miranda (2004) e Sousa (2005) sob condições de campo. Primeiramente, diz respeito 

aos ambientes que são bem diferentes. Entre outras diferenças podemos citar o fato de 

usarmos inóculo artificial neste trabalho e inóculo natural no campo aberto. O estado 

vegetativo das plantas sendo mudas neste trabalho e por plantas adultas no campo. As partes 

vegetativas utilizadas para avaliar a severidade da doença sendo folhas neste trabalho e frutos 

no campo. Neste trabalho foi utilizado além da irrigação, nebulização enquanto que no campo 

foi utilizada somente irrigação por gotejamento. E finalmente, devemos levar em 

consideração o fator variação dentro da progênie, por ser material procedente de semente e 

não ser híbrido uniforme ou linhagem ainda está em segregação, além disso, há também a 

variabilidade do patógeno. 

Sob condição de casa-de-vegetação, a progênie MAR 20#50 foi considerada neste 

trabalho como altamente suscetível a antracnose (nota média de 4,26 de severidade e 97,02% 

de incidência). Entretanto, foi considerada promissora para resistência a septoriose por Pinto 

(2002). Fator semelhante ocorreu com a progênie MAR 20#07 (nota média 4,64 de severidade 

e 97, 62% de incidência) neste trabalho e que mostrou potencial para resistência a septoriose 

em trabalho realizado por Kudo (2004). Já Bueno (2001), trabalhou com 48 progênies 

pertencentes ao mesmo programa de melhoramento genético em casa-de-vegetação e 

observou que todas foram altamente suscetíveis a septoriose na primeira avaliação (25 dias) e 

suscetíveis na segunda avaliação (50 dias). Com estes resultados, deduz-se que as progênies 

reagiram de forma diferente aos patógenos.  

A escala diagramática utilizada neste trabalho é diferente das utilizadas pelos autores 

citados acima. 

Mesmo com alto índice de desfolha, a mortalidade de plantas foi baixa, mostrando que 

não houve disseminação da doença na planta, ficando restrita às folhas lesadas.   
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Apesar de não ter ocorrido progênie resistente, houve seleção individual de plantas 

dentro de progênie pelo fato de estarem segregando, ou seja, houve  uma acentuada variação 

dentro de cada progênie, como podemos conferir na Tabela 1.4, a presença de plantas 

Resistentes e Moderadamente Resistente mesmo após um longo período de tempo (62 dias 

após inoculação). Esse é um fator positivo, pois facilita o manejo integrado do patógeno. 

As variedades comerciais Maguary FB100 e Yellow Master FB200, foram utilizadas 

neste trabalho como testemunhas suscetíveis e foram classificadas como altamente suscetíveis 

a antracnose. 

A variação dos valores do índice de severidade geral da doença e de porcentagem de 

incidência geral em função do tempo foi estimada através de regressão polinomial com ponto 

de máximo em aproximadamente 44 (severidade) e 30 (incidência) dias, indicando os pontos 

em que a doença atingiu a maior intensidade (figura 1.3 e 1.4). 

Os dados indicam que a severidade (nota) ainda se encontrava em progresso, não tendo 

ainda atingido o seu ponto de máxima (que ocorreria aproximadamente aos 44 dias) quando 

do término das avaliações que ocorreu aos 42 dias após a 1a avaliação. Enquanto que, o ponto 

máximo da incidência ocorreu aproximadamente aos 30 dias após a 1a avaliação. O ritmo de 

evolução da incidência do patógeno para a maioria das progênies inicialmente se deu muito 

rápido, aliado á sua grande facilidade de disseminação e sob condições favoráveis.  

As equações de regressão polinomial de incidência da antracnose para os níveis de 

época dentro de progênies de maracujazeiro-azedo em sete diferentes épocas foram 

quadráticas e lineares. 

Avaliando a incidência (%) de antracnose em progênies de maracujazeiro-azedo em sete 

épocas diferentes, verificou-se efeito quadrático nas seguintes progênies: MAR 20#20, MAR 

20#30, MAR 20#44, MAR 20#45, GA-2, GA-2 X Rubi e Maracujá Moranga com ponto de 

máximo ocorrido aproximadamente aos 27 dias (Figuras 1.7, 1.9, 1.12, 1.13, 1.20, 1.21 e 

1.23). Nas progênies MAR 20#15, MAR 20#26, MAR 20#05, Redondão, Roxo Médio 

Alongado e Rubi Gigante o ponto de máximo ocorreu aproximadamente aos 28 dias (Figuras 

1.6, 1.8, 1.17, 1.28, 1.31 e 1.32). Para as progênies MAR 20#11, MAR 20#46, Gigante 

Amarelo, PES-3 e Roxo Claro o ponto de máximo ocorreu aproximadamente aos 29 dias 

(Figuras 1.5, 1.14, 1.22, 1.24 e 1.30). Nas progênies MAR 20#48, e MAR 20#49 o ponto de 

máximo ocorreu aproximadamente aos 30 dias (Figuras 1.15 e 1.16). E na progênie PES-9 o 

ponto de máximo ocorreu aproximadamente aos 36 dias (Figura 1.26), (contados a partir do 

20° dias da inoculação).  
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Avaliando a incidência de antracnose em progênies de maracujazeiro-azedo em sete 

épocas diferentes, verificou-se efeito linear nas seguintes progênies: Amarelo Alongado, 

conforme a equação a cada sete dias a partir da primeira avaliação, espera-se um aumento 

médio de 2,4 % (incidência inicial = 89,3 %), (Figura 1.18). Na progênie MAR 20#35 espera-

se um aumento médio de 2,8 % (incidência inicial = 83,8 %), (Figura 1.11). Na progênie 

MAR 20#34 espera-se um aumento médio de 3,4 % (incidência inicial = 83,6 %), (Figura 

1.10). Na progênie ARZ espera-se um aumento médio de 4,2 % (incidência inicial = 79,1 %), 

(Figura 1.19). Na progênie Roxo Australiano Polycross espera-se um aumento médio de 4,5 

% (incidência inicial = 78,7 %), (Figura 1.29). Na progênie PES-7 espera-se um aumento 

médio de 7,3 % (incidência  inicial = 28,5 %), (Figura 1.25). E na a Progênie 7 RC3 espera-se 

um aumento médio de 14,0 % (incidência inicial = 19,9 %), (Figura 1.27). Para todos os 

casos, o aumento médio aproximado ocorreu a cada sete dias (contados a partir do 20° dias da 

inoculação).  

Sousa (2005) encontrou efeito significativo entre as épocas de incidência da 

antracnose nas progênies avaliadas sob condições naturais de campo, sendo que, a incidência 

máxima de 3,54% ocorreu aos 80 dias após o início da avaliação, onde a regressão linear 

demonstrou um aumento médio de 1,76% a cada época avaliada (40 dias). O autor não 

encontrou diferença entre as épocas para severidade. 

Para a severidade (nota) foi feito o cálculo da área abaixo da curva do progresso da 

doença. Pela comparação de médias através do teste de Tukey, houve diferença significativa 

entre as progênies ao nível de 5%, onde as que apresentaram maior área foram: Roxo médio, 

MAR-20#25, EC-L-7, MAR-20#08, PES-3, MAR-20#13 e Roxo australiano polycross e as 

progênies que apresentaram menor área foram: PES-9 E PES-7 (Tabela 1.5), que também 

apresentaram os resultados mais promissores para o parâmetro incidência da doença. Assim, 

estas progênies poderão ser selecionadas para novos testes de seleção e cruzamentos visando 

aumentar a resistência principalmente para a antracnose. Estes resultados são similares aos 

encontrados por Sousa (2005). 

O progresso da doença nas 72 progênies avaliadas pode ser observado nas Figuras 1.33, 

1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38 e 1.39. Devido a grande quantidade de progênies, as mesmas 

foram agrupadas em ordem decrescente do valor da média da área abaixo da curva em grupos 

de dez, sendo que na Figura 1.39 foram agrupadas 12 progênies. Já na Figura 1.40, estão 

representados as cinco progênies com maior área abaixo da curva e as cinco com menor área, 

sendo que no intervalo entre elas, estão localizadas implicitamente as outras 62 progênies com 

valores medianos.  
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Na literatura são escassos relatos de trabalhos com referência à resistência a antracnose 

em mudas de maracujaze iro-azedo sob condições de casa-de-vegetação, no entanto, verificou-

se que os graus de resistência obtidos para algumas progênies neste trabalho são similares 

àqueles obtidos por Junqueira et al. (2003) e Sousa (2005). A reação de resistência de 

progênies oriundas de retrocruzamentos com espécies selvagens como as (RC-3, PES-7 e 

PES-9) ou de cruzamento intraespecífico como o GA-2, Rubi gigante foi também verificado 

por Junqueira et al. (2005) por avaliação em campo.  

Independente dos parâmetros utilizados para ava liar a resistência das progênies ao fungo 

C. gloeosporioides, houve diferentes níveis de reações destes ao fungo, o que pode ser um 

indicativo de resistência horizontal do maracujazeiro à doença. 

As diferenças nos níveis de resistência apresentados pelas progênies de maracujazeiro 

ao fungo C. gloeosporioides, entre e dentro das progênies, podem ser atribuídos à presença de 

mecanismos de defesa diferentes, presentes na planta. 

Os mecanismos de defesa da planta contra os patógenos podem ser de natureza 

estrutural, quando atuam como barreiras físicas e inibem o patógeno de penetrar e colonizar a 

planta, ou de origem bioquímica, quando são produzidas substâncias que são tóxicas, ou que 

inibem o crescimento do patógeno na planta (STRADIOTO, 1993; MEDEIROS et al., 2003, 

TAIZ & ZEIGER, 2004). Segundo Stradioto (1993), estes mecanismos podem já existir na 

planta, ou serem produzidos em função da presença do patógeno. 

Quanto às folhas com sintomas de antracnose, a queda das mesmas pode ter ocorrido 

devido à reação de hipersensibilidade. De acordo com Medeiros et al. (2003), a reação de 

hipersensibilidade é um tipo de defesa bioquímica induzida como resposta ao ataque do 

patógeno a planta, e consiste em morte rápida de células do hospedeiro adjacentes ao local da 

penetração, privando o patógeno de nutrientes e impedindo a sua propagação. Esses autores 

afirmam que algumas respostas bioquímicas de reação de hipersensibilidade mostram-se 

semelhantes àquelas que ocorrem após injúria mecânica, senescência ou estresse.  

De acordo com a classificação de intensidade da correlação de Gonçalves e Gonçalves 

(1985), citado por Guerra e Livera (1999), houve correlação média entre severidade da 

antracnose (nota) com incidência da antracnose (%) (Tabela 1.6), demonstrando relação direta 

a confiabilidade dos dois parâmetros.  

Sousa (2005), sob condições de campo aberto, observou correlação média entre os 

parâmetros incidência de antracnose com severidade de antracnose, incidência de antracnose 

com nota de antracnose. 
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Tabela 1.1 - Médias de épocas de avaliação da antracnose em mudas de maracujazeiro-azedo 

a partir das médias do índice de severidade (nota) e incidência (%) em sete avaliações. 

Estação Biológica, FAV, 2005. 

**ÉPOCA (Dias) ***SEVERIDADE (Notas) ****INCIDÊNCIA (%) 

42 6,24 -a* 99,20 -a 

35 5,87 -b 98,77 -a 

28 5,50 -c 98,35 -a 

21 4,86- d 97,28 -a 

14 4,16 -e 96,68 -a 

7 3,18 -f 92,65 -b 

0 1,57 -g 73,30 -c 

CV (%) 1,239 1,591 
* Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si ao nível de significância de 5% Pelo teste de Tukey 

** Épocas de avaliação: 0 = 20 dias; 7 = 27 dias; 14 = 34 dias; 21 = 41 dias; 28 = 48 dias; 35 = 55 dias e 42 = 

62 dias, a primeira  foi feita 20 dias após a inoculação, e as demais em intervalos a cada 7 dias. 

*** Severidade (nota) da doença: 1-ausência de sintomas; 2- de 1 a 10% da área lesada atingida; 3- de 10 a 25% 

da área lesada atingida; 4- de 25 a 50% da área lesada atingida; 5- de 50 a 100% da área lesada atingida; 6- 

rompimento do tecido necrosado; 7- Desfolha. 

**** Incidência: Porcentagem de plantas com sintomas 
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Tabela 1.2. - Severidade média e incidência (%) de Colletotrichum gloeosporioides 

(antracnose) em mudas de maracujazeiro em sete avaliações. Estação Biológica, FAV, 2005. 

PROGÊNIES SEVERIDADE (NOTAS) INCIDÊNCIA (%) 
Roxo médio 5,35 -a* 93,46 -a-i 
Mar 20#25 5,30 -ab 99,96 -a 
EC-L-7 5,19 -a-c 97,14 -a-f 
Mar 20# 08 5,17 -a-c 98,21 -a-d 
PES 3 5,09 -a-d 93,33 -b-i 
Mar 20#13 5,09 -a-d 98,80 -ab 
Roxo Austral. Polycross 5,05 -a-e 92,14 -c-j 
Amarelo arredondado 5,03 -a-f 96,30 -a-g 
YM FB 200 5,02 -a-f 99,96 -a 
MAR 20#47 4,99 -a-g 96,90 -a-f 
MAR 20# 03 4,98 -a-h 97,01 -a-f 
MAR 20#44 4,94 -a-i 96,42 -a-g 
MAR 20#33 4,92 -a-j 98,80 -ab 
MAR 20#21 4,91 -a-j 98,81 -ab 
Amarelo alongado 4,90 -a-j 96,42 -a-g 
MAR 20#38 4,87 -a-k 92,10 -c-j 
Roxo escuro alongado 4,86 -a-k 97,61 -a-e 
MAR 20#23 4,82 -b-l 99,22 -ab 
MAR 20#28 4,82 -b-l 98,21 -a-d 
MAR 20#07 4,82 -b-l 96,48 -a-g 
MAR 20#17 4,81 -c-l 97,02 -a-f 
AR -1 4,79 -c-m 97,37 -a-f 
MAR 20#09 4,79 -c-m 96,42 -a-g 
MAR 20#45 4,76 -c-m 96,42 -a-g 
20/205 4,73 -c-o 98,81 -ab 
MAR 20#24 4,72 -c-p 97,02 -a-f 
MAR 20#40 4,67 -d-q 99,28 -ab 
MAR 20#01 4,67 -d-q 96,42 -a-g 
FB 100 4,66 -d-q 96,30 -a-g 
MAR 20#15 4,65 -d-q 91,05 -e-j 
MAR 20#27 4,64 -d-q 97,62 -a-d 
MAR 20#04 4,61 -d-r 96,18 -a-g 
MAR 20#39 4,60 -e-r 96,42 -a-g 
MAR 20#37 4,57 -e-s 96,18 -a-g 
MAR 20#41 4,57 -e-s 97,02 -a-j 
Vermelhinho 4,56- f-s 95,95 -a-h 
EC -3-0 4,55- f-s 97,62 -a-d 
MAR 20#48 4,53 -g-s 92,85 -b-d 
MAR 20#26 4,53 -g-s 95,23 -a-h 
MAR 20#31 4,53 -g-s 97,26 -a-f 
MAR 20#36 4,49 -h-s 97,02 -a-f 
MAR 20#20 4,48 -i-s 96,31 -a-g 
Rosa Claro 4,48 -i-s 96,90 -a-f 
GA 2 X Rubi 4,46 -i-t 94,00 -a-h 
Gigante amarelo 4,46 -i-u 91,96 -d-j 
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Maracujá moranga 4,45 -j-u 86,90 -i- l 
MAR 20# 5 4,43 -j-u 82,02 -l 
MAR 20#32 4,40 -k-v 97,02 -a-f 
MAr 20#29 4,36 -l-v 98,21 -a-d 
MAR 20#22 4,35 -l-v 96,42 -a-g 
AP- 1 4,35 -l-v 97,02 -a-f 
MAR 20#06 4,30 -m-v 97,02 -a-f 
MAR 20#43 4,27-n-w 98,08 -ab 
MAr 20#35 4,26-o-w 91,67 -d-j 
MAR 20#50 4,26 -o-w 97,02 -a-f 
Roxo Claro 4,25 -o-w 86,31 -j-l 
MAR 20#14 4,25 -o-w 98,57 -a-c 
MAR 20#46 4,23 -p-w 90,83 -f-j 
MAR 20#19 4,18 -q-x 96,42 -a-g 
MAR 20#11 4,14 -r-x 83,56 -k-l 
MAR 20#49 4,10 -s-x 92,14 -c-j 
MAR 20#34 4,10 -s-x 93,68 -a-h 
Redondão 3,98 -t-x 94,16 -a-h 
Roxo médio alongado 3,98 -t-x 94,64 -a-h 
MAR 20#16 3,97 -u-x 95,50 -a-e 
MAR 20#30 3,94 -v-x 95,00 -a-h 
AR- Z 3,80 -w-y 91,65 -d-j 
Rubi gigante 3,70 -xy 89,99 -g-h 
GA 2 3,33 -yz 89,52 -h-k 
Progênie 7 RC3 3,01 -z£ 61,78 -m 
PES-09 2,65 -£ 59,88 -m 
PES-07 2,08 -£ 50,24 -n 
CV (%) 16,100 10,318 

* Médias seguidas por letras distintas diferem entre si ao nível de significância de 5% pelo teste de Tukey. 
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Tabela 1.3 - Interação de progênies de maracujazeiro-azedo x época de avaliação em diferentes 

épocas. Estação Biológica, FAV, 2005. 

INCIDÊNCIA (%)*** 

ÉPOCAS  (dias) 

PROGÊNIES 0 7 14 21 28 35 42 
MAR 20#25 99,75 a*-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 
YM FB 200 99,75 a  -A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 
MAR 20#40 95,00 ab-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 
MAR 20#23 95,00 ab-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 
20/205 91,67 a-c-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 
MAR 20#21 91,67 a-c-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 
MAR 20#43 91,65 a-c-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 
MAR 20#13 91,65 a-c-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 
MAR 20#28 91,65 a-c-A 95,82 ab-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 
MAR 20#29 91,65 a-c-A 95,82 ab-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 
MAR 20#33 91,65 a-c-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 
MAR 20#14 90,00 a-d-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 
MAR 20#19 87,50 a-e-A 87,50 ab-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 
MAR 20#08 87,47 a-e-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 
Amarelo arred. 86,67 a-e-A 95,82 ab-A 95,82 ab-A 95,82 ab-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 
FB 100 86,65 a-e-A 95,82 ab-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 
MAR 20#31 85,82 a-e-A 95,82 ab-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 
MAR 20#27 83,34 a-f-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 
EC- 3-0 83,34 a-f-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 
MAR 20#17 83,32 a-f-A 95,82 ab-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 
Amar. longado. 83,32 a-f-A 91,67 ab-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 
MAR 20#24 83,32-a-f-A 95,82 ab-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 
MAR 20#22 83,32 a-f-A 91,67 ab-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 
Rox. esc. along 83,32 a-f-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 
MAR 20#03 83,30 a-f-A 95,82 ab-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 
MAR 20#47 82,50 a-g-A 95,82 ab-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 
MAR 20#16 82,50 a-g-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 
Vermelhinho 81,67 b-h-B 90,00 ab-AB 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 
AR- 1 81,65 b-h-B 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 
MAR 20#07 80,40 b-i-B 95,00 ab-AB 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 
EC-7-L 80,00 b-i-B 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 
MAR 20#37 79,57 b-j-B 93,75 ab-AB 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 
MAR 20#06 79,17 b-j-B 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 
MAR 20#34 79,17 b-j-B 86,65a-c-AB 95,00 a-A 95,00 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 
MAR 20#35 79,17 b-j-A 91,67 ab-A 91,67 a-A 91,67 ab-A 91,67ab-A 95,82a-A 95,82a-A 
MAR 20#09 79,17 b-j-B 95,82 ab-AB 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 
AP-1 79,17 b-j-B 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 
MAR 20#41 79,17 b-j-B 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 
MAR 20#01 79,17 b-j-B 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 
MAR 20#36 79,15 b-j-B 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 
MAR 20#50 79,15 b-j-B 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 
MAR 20#39 79,15 b-j-B 95,82 ab-AB 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 
MAR 20#32 79,15 b-j-B 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 
Rosa claro 78,34b-k-B 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 
Roxo médio 77,50 c-k-B 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 
MAR 20#04 77,50 c-k-B 95,82 ab-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 
Roxo aust. pol. 75,02 bc-B 79,15 bc-B 90,82 a-AB 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 
MAR 20#45 75,00 c-l-B 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 
MAR 20#26 74,97 c-l-B 91,65 ab-AB 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 
AR- Z 74,97 c-l-C 79,15 bc-BC 95,82ab-AB 95,82 a-AB 95,82a-AB 100 a-A 100 a-A 
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MAR 20#44 74,97 c-l-B 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 
MAR 20#20 74,17 d-l-B 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 
Roxo méd alon. 70,84 e-m-B 91,65 ab-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 
MAR 20#48 70,82 e-m-B 91,65 ab-A 95,82 a-A 95,82 a-A 95,82 a-A 95,82 a-A 100 a-A 
MAR 20#38 68,32 f-m-B 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 
Redondão 67,50 f-m-B 91,67 ab-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 
PES- 3 65,82 g-m-B 91,67 ab-A 95,82 ab-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 
MAR 20#30 65,00 h-m-B 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 
Rubi gigante 64,17 i-m-B 86,67 a-c-A 95,82 a-A 95,82 a-A 95,82 a-A 95,82 a-A 95,82 a-A 
Gig. amarelo 62,47 j-n -C 81,25 bc-B 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 
MAR 20#49 61,67 k-n-B 95,82 ab-A 95,82 a-A 95,82 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 
GA 2 x Rubi 58,00 l-n -B 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 
MAR 20#46 54,17 mn -B 90,82 ab-A 90,82 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 
MAR 20#15 45,75 no -B 95,82 ab-A 95,82 ab-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 
GA 2 35,82 op-B 95,00 ab-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 
Roxo claro 33,34 op -B 83,32 a-c-A 91,67 a-A 95,82 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 
Progênie 7 RC3 25,02 pq -C 33,32 d-C 34,15 c-C 65,02 c-B 83,34 ab-A 91,65 ab-A 100 a-A 
MAR 20#11 25,00 pq -B 83,32 a-c-A 90,00 a-A 95,82 a-A 95,00 a-A 95,82 a-A 100 a-A 
PES-7 20,84 p-r-C 41,67 d-B 51,65 b-B 59,15 cd-A 64,15 c-A 64,15 c-A 70,00 b-A 
Mar. moranga 20,82 p-r-B 87,50 ab-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 
PES 09 14,57 q-r-C 33,35 d-B 59,17 b-A 59,17 cd-A 77,07 b-A 77,07 bc-A 77,07 b-A 
MAR 20#05 4,17 r -C 70,00 c-B 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 100 a-A 

CV época  = 1,59 %, CV progênie = 10,31 % 

*Médias seguidas por mesma letra não difere m estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.  

Letras minúsculas comparam as médias nas colunas entre as progênies, letras maiúsculas comparam as médias de 

cada progênie nas linhas em diferentes épocas. 

**Épocas: 0 = 20 dias; 7 = 27 dias; 14 = 34 dias; 21 = 41 dias; 28 = 48 dias; 35 = 55 dias e 42 = 62 dias. 

*** Incidência = % de plantas com sintomas. 
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Tabela 1.4 - Grau de resistência das progênies de maracujazeiro-azedo ao fungo C. 

gloeosporioides ao nível de planta na 7a avaliação e das 7 avaliações. EEB., FAV, 2005. 

 
Tratamento 

 
Bloco 

 
Planta 

1 

 
Planta 

2 

 
Planta 

3 

 
Planta 

4 

 
Planta 

5 

 
Planta 

6 

Média da 7a 
Avaliação 

(24 Plantas) 

Média das 7 
Avaliações 

 
MAR 20#01 1 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#01 2 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#01 3 AS AS AS AS AS  S 
MAR 20#01 4 AS AS AS MR AS AS 

 
AS 

 
 

 
AS 

MAR 20#03 1 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#03 2 AS AS AS AS  S AS 
MAR 20#03 3 AS AS AS AS  S AS 
MAR 20#03 4 AS AS AS AS AS AS 

 
AS 

 
AS 

MAR 20#04 1 AS  - - AS AS AS 
MAR 20#04 2 AS AS AS AS - AS 
MAR 20#04 3 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#04 4 AS S MR AS AS AS 

 
 

AS 

 
 

AS 

MAR 20#05 1 - AS AS AS AS AS 
MAR 20#05 2 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#05 3 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#05 4 AS AS AS AS AS AS 

 
 

AS 

 
 

AS 

MAR 20#06 1 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#06 2 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#06 3 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#06 4 AS AS AS AS AS AS 

 
 

AS 

 
 

AS 

MAR 20#07 1 AS  S AS AS AS AS 
MAR 20#07 2 AS  S AS AS AS AS 
MAR 20#07 3 - AS AS AS AS - 
MAR 20#07 4 AS AS AS AS AS - 

 
 

AS 

 
 

AS 

MAR 20#08 1 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#08 2 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#08 3 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#08 4 AS AS AS AS AS - 

 
 

AS 

 
 

AS 

MAR 20#09 1 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#09 2 AS AS - AS AS AS 
MAR 20#09 3 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#09 4 AS AS AS AS AS AS 

 
 

AS 

 
 

AS 

MAR 20#11 1 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#11 2 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#11 3 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#11 4 AS R AS AS - AS 

 
 

AS 

 
 

AS 

MAR 20#13 1 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#13 2 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#13 3 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#13 4 AS AS AS AS AS AS 

 
 

AS 

 
 

AS 

MAR 20#14 1 AS AS AS AS AS  S 
MAR 20#14 2 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#14 3 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#14 4 AS AS AS AS - AS 

 
 

AS 

 
 

AS 

MAR 20#15 1 AS AS AS AS - AS 
MAR 20#15 2 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#15 3 AS  S AS AS  S AS 
MAR 20#15 4 AS AS AS AS AS AS 

 
 

AS 

 
 

AS 

MAR 20#16 1 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#16 2 - AS AS AS AS AS 
MAR 20#16 3 AS AS AS S MR MR 
MAR 20#16 4 AS - MR - AS AS 

 
AS 

 
 

 
S 

MAR 20#17 1 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#17 2 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#17 3 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#17 4 AS AS AS AS AS AS 

 
 

AS 

 
 

AS 

MAR 20#19 1 AS  S AS AS AS  S 
MAR 20#19 2  S AS AS AS  S AS 
MAR 20#19 3 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#19 4 AS AS AS AS AS AS 

 
 

AS 

 
 

AS 

MAR 20#20 1 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#20 2 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#20 3 AS - AS AS AS AS 
MAR 20#20 4 AS AS AS AS AS AS 

 
 

AS 

 
 

AS 
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MAR 20#21 1 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#21 2 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#21 3  S AS AS - AS  S 
MAR 20#21 4 AS AS - AS AS AS 

 
 

AS 

 
 

AS 

MAR 20#22 1 AS AS AS  S AS  S 
MAR 20#22 2 - AS MR AS AS AS 
MAR 20#22 3 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#22 4 AS AS AS AS AS AS 

 
 

AS 

 
 

AS 

MAR 20#23 1 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#23 2 AS AS - AS AS AS 
MAR 20#23 3 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#23 4 AS AS AS AS AS AS 

 
 

AS 

 
 

AS 

MAR 20#24 1 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#24 2 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#24 3 AS AS AS AS MR AS 
MAR 20#24 4  S AS AS AS AS AS 

 
 

AS 

 
 

AS 

MAR 20#25 1 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#25 2 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#25 3 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#25 4 AS AS AS AS AS AS 

 
 

AS 

 
 

AS 

MAR 20#26 1 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#26 2 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#26 3 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#26 4 AS AS AS AS AS AS 

 
 

AS 

 
 

AS 

MAR 20#27 1 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#27 2 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#27 3 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#27 4 AS AS AS AS AS AS 

 
 

AS 

 
 

AS 

MAR 20#28 1 AS AS AS AS AS S 
MAR 20#28 2 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#28 3 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#28 4 AS AS AS AS AS AS 

 
 

AS 

 
 

AS 

MAR 20#29 1 AS AS MR AS AS AS 
MAR 20#29 2 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#29 3 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#29 4 AS AS AS AS AS AS 

 
 

AS 

 
 

AS 

MAR 20#30 1 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#30 2 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#30 3 AS AS  S AS AS - 
MAR 20#30 4 MR AS  S  S AS AS 

 
 

AS 

 
 

S 

MAR 20#31 1 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#31 2 - AS AS AS AS AS 
MAR 20#31 3 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#31 4 AS AS AS AS AS AS 

 
 

AS 

 
 

AS 

MAR 20#32 1 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#32 2 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#32 3 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#32 4 AS AS  S  S AS S 

 
 

AS 
 

 
 

AS 

MAR 20#33 1 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#33 2 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#33 3 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#33 4 AS AS AS AS AS AS 

 
 

AS 

 
 

AS 

MAR 20#34 1 AS - AS AS AS  S 
MAR 20#34 2  S AS AS AS AS AS 
MAR 20#34 3  S AS AS AS AS AS 
MAR 20#34 4 AS AS AS AS AS AS 

 
 

AS 

 
 

AS 

MAR 20#35 1 AS AS AS AS R MR 
MAR 20#35 2 AS AS  S AS AS AS 
MAR 20#35 3 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#35 4 AS AS AS AS AS AS 

 
 

AS 

 
 

AS 

MAR 20#36 1 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#36 2 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#36 3 AS AS AS AS AS  S 
MAR 20#36 4 AS AS AS AS AS AS 

 
 

AS 

 
 

AS 
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MAR 20#37 1 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#37 2 - AS - AS AS AS 
MAR 20#37 3 AS AS AS AS AS - 
MAR 20#37 4  S AS AS AS AS AS 

 
 

AS 

 
 

AS 

MAR 20#38 1 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#38 2 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#38 3 AS AS AS AS  S AS 
MAR 20#38 4 AS AS AS AS AS AS 

 
 

AS 

 
 

AS 

MAR 20#39 1 AS  S AS AS AS AS 
MAR 20#39 2 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#39 3 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#39 4 AS AS AS AS AS AS 

 
 

AS 

 
 

AS 

MAR 20#40 1 AS AS - AS AS AS 
MAR 20#40 2 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#40 3 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#40 4 AS AS  S AS MR AS 

 
 

AS 

 
 

AS 

MAR 20#41 1 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#41 2 AS AS  S AS AS AS 
MAR 20#41 3 AS AS AS AS  S AS 
MAR 20#41 4 AS AS - AS AS AS 

 
 

AS 

 
 

AS 

MAR 20#43 1 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#43 2 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#43 3 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#43 4 AS AS AS AS AS AS 

 
 

AS 

 
 

AS 

MAR 20#44 1 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#44 2 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#44 3 AS AS AS - AS AS 
MAR 20#44 4 AS AS AS AS AS AS 

 
AS 

 
AS 

MAR 20#45 1 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#45 2 AS AS AS AS  S AS 
MAR 20#45 3 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#45 4 AS AS AS  S AS - 

 
 

AS 

 
 

AS 

MAR 20#46 1 AS AS - AS AS AS 
MAR 20#46 2  S AS AS AS AS AS 
MAR 20#46 3 AS AS  S AS AS AS 
MAR 20#46 4 R AS AS AS AS - 

 
 

AS 

 
 

AS 

MAR 20#47 1 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#47 2 - AS AS AS AS AS 
MAR 20#47 3 AS - AS AS AS AS 
MAR 20#47 4 AS AS AS AS AS AS 

 
 

AS 

 
 

AS 

MAR 20#48 1 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#48 2 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#48 3 AS AS AS R AS AS 
MAR 20#48 4 MR AS AS AS AS AS 

 
 

AS 

 
 

AS 

MAR 20#49 1 AS AS - AS AS AS 
MAR 20#49 2  S AS AS AS AS AS 
MAR 20#49 3 AS AS - AS AS AS 
MAR 20#49 4 R AS AS AS AS AS 

 
 

AS 
 

 
 

AS 

MAR 20#50 1 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#50 2 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#50 3 AS AS AS AS AS AS 
MAR 20#50 4 AS AS AS AS MR AS 

 
 

AS 

 
 

AS 

20/205 1 MR  S AS AS AS AS 
20/205 2 AS - AS AS AS AS 
20/205 3 AS AS AS AS AS AS 
20/205 4 AS AS AS AS AS AS 

 
 

AS 

 
 

AS 

Am. Alongado  1 AS AS AS AS AS AS 
Am. Alongado  2 AS AS AS AS AS AS 
Am. Alongado  3 AS AS AS AS AS AS 
Am. Alongado  4 AS AS AS AS AS  

 
 

AS 

 
 

AS 

Am. Arredond. 1 AS  S AS  S AS AS 
Am. Arredond. 2 AS AS AS AS AS AS 
Am. Arredond. 3 AS AS - AS AS AS 
Am. Arredond. 4 AS AS AS AS AS AS 

 
 

AS 

 
 

AS 

AP-1 1  S MR AS  S AS AS 
AP-1 2 AS AS AS AS AS AS 
AP-1 3 AS AS AS AS AS - 
AP-1 4 AS AS AS AS AS AS 

 
 

AS 

 
 

AS 
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AR-Z 1 AS AS  S AS AS AS 
AR-Z 2 AS AS AS  S AS AS 
AR-Z 3 AS AS AS  S AS MR 
AR-Z 4 AS R AS AS AS AS 

 
 

AS 

 
 

S 

AR-1 1 AS AS AS AS AS AS 
AR-1 2 -  S AS AS AS AS 
AR-1 3 AS AS AS AS AS AS 
AR-1 4 AS AS AS AS AS AS 

 
 

AS 

 
 

AS 

EC-3-0 1 AS AS AS AS AS AS 
EC-3-0 2 AS AS AS AS AS AS 
EC-3-0 3 AS AS AS AS AS AS 
EC-3-0 4 AS AS AS AS AS AS 

 
 

AS 

 
 

AS 

EC-L-7 1 AS AS AS - AS S 
EC-L-7 2 AS AS AS AS AS AS 
EC-L-7 3 AS AS AS AS AS AS 
EC-L-7 4 AS AS AS AS AS AS 

 
 

AS 

 
 

AS 

FB 100 1 AS - AS AS AS AS 
FB 100 2 AS AS AS AS MR AS 
FB 100 3 AS AS AS - AS AS 
FB 100 4 - AS - AS - AS 

 
 

AS 

 
 

AS 

YM 200 1 AS AS AS AS AS AS 
YM 200 2 AS AS AS AS AS AS 
YM 200 3 AS AS AS AS AS AS 
YM 200 4 AS AS AS AS AS AS 

 
 

AS 

 
 

AS 

GA-2 1 AS AS AS AS AS AS 
GA-2 2  S AS AS AS AS AS 
GA-2 3 AS AS AS AS AS AS 
GA-2 4  S AS MR - AS AS 

 
 

AS 

 
 

S 

GA2 X Rubi Hi 1 AS AS AS AS AS AS 
GA2 X Rubi Hi 2 MR AS AS AS AS AS 
GA2 X Rubi Hi 3 AS AS AS AS AS AS 
GA2 X Rubi Hi 4 AS AS AS AS AS AS 

 
 

AS 

 
 

AS 

Gig. Amarelo 1 AS AS AS AS AS AS 
Gig. Amarelo 2 AS AS AS AS AS AS 
Gig. Amarelo 3 AS AS AS AS AS AS 
Gig. Amarelo 4 AS - - AS AS AS 

 
 

AS 

 
 

AS 

Mar. Moranga 1 AS AS AS AS AS AS 
Mar. Moranga 2 AS AS AS AS AS AS 
Mar. Moranga 3 AS AS AS AS AS AS 
Mar. Moranga 4 AS AS AS AS AS AS 

 
 

AS 

 
 

AS 

PES-3 1 AS AS AS AS AS - 
PES-3 2 AS AS - AS AS AS 
PES-3 3 AS  S AS AS AS AS 
PES-3 4 AS AS AS AS AS AS 

 
 

AS 

 
 

AS 

PES-7 1 MR R R  S - R 
PES-7 2 R R R - MR R 
PES-7 3 AS MR -  S AS  S 
PES-7 4 AS AS R -  S AS 

 
 
S 

 
 

MR 

PES-9 1 - - AS - AS AS 
PES-9 2 - AS  S AS - AS 
PES-9 3 AS AS AS AS R AS 
PES-9 4 R R - R R - 

 
 

AS 

 
 

MR 
 

Prog 7 RC 3 1 AS AS  S  S  S AS 
Prog 7 RC 3 2 AS AS AS AS AS AS 
Prog 7 RC 3 3 AS AS  S  S AS MR 
Prog 7 RC 3 4 AS R - AS AS AS 

 
 

AS 

 
 

S 

Redondão 1 AS AS AS AS AS AS 
Redondão 2 MR AS AS AS - AS 
Redondão 3 AS AS AS AS AS AS 
Redondão 4 AS AS AS AS AS AS 

 
 

AS 

 
 

S 

Rox.Aust. Poly. 1 AS AS AS AS AS - 
Rox.Aust. Poly. 2 AS AS AS AS AS AS 
Rox.Aust. Poly. 3 AS AS - AS AS AS 
Rox.Aust. Poly. 4 AS AS AS AS AS AS 

 
 

AS 

 
 

AS 
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Roxo Claro 1 AS AS AS AS AS AS 
Roxo Claro 2 AS AS AS AS AS AS 
Roxo Claro 3 AS AS AS MR AS AS 
Roxo Claro 4 AS  S AS AS AS AS 

 
 

AS 

 
 

AS 

Rosa Claro 1 AS AS AS AS AS AS 
Rosa Claro 2 AS AS AS AS  S AS 
Rosa Claro 3 AS AS AS AS AS AS 
Rosa Claro 4 AS AS AS - AS AS 

 
 

AS 

 
 

AS 

Rox Esc Along. 1 AS AS AS AS AS AS 
Rox Esc Along. 2 AS AS AS AS AS AS 
Rox Esc Along. 3 AS AS AS AS AS AS 
Rox Esc Along. 4 AS AS AS AS AS AS 

 
 

AS 

 
 

AS 

Roxo médio  1 AS AS AS AS AS AS 
Roxo médio  2 AS AS AS AS AS AS 
Roxo médio  3 - AS - - AS AS 
Roxo médio  4 - AS - - AS - 

 
 

AS 

 
 

AS 

Rox Méd Along 1 AS  S S AS AS AS 
Rox Méd Along 2 AS AS AS AS AS AS 
Rox Méd Along 3 AS AS AS AS AS AS 
Rox Méd Along 4 AS AS AS AS AS AS 

 
 

AS 

 
 

S 

Rubi Gigante 1 AS AS AS  S AS AS 
Rubi Gigante 2 AS AS AS  S - AS 
Rubi Gigante 3 AS AS AS  S AS - 
Rubi Gigante 4 AS AS AS R AS AS 

 
 

AS 

 
 

S 

Vermelhinho 1 AS AS  S AS AS AS 
Vermelhinho 2 AS AS AS AS AS AS 
Vermelhinho 3 AS - AS AS AS AS 
Vermelhinho 4 AS AS AS AS - AS 

 
 

AS 

 
 

AS 

- = Ausência de planta 
MR = Moderadamente resistente 
 S = Suscetível 
 AS = Altamente suscetível 
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Tabela 1.5 - Efeito de C. gloeosporioides em progênies de maracujazeiro-azedo a partir das 

médias da área abaixo da curva de progresso da doença obtida pelo índice de severidade de 

doença.  Estação Biológica, FAV, 2005. 

Tratamento Área abaixo da curva de progresso da doença 

Roxo médio 232,31 -a 
MAR 20#25 229,68 -a 
EC-L-7 225,31 -a 
MAR 20#08 223,82 -a 
PES-3 220,23 -a 
MAR 20#13 219,81 -a 
Roxo australiano polycross 218,04 -a 
Amarelo arredondado 217,78 -ab 
Yellow Master FB200 217,17 -ab 
MAR 20#03 215,95 -ab 
MAR 20#47 215,42 -ab 
MAR 20#44 213,58 -ab 
MAR 20#21 212,27 -ab 
MAR 20#38 211,39 -ab 
Amarelo alongado 211,31 -ab 
Roxo escuro arredondado 209,99 -ab 
MAR 20#33 209,91 -ab 
MAR 20#17 207,63 -ab 
MAR 20#28 207,54 -ab 
MAR 20#23 207,37 -ab 
MAR 20#07 207,20 -ab 
MAR 20#45 206,15 -ab 
MAR 20#09 206,06 -ab 
AR-1 205,01 -ab 
20/205 204,66 -ab 
MAR 20#40 201,16 -abc 
Maguary FB100 200,98 -abc 
MAR 20#15 200,46 -abc 
MAR 20#24 200,05 -abc 
MAR 20#27 199,93 -abc 
MAR 20#01 199,79 -abc 
MAR 20#04 198,71 -abc 
MAR 20#39 197,57 -abc 
MAR 20#37 196,36 -abc 
MAR 20#41 196,34 -abc 
EC-3-0 195,91 -abc 
Vermelhinho 195,38 -abc 
MAR 20#48 193,98 -abc 
MAR 20#26 193,81- abc 
MAR 20#31 193,72 -abc 
Maracujá moranga 192,06 -abc 
GA2 x Rubi 191,45 -abc 
Rosa claro 191,45 -abc 
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MAR 20#36 191,18 -abc 
MAR 20#20 191,09 -abc 
MAR 20#05 190,32 -abc 
Gigante amarelo 189,70 -abc 
MAR 20#29 189,22 -abcd 
MAR 20#32 187,94 -abcd 
MAR 20#22 187,16 -abcd 
AP-1 186,50 -abcd 
MAR 20#50 182,87 -abcd 
MAR 20#06 182,69 -abcd 
MAR 20#35 182,43 -abcd 
Roxo claro 182,26 -abcd 
MAR 20#43 182,17 -abcd 
MAR 20#14 182,00 -abcd 
MAR 20#46 181,91 -abcd 
MAR 20#19 178,50 -abcd 
MAR 20#34 176,31 -abcd 
MAR 20#11 176,22 -abcd 
MAR 20#49 175,61 -abcd 
MAR 20#16 171,15 -abcd 
Redondão 170,56 -abcd 
Roxo médio arredondado 168,34 -abcd 
MAR 20#30 167,56 -abcd 
AR-Z 161,61 -abcde 
Rubi gigante 156,79 -abcde 
GA-2 137,98 -bcde 
Progênie 7 RC3 124,51 -cde 
PES-09 109,37 -de 
PES-07 86,18 -e 
CV (%) 14,129 

* Médias seguidas por letras distintas diferem entre si ao nível de significância de 5%, comparadas pelo teste 

de Tukey. 

 

Tabela 1.6 – Matriz de correlação linear para as variáveis severidade (nota) e incidência (%) 

Estação Biológica, FAV, 2005, Brasília-DF. 

 

Variáveis 

 

incidência 

 

severidade 

 

0,58 
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Severidade geral
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Figuras 1.3- Médias da regressão do índice de severidade de doença causada por C. gloeosporioides em progênies de 

maracujazeiro-azedo em função das épocas de avaliação. As curvas referem-se aos valores estimados e os pontos aos 

valores observados. Estação Biológica, FAV/UnB, 2005. 

Incidência Geral

y = -0,0271x2 + 1,6073x + 77,282
R2 = 0,87
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Figuras 1.4 – Médias de regressão a partir da porcentagem de incidência causada por C. gloeosporioides em progênies 

de maracujazeiro-azedo em função das épocas de avaliação. As curvas referem-se aos valores estimados e os pontos aos 

valores observados Estação Biológica, FAV/UnB, 2005. 

 

Figura 1.5 – Incidência de antracnose em progênie de maracujazeiro-azedo (MAR20#11) em 7 avaliações 
semanais . As curvas referem-se aos valores estimados e os pontos aos valores observados. Estação 
Biológica, FAV, 2005. 

 Mar 20#11
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 Mar 20#15

y = -0,0627x2 + 3,5276x + 56,951
R2 = 0,78
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Figura 1.6 – Incidência de antracnose em progênie de maracujazeiro-azedo (MAR20#15) em 7 avaliações 
semanais. As curvas referem-se aos valores estimados e os pontos aos valores observados. Estação 
Biológica, FAV, 2005. 

 MAR 20#20

y = -0,0314x2 + 1,7132x + 80,32
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 Figura 1.7 – Incidência de antracnose em progênie de maracujazeiro-azedo (MAR20#20) em 7 avaliações 
semanais. As curvas referem-se aos valores estimados e os pontos aos valores observados. Estação 
Biológica, FAV, 2005. 
 

 MAR 20#26

y = -0,0304x2 + 1,7454x + 77,947
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Figura 1.8 – Incidência de antracnose em progênie de maracujazeiro-azedo (MAR20#26) em 7 avaliações 
semanais. As curvas referem-se aos valores estimados e os pontos aos valores. observados Estação 
Biológica, FAV, 2005.  
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 MAR 20#30

y = -0,0425x2 + 2,3214x + 73,333
R2 = 0,72
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Figura 1.9 – Incidência de antracnose em progênie de maracujazeiro-azedo (MAR20#30) em 7 avaliações 
semanais. As curvas referem-se aos valores estimados e os pontos aos valores observados. Estação 
Biológica, FAV, 2005. 

 Mar20#34
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Figura 1.10 – Incidência de antracnose em progênie de maracujazeiro-azedo (MAR20#34) em 7 avaliações 
semanais. As curvas referem-se aos valores estimados e os pontos aos valores observados. Estação 
Biológica, FAV, 2005. 
 

MAR 20#35

y = 0,4038x + 83,784
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Figura 1.11 – Incidência de antracnose em progênie de maracujazeiro-azedo (MAR20#35) em 7 avaliações 
semanais . As curvas referem-se aos valores estimados e os pontos aos valores observados. Estação 
Biológica, FAV 2005. 
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 MAR 20#44

y = -0,0304x2 + 1,6602x + 80,93
R2 = 0,72
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 Figura 1.12 – Incidência de antracnose em progênie de maracujazeiro-azedo (MAR20#44) em 7 avaliações 
semanais . As curvas referem-se aos valores estimados e os pontos aos valores observados. Estação 
Biológica, FAV, 2005. 

 

 MAR 20#45
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Figura 1.13 – Incidência de antracnose em progênie de maracujazeiro-azedo (MAR20#45) em 7 avaliações 
semanais . As curvas referem-se aos valores estimados e os pontos aos valores observados. Estação Biológica, 
FAV, 2005. 

 MAR 20#46

y = -0,049x2 + 2,8992x + 61,148
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Figura 1.14 – Incidência de antracnose em progênie de maracujazeiro-azedo (MAR20#46) em 7 avaliações 
semanais . As curvas referem-se aos valores estimados e os pontos aos valores observados. Estação 
Biológica, FAV, 2005. 
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 MAR 20#48

y = -0,0253x2 + 1,5514x + 75,781
R2 = 0,80
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Figura 1.15 – Incidência de antracnose em progênie de maracujazeiro-azedo (MAR20#48) em 7 avaliações 
semanais . As curvas referem-se aos valores estimados e os pontos aos valores observados. Estação 
Biológica, FAV, 2005. 

 MAR 20#49

y = -0,0364x2 + 2,2018x + 69,106
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Figura 1.16 – Incidência de antracnose em progênie de maracujazeiro-azedo (MAR20#49) em 7 avaliações 
semanais . As curvas referem-se aos valores estimados e os pontos aos valores observados. Estação 
Biológica, FAV, 2005. 
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Figura 1.17 – Incidência de antracnose em progênie de maracujazeiro-azedo (MAR20#05) em 7 avaliações 
semanais. As curvas referem-se aos valores estimados e os pontos aos valores observados. Estação 
Biológica, FAV, 2005.  
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 Amarelo Alongado

y = 0,3403x + 89,281
R2 = 0,62
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Figura 1.18 – Incidência de antracnose em progênie de maracujazeiro-azedo (Amarelo Alongado) em 7 
avaliações semanais. As curvas referem-se aos valores estimados e os pontos aos valores observados. 
Estação Biológica, FAV, 2005 

ARZ

y = 0,5959x + 79,141
R2 = 0,78
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Figura 1.19 –  Incidência de antracnose em progênie de maracujazeiro-azedo (ARZ) em 7 avaliações 
semanais. As curvas referem-se aos valores estimados e os pontos aos valores observados. Estação Biológica, 
FAV, 2005. 

 GA 2
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Figura 1.20 – Incidência de antracnose em progênie de maracujazeiro-azedo (GA2) em 7 avaliações 
semanais. As curvas referem-se aos valores estimados e os pontos aos valores observados. Estação Biológica, 
FAV, 2005. 
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GA2 X Rubi
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Figura 1.21 – Incidência de antracnose em progênie de maracujazeiro-azedo (GA2 X Rubi) em 7 avaliações 
semanais. As curvas referem-se aos valores estimados e os pontos aos valores observados. Estação Biológica, 
FAV, 2005. 

 Gigante amarrelo.
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Figura 1.22 – Incidência de antracnose em progênie de maracujazeiro-azedo (Gigante Amarelo) em 7 
avaliações semanais. As curvas referem-se aos valores estimados e os pontos aos valores observados. Estação 
Biológica, FAV, 2005. 

 Maracujá moranga

y = -0,0962x2 + 5,3793x + 35,208
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Figura 1.23 – Incidência de antracnose em progênie de maracujazeiro-azedo (Maracujá Moranga)  em 7 
avaliações semanais. As curvas referem-se aos valores estimados e os pontos aos valores observados. Estação 
Biológica, FAV, 2005. 
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 PES-3

y = -0,0385x2 + 2,2454x + 70,685
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Figura 1.24 – Incidência de antracnose em progênie de maracujazeiro-azedo (PES-3) em 7 avaliações 
semanais . As curvas referem-se aos valores estimados e os pontos aos valores observados. Estação Biológica, 
FAV, 2005.  
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Figura 1.25 – Incidência de antracnose em progênie de maracujazeiro-azedo (PES -7) em 7 avaliações 
semanais. As curvas referem-se aos valores estimados e os pontos aos valores observados. Estação 
Biológica, FAV, 2005. 

 PES-9
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Figura 1.26 – Incidência de antracnose em progênie de maracujazeiro-azedo (PES-9) em 7 avaliações 
semanais. As curvas referem-se aos valores estimados e os pontos aos valores observados. Estação 
biológica, FAV, 2005. 
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 Progênie 7 RC3
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Figura 1.27 – Incidência de antracnose em progênie de maracujazeiro-azedo (Progênie 7 RC3) em 7 
avaliações semanais. As curvas referem-se aos valores estimados e os pontos aos valores observados. 
Estação Biológica, FAV, 2005. 

 Redondâo
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Figura 1.28 – Incidência de antracnose em progênie de maracujazeiro-azedo (Redondão) em 7 avaliações 
semanais. As curvas referem-se aos valores estimados e os pontos aos valores observados. Estação 
Biológica, FAV, 2005. 

 Roxo austral. polycros
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Figura 1.29 – Incidência de antracnose em progênie de maracujazeiro-azedo (Roxo Australiano Polycross) 
em 7 avaliações semanais. As curvas referem-se aos valores estimados e os pontos aos valores observados. 
Estação Biológica, FAV, 2005.  
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Roxo claro

y = -0,0708x2 + 4,2078x + 43,065
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Figura 1.30 – Incidência de antracnose em progênie de maracujazeiro-azedo (Roxo Claro) em 7 avaliações 
semanais. As curvas referem-se aos valores estimados e os pontos aos valores observados. Estação 
Biológica, FAV, 2005.  
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Figura 1.31– Incidência de antracnose em progênie de maracujazeiro-azedo (Roxo Médio Alongado) em 7 
avaliações semanais . As curvas referem-se aos valores estimados e os pontos aos valores observados. 
Estação Biológica, FAV, 2005. 

Rubi Gigante
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Figura 1.32 – Incidência de antracnose em progênie de maracujazeiro-azedo (Rubi Gigante) em 7 avaliações 
semanais . As curvas referem-se aos valores estimados e os pontos aos valores observados. Estação Biológica, 
FAV, 2005. 
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Figura 1.33 – Curva do progresso da doença de um grupo de 10 progênies de maracujazeiro-azedo (Roxo Médio, 

Mar20#25, EC-7-L, MAR20#08, PES -3, MAR20#13, R. A. Polycross, Amarelo Arredondado, FB-200 e MAR20#03) das 

72 progênies avaliadas quanto à severidade (nota). 
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Figura 1.34 - Curva do progresso da doença de um grupo de 10 progênies de maracujazeiro -azedo (MAR20#47, 

Mar20#44, MAR20#21, MAR20#38, Amarelo Alongado, Roxo Escuro Alongado, MAR20#33, MAR20#17, MAR20#28, 

e MAR20#23) das 72 progênies avaliadas quanto à severidade (nota). 
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GA2 X Rubi, Rosa Claro, MAR20#38, MAR20#20, MAR20#05, Gigante Amarelo, MAR20#29, MAR20#32 e 

MAR20#22)  das 72 progênies avaliadas quanto à severidade (nota). 

Progresso da doença

0

1

2

3

4

5

6

7

0 7 14 21 28 35 42

Épocas de avaliação  (dias)

Se
ve

ri
da

de
 (

no
ta

s)

AP-1

mar/50

mar/06

mar/35

Rox cla

mar/43

mar/14

mar/46

mar/19

mar/34

Figura 1.38 - Curva do progresso da doença de um grupo de 10 progênies de maracujazeiro-azedo (AP-1, MAR20#50, 

MAR20#06, MAR20#35, Roxo Claro, MAR20#43, MAR20#14, MAR20#46, MAR20#19 e MAR20#34) das 72 

progênies avaliadas quanto à severidade (nota). 

  

 

 

 



 76 

Progresso da doença

0

1

2

3

4

5

6

7

0 7 14 21 28 35 42

Épocas de avaliação  (dias) 

Se
ve

ri
da

de
 (

no
ta

s)
mar/11

mar/49

mar/16

Redond

Rx m. al

mar/30

AR-2

Rub gig

GA2

Prog.7

PES-9

PES-7
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CONCLUSÕES 

 

As progênies demonstraram diferenças significativas na incidência de C. gloeosporioides 

ao longo das sete avaliações. 

 

As progênies PES-7 e PES-9 foram classificadas como moderadamente resistente à 

antracnose, demonstrando potencialidade para programa de melhoramento. 

 

As progênies Redondão, Roxo Médio Alongado, MAR 20#16, MAR 20#30, AR-2, GA 2, 

Rubi Gigante e Progênie 7 RC3 foram classificadas como suscetível. 

 

As demais progênies foram classificadas com altamente suscetíveis. 

  

Na 7a avaliação, 62 dias após a inoculação, todas as progênies à exceção das PES-7 e PES-

9, apresentaram-se como altamente suscetível. 

 

Embora tenha sido verificado uma pequena variabilidade entre as 72 progênies estudadas, 

observou-se variações bem mais acentuada entre plantas de uma mesma progênie, fato este, 

que deve ser considerado no programa de melhoramento.  

 

Houve correlação positiva entre severidade e incidência da antracnose. 
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AVALIAÇÂO DE ISOLADOS DE TRICHODERMA  SPP. COMO AGENTES DE 

BIOCONTROLE DA ANTRACNOSE DO MARACUJAZEIRO 

 

RESUMO 

 

 Estudou-se o potencial antagônico de 20 isolados de Trichoderma spp. contra o fungo  

Colletotrichum gloeosporioides (Penzig) Saccardo, agente causal da antracnose do 

maracujazeiro sob condições de laboratório. A avaliação do antagonismo foi feita, 

primeiramente, in vitro por meio de: cultivo pareado e produção de metabólitos tóxicos. No 

cultivo pareado, procedeu-se à inoculação do meio de batata-dextrose-ágar (BDA) com disco 

de micélio do patógeno (CEN 419) e, após cinco dias de crescimento, inoculou-se os isolados 

de Trichoderma. A avaliação da inibição do crescimento do patógeno foi realizada pela 

medição do diâmetro das colônias, aos 12 dias após o pareamento. Na avaliação dos isolados 

quanto à produção de metabólitos tóxicos, estes foram cultivados em meio de batata-dextrose 

(BD) por 12 dias, sob agitação contínua. Após deste período, a massa fúngica foi coletada 

com o auxílio de uma bomba de vácuo e a parte líquida, centrifugada a 15.000 rpm por 15 

minutos. O sobrenadante foi esterilizado através de membrana Millipore (0,45µm) e 

adicionado ao meio BDA na proporção de 25% (v/v), que foi distribuído em placas de Petri. 

Um disco de micélio do patógeno foi colocado no centro da placa, e medidas de diâmetros das 

colônias foram tomadas aos 12 dias de cultivo. Todos os isolados inibiram o crescimento do 

patógeno, tanto em cultivo pareado, como pela produção de metabólitos tóxicos. Foram, 

então, escolhidos nove melhores isolados (CEN 162, CEN 201, CEN 400, CEN 143, CEN 

151, CEN 208, CEN 280, CEN 142 e CEN 219) para, juntamente com o isolado CEN 279 

(usado no controle da vassoura de bruxa), serem testado in vivo, utilizando-se mudas de 

maracujazeiro-azedo (cultivar Yellow Master FB 100), em casa-de-vegetação (temperatura de 

15-300C e umidade de 60-100%) Este experimento foi disposto em blocos casualizados, com 

4 repetições, sendo a repetição constituída de 4 sacos de polietileno (1,5kg) com 2 plantas por 

saco num total de 8 plantas por parcela. Foram testados quatro períodos diferentes de 

aplicação dos isolados de Trichoderma sendo: P1 = Trichoderma inoculado 24 horas antes do 

patógeno; P2 = Trichoderma inoculado 24 horas depois; P3 = Trichoderma inoculado 

simultaneamente com o patógeno; P4 = Trichoderma inoculado sete dias depois. Como 

testemunha, acrescentaram-se ainda, os tratamentos P5 = só Trichoderma; P6 = só 

Colletotrichum e P7 = só água destilada. Utilizou-se o esquema fatorial 10x4x3+3, composto 

de 10 tratamentos, 4 períodos de inoculação, 3 épocas de avaliação e 3 testemunhas. A 
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inoculação nos períodos P1, P2, P3, P4, P6 e P7 foi realizada através de perfurações prévias. 

Foram realizadas três avaliações, sendo que a primeira ocorreu após 12 dias da inoculação e 

as demais, a intervalos de 12 dias. Analisou-se, também, o efeito dos isolados de Trichoderma 

sob a matéria fresca e seca da parte aérea e das raízes. Observou-se efeito significativo na 

avaliação de severidade (nota) e porcentagem de desfolha, nas interações: tripla (tratamento x 

período x época); duplas (tratamento x período) e (período x época). O período que se 

mostrou mais favorável para aplicação de Trichoderma no controle da antracnose foi o 

simultaneamente (P3). Em termos da massa fresca e seca de parte aérea, também a aplicação 

de Trichoderma apresentou efeito significativo.  

 

 

Palavras-chave: Colletotrichum gloeosporioides, Passiflora edulis Sims f. flavicarpa, 

controle biológico.  
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EVALUATION OF ISOLATES OF TRICHODERMA SPP. AS AN AGENT OF 

BIOCONTROL OF ANTRACNOSE OF PASSIONFRUIT 

 

ABSTRACT 

 

The antagonistic potential of 20 isolates of Trichoderma spp. was studied against the 

fungus, Colletotrichum gloeosporioides (Penzig) Saccardo, the causal agent of anthracnose of 

passionfruit, under laboratory conditions. The evaluation of antagonism in vitro was first 

made by means of confrontation cultures and tests of toxic metabolites. The confrontations 

were set up by inoculating potato-dextrose-agar (BDA) plates with mycelial discs of the 

pathogen (CEN 419), which after five days of growth, was inoculated with the isolates of 

Trichoderma. The evaluation of growth inhibition of the pathogen was carried through by the 

measurement of the diameter of the colonies, 14 days later. The toxic metabolites produced by 

the isolates were evaluated from potato-dextrose (BD) cultures, under continuous agitation for 

12 days. After this period, the fungal mass was removed by filtration with the aid of a vacuum 

pump and the liquid fraction centrifuged at 15,000 rpm per 15 minutes. The supernatant was 

sterilized by filtration through a Millipore membrane (45µm) and added to BDA medium in 

the ratio of 25% (v/v) which was then distributed in Petri dishes. A mycelial disc of the 

pathogen was placed in the center of the plate, and the diameters of the colonies measured 

after 12 days of growth. The analysis of variance (F test) and the comparisons of averages by 

the Tukey test at the 5% level of significance were done using ESTART ® software. All the 

isolates inhibited the growth of the pathogen, in both the confrontations and in the of toxic 

metabolite tests. The nine best isolates were then chosen (CEN 162, CEN 201, CEN 400, 

CEN 143, CEN 151, CEN 208, CEN 280, CEN 142 and CEN 219), together with isolate CEN 

279 (used in the control of Witch’s Broom disease), to be tested in vivo, using sour 

passionfruit plants (cultivar Yellow Master FB 100), in the greenhouse (temperature of 15-

30ºC and humidity of 60-100%). This experiment was done using a randomized block design, 

with 4 repetitions, where a replicates consisted of 4 polyethylene bags (1.5kg) with 2 plants 

per bag in a total of 8 plants per block. Four  different treatments were tested: P1 = inoculated 

with Trichoderma 24 hours before the pathogen; P2 = inoculated with Trichoderma 24 hours 

after the pathogen; P3 = Trichoderma inoculated simultaneously with the pathogen; P4 = 

inoculated with Trichoderma seven days later; as control treatments, were included P5 = 

Trichoderma only; P6 = only Colletotrichum and P7 = distilled water only. The inoculation of 

periods P1, P2, P3, P4, P6 and P7 was carried out in previously made perforations. Three 
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evaluations were made at 12-day intervals. The effect of the isolates of Trichoderma on fresh 

and dry weights of the aerial plant parts and the roots were measured. A significant effect on 

the severity and incidence of symptoms was observed in the interactions: triple (Strain x 

period x sampling time); pairs (Strain x period) e (period x sampling time). The most 

favorable period for application of Trichoderma in the control of anthracnose was found to be 

simultaneous application (P3). In terms of fresh and dry weights of aerial plant parts, the 

application of Trichoderma also had a significant effect.  

 

 

Key Words : Colletotrichum gloeosporioides, Passiflora edulis Sims f. flavicarpa, biological 

control. 
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AVALIAÇÃO DE ISOLADOS DE TRICHODERMA  SPP. COMO AGENTES DE 

BIOCONTROLE DA ANTRACNOSE DO MARACUJAZEIRO-AZEDO 

 

INTRODUÇÃO 

 

O incremento dos custos do controle químico, a perda de eficiência de alguns desses 

produtos e os problemas ambientais advindos desta prática, indicam a necessidade da busca 

de alternativas para o controle de fitopatógenos, entre as quais, a utilização de agentes 

biológicos se coloca em destaque (MICHEREFF, 2005). 

A utilização dos fungos antagonistas para o controle de doenças de plantas, tem 

despertado interesse nos últimos anos devido, principalmente, às perspectivas crescentes da 

possibilidade de eficiência de controle aliado à diminuição do impacto ambiental causados 

pelos agrotóxicos. Dentre os fungos antagonistas, os mais estudados são os do gênero 

Trichoderma. (MELO, 1991). 

Vários pesquisadores de diversos países têm documentado sucesso no uso de espécies de 

Trichoderma como agente de biocontrole, sobretudo para patógenos de solo e do sistema 

radicular, como Rhizoctonia solani Kuhn. (HADAR et al., 1979; SANFUENTES et al., 

2002), Sclerotium rolfsii Sacc. (ELAD et al., 1980), Sclerotinia scleotiorum (Lib.) de Bary 

(ETHUR et al., 2005), Pyhtium aphanidermatum (MATSUURA & MENEZES, 1999), 

Fusarium oxysporum Schlecht. (SIVAN & CHET, 1989), dentre outros. 

Espécies de Trichoderma também têm sido usadas com freqüência em testes para o 

controle biológico no filoplano, bem como na proteção de ferimentos provocados por poda 

em plantas, tratamento de sementes e na pós-colheita, alcançando relativo sucesso 

(BARBOSA, 1998). 

Rocha (1997) testou o potencial de vários isolados de Trichoderma para o controle 

biológico de C. gloeosporioides em frutos e folhas de maracujazeiro, concluindo que  todos os 

isolados foram capazes de reduzir a área necrosada por C. gloeosporioides em frutos. Já em 

folhas de maracujazeiro, somente o isolado de T. koningii se mostrou promissor. 

A maioria dos trabalhos visando ao uso de Trichoderma para controle biológico de 

patógenos da parte aérea foi desenvolvida em condições de laboratório. Alguns dos exemplos 

na literatura são: Colletotrichum graminicola (Ces.) Wils., causador da antracnose do sorgo 

(MICHEREFF et al., 1993), Cladosporium herbarum Link ex Fries, agente da verrugose do 
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maracujazeiro (BARBOSA, 1998), C. acutatum Simmonds agente causal da queda prematura 

dos frutos cítricos (MORETTO et al., 2001), além de outros. 

O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar isolados de Trichoderma 

spp. quanto ao potencial para o controle biológico de C. gloeosporioides, agente causal da 

antracnose do maracujazeiro-azedo (Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Deg.) sob condições 

de laboratório e  em casa-de-vegetação.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Os experimentos foram realizados no laboratório de Fitopatologia do Núcleo Temático 

de Controle Biológico da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia – CENARGEN. 

Brasília, DF. Todos os isolados de Trichoderma utilizados neste trabalho pertencem à 

Coleção de Fungos para Controle Biológico de Fitopatógenos da Embrapa Recursos 

Genéticos e Biotecnologia, e estão listados na tabela 2.1. 

Tabela 2.1 - lista dos isolados de Trichoderma spp. utilizados neste trabalho  

                            Código                                       Espécies 

                            CEN 400                                    Trichoderma sp 

                            CEN 405                                    Trichoderma sp 

                            CEN 211                                    Trichoderma fertile 

                            CEN 142                                    Trichoderma koningii 

                            CEN 208                                    Trichoderma koningii 

                            CEN 219                                    Trichoderma harzianum 

                            CEN 255                                    Trichoderma harzianum 

                            CEN 254                                    Trichoderma harzianum 

                            CEN 155                                    Trichoderma harzianum 

                            CEN 139                                    Trichoderma harzianum 

                            CEN 151                                    Trichoderma harzianum 

                            CEN 170                                    Trichoderma harzianum 

                            CEN 140                                    Trichoderma harzianum 

                            CEN 168                                    Trichoderma harzianum 

                            CEN 153                                    Trichoderma harzianum 

                            CEN 143                                    Trichoderma harzianum 

                            CEN 201                                    Trichoderma asperellum 

                            CEN 162                                    Trichoderma asperellum 

                            CEN 209                                    Trichoderma pseudokoningii 

                            CEN 280                                    Trichoderrma longibrachiatum 

_________________________________________________________________________ 
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Avaliação do antagonismo de Trichoderma spp. sobre C. gloeosporioides em cultura 

pareada 

 

A verificação do antagonismo dos isolados de Trichoderma contra o patógeno C. 

gloeosporioides (CEN 419) foi realizada utilizando-se a metodologia de cultura pareada 

descrita por Dennis & Webster (1971b). Inicialmente, procedeu-se à inoculação do meio BDA 

com disco de micélio-ágar de 5 mm de diâmetro do patógeno e, após cinco dias de 

crescimento deste,  inocularam-se os isolados de Trichoderma em extremos opostos da placa. 

A incubação ocorreu em câmaras BOD a 27°C, no escuro. Os isolados foram classificados 

quanto ao antagonismo segundo escala de Bell et al. (1982).   

A avaliação da inibição do crescimento do patógeno foi realizada pela medição do 

diâmetro das colônias, aos 12 dias após o pareamento, período em que as placas da 

testemunha (inoculadas apenas com o patógeno) apresentaram-se totalmente colonizadas. O 

experimento foi disposto em delineamento inteiramente casualizado com 20 tratamentos, cada 

tratamento composto de quatro repetições, sendo que cada parcela foi constituída por uma 

placa. 

 

Avaliação do antagonismo de Trichoderma spp. sobre C. gloeosporioides por metabólitos 

tóxicos 

A avaliação da inibição do crescimento de C gloeosporioides pela produção de 

metabólitos tóxicos foi realizada com utilização da metodologia descrita por (MORETTO et 

al. 2001), que consistiu no cultivo dos isolados de Trichoderma em meio BD (batata-

dextrose) por 12 dias sob agitação a 150 rpm, na ausência de luz. Após este período, a fase 

líquida foi coletada em papel de filtro, centrifugada a 15.000 rpm por 15 minutos, esterilizada 

em membrana milipore 0,45µm e então, adicionada ao meio BDA, na proporção de 25% 

(v/v). O meio foi distribuído em placas de Petri e após solidificação, cada placa recebeu  um 

disco de micélio-ágar do patógeno, o qual  foi colocado no centro da placa (Figura 2.6). As 

placas foram incubadas em BOD a 27 0C no escuro. As medidas de diâmetros das colônias 

foram tomadas aos 12 dias de cultivo, período em que o crescimento do patógeno nas placas 

(sem filtrado de cultura de Trichoderma) testemunhas atingiu toda a superfície do meio.O 

experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado com 20 tratamentos, 

cada tratamento composto de quatro repetições, onde cada parcela foi constituída por uma 

placa. 
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Avaliação do efeito antagônico dos isolados de Trichoderma ssp. sobre C. gloeosporioides 

em progênie de maracujazeiro-azedo 

 

 O experimento foi conduzido em casa-de-vegetação, no setor de Fitopatologia da 

Estação Experimental de Biologia – EEB, Universidade de Brasília, situada no Distrito 

Federal, a uma latitude Sul de 16o, longitude a Oeste de Greenwich de 48o, e altitude de 1.010 

metros acima do nível do mar. O clima da região é do tipo AW, caracterizado por chuvas 

concentradas no verão, de outubro a abril e invernos secos, de maio a setembro (MEDEIROS, 

2005). A temperatura na casa-de-vegetação foi medida com auxílio de um termohigrógrafo e 

variou de 15 a 30oC e a umidade relativa do ar de 60 a 100% no período de outubro/novembro 

2005.  

 

Delineamento experimental 

 

O experimento foi disposto em blocos casualizado, com 4 repetições sendo a repetição 

constituída por 4 sacos de polietileno com 2 plantas por saco, num total de 8 plantas por 

repetição. Os tratamentos foram constituídos por 10 isolados de Trichoderma, 4 períodos 

diferentes de inoculação, 3 épocas de avaliação mais 3 testemunhas (uma inoculada só com o 

patógeno, outra só com Trichoderma e uma com água estéril), em arranjo fatorial 10x4x3+3. 

 

Semeadura 

 

A semeadura foi feita em sacos de polietileno com capacidade para 1,5 kg, contendo 

solo adubado (10 kg de superfosfato simples e 1,5 kg de cálcio em 1000 litros de solo) e 

esterilizado. 

Foram colocadas quatro sementes da progênie Yellow Master FB 100 por saco, e 

quanda as mudas estavam com 3 pares de folhas, foi realizado o desbaste, deixando-se as duas 

plantas mais vigorosas. Foi realizada irrigação diária, molhando-se toda planta com utilização 

de mangueiras. Não foram aplicados produtos químicos, tampouco foi feita adubação 

nitrogenada. 
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Tabela 2.2 – Períodos de inoculação de Trichoderma spp. para testar a capacidade de 

biocontrole sobre patógeno C. gloeosporioides em progênie de maracujazeiro-azedo. 

Períodos Especificação 

1 Trichoderma inoculado 24 horas antes do Colletotrichum 

2 Trichoderma inoculado 24 horas após inoculação do Colletotrichum 

3 Trichoderma e Colletotrichum inoculados simultaneamente 

4 Trichoderma inoculados 7 dias após inoculação do Colletotrichum 

5 Inoculado só com Trichoderma (testemunha) 

6 Inoculado só com Colletotrichum (testemunha) 

7 Só água estéril (testemunha) 

 

 

Preparo do inóculo do antagonista e do patógeno 

 

Discos de micélio-ágar do fungo antagonista cultivado em BDA foram transferidos para 

frascos contendo arroz parboilizado umedecido em água destilada (60% p/v) previamente 

esterilizado a 120 0C por 20 minutos. O cultivo ocorreu em sala de crescimento a 25 0C e 

fotoperíodo de 12 horas. Para a extração de conídios de Trichoderma, utilizou-se água 

destilada estéril. Procedeu-se à contagem do número de conídios presentes na suspensão, 

sendo a concentração ajustada para 5x107 conídios/ml. 

O inóculo do patógeno foi produzido em meio líquido (descrito no Cap. III). Para a 

extração dos conídios, inicialmente, foi realizada centrifugação do material fúngico a 10.000 

rpm por 10 minutos para a eliminação do sobrenadante, após isso, o pellet foi dissolvido em 

água destilada, a suspensão foi filtrada em duas camadas de gaze. Foi realizada a contagem do 

número de conídios, ajustando-se a concentração para 5x106 conídios/ml. 

A viabilidade dos conídios foi determinada antes da inoculação, utilizando-se lâminas 

de microscópio como suporte para blocos de BDA,  os quais foram inoculados com 100 µL da 

suspensão fúngica espalhada com alça de Drigalsk. Após a inoculação, o material foi 

incubado em câmara de crescimento B.O.D. a 25°C. Contaram-se 100 conídios de cada 

amostra, as 16 e 24 horas de incubação, observando-se que após 24 horas, houve de 80-100% 

de germinação. 
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Inoculação 

 

 Quando as plantas apresentavam de 6 a 9 folhas, 76 dias após o semeio, foram 

escolhidas três folhas localizadas na região central da planta, as quais foram perfuradas com o 

auxílio de uma escova de cerdas de aço fino e em seguida, foram inoculadas conforme os 

períodos descritos na Tabela 2.2. As aplicações dos inóculos foram realizadas a partir das 16 

horas, através de aspersão das suspensões de esporos sobre as plantas de modo a atingir 

ambas as faces das folhas (abaxial e adaxial). No caso das testemunhas inoculadas só com 

Trichoderma, as folhas não foram perfuradas. As plantas inoculadas foram mantidas em casa-

de-vegetação, onde permaneceram até o término do experimento. Após 12 horas da 

inoculação, foi ligado o sistema de nebulização. 

 

Avaliações 

 

Foram realizadas três avaliações, a primeira aos 12 dias após a inoculação e, as demais, 

a intervalos de 12 dias atribuindo-se notas de 1 a 7, conforme escala ilustrada na Figura 1.1 e 

descrita a seguir:  

 A escala utilizada para avaliação de sintomas causados por C. gloeosporioides em folhas foi: 

1 – Ausência de sintomas 

2 – Lesões necróticas sem coalescência nos pontos inoculados, e leve clorose dos tecidos 

adjacentes. 

3 – Lesões necróticas coalescentes, sem clorose. 

4 – Lesões necróticas coalescentes, clorose contornando a área necrosada. 

5 – Lesões necróticas coalescentes, com clorose em todo o limbo foliar. 

6 – Rompimento da área foliar necrosada 

7- desfolha. 

Com base na leitura de severidade (nota) da doença em cada folha. Calcularam-se as 

médias por repetição. Avaliou-se ainda o número de folhas caídas, determinando-se a 

porcentagem de desfolha. 

Após o período de avaliação da severidade e porcentagem de desfolha, as plantas 

foram processadas para determinação da massa fresca e seca da parte aérea e das raízes, 

conforme descrito a seguir: Foi feito o corte da parte aérea das mudas rente ao solo, foram 

pesadas e acondicionadas em sacos de papel e em seguida foram secas em estufas por um 

período de 36 horas a 70 oC, e pesadas novamente. O próximo passo foi à extração das raízes, 
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estas foram lavadas, e após a liberação do excesso de água, foram pesadas, e colocadas a 

secar, para determinação do peso seco.   

As análises de variância (teste F) bem como as comparações de médias através do 

teste de Tukey ao nível de 5% de significância, foram executadas com a utilização do 

software SAS ® . 

Foram realizadas análises de correlação linear entre todas as variáveis avaliadas 

baseando-se na significância de seus coeficientes. A classificação de intensidade da 

correlação para p = 0,01, foi considerada muito forte (r ± 0,91 a ± 1,00), forte (r ± 0,71 a ± 

0,90), média (r ± 0,51 a ± 0,70) e fraca (r ± 0,31 a  ± 0,50), de acordo com Gonçalves e 

Gonçalves (1985), citado por Guerra e Livera (1999).  

 

 

 
Figura 2.1 - Escala diagramática para avaliação do antagonismo de Trichoderma sobre o C. Gloeosporioides 

patógeno do maracujazeiro azedo em casa-de-vegetação. 

 

1 2 3 4 5 6 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Avaliação do antagonismo de Trichoderma spp. sobre C. gloeosporioides em cultura 

pareada 

Todos os isolados inibiram drasticamente o crescimento do patógeno, e a análise de 

variância mostrou que não houve diferença significativa  entre isolados (Figura 2.3). De 

acordo com a escala de Bell et al. (1982), os isolados foram classificados como altamente 

antagonistas (Tabela 2.3). Na Figura 2.2 está ilustrado o antagonismo de alguns isolados de 

Trichoderma (CEN 219, CEN 201, CEN 208, CEN 162 e CEN 400) a C. gloeosporioides 

(CEN 419), após 12 dias do pareamento (período que a testemunha levou para encher 

totalmente a placa de Petri). A Figura 2.2D mostra isolado que recebeu nota 2, onde o 

Trichoderma inibe o crescimento do patógeno, mas não esporulou sobre este. Já as Figuras 

2.2 B, C, E e F ilustram isolados que foram altamente antagonistas recebendo nota 1, 

apresentado esporulação sobre o fitopatógeno. 

Rocha (1997), trabalhando com controle biológico de C. gloeosporioides com espécies 

de Trichoderma e utilizando esse mesmo método, observou que nos teste de pareamento, 

ocorreu sobreposição das colônias e diminuição da esporulação de C gloeosporioides por 

isolados de Trichoderma.  

Moretto et al. (2001), estudaram in vitro o efeito de isolados de Trichoderma spp.em C. 

acutatum, agente causal da queda prematura dos frutos cítricos e concluíram que todos os 

isolados de Trichoderma inibiram o crescimento micelial de C. acutatum quando pareados em 

meio de cultura. 

A redução do crescimento micelial e diminuição da esporulação do patógeno podem ser 

devido ao micoparasitismo direto pelos antagonistas, produção de antibióticos que podem 

interferir no desenvolvimento do fitopatógeno, bem como a competição destes por espaço e 

por nutrientes presentes no meio de cultura (BELL et al., 1982).  
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Figura 2.2- Inibição do crescimento de C.gloeosporioides (CEN 419) por isolados de Trichoderma  aos 12 dias após 

o pareamento. 

 

 

A 

CEN 419 

B 

CEN 419 CEN 219 

C 

CEN 419 CEN 201 

D 

CEN 419 CEN 208 

E 

CEN 419 CEN 162 

F 

CEN 419 CEN 400 
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Tabela 2.3 - Notas atribuídas aos isolados de Trichoderma spp. quanto à inibição de 

crescimento de Colletotrichum gloeosporioides, em meio BDA.  

ISOLADOS MÉDIA DAS NOTAS 

CEN 405 1,7 

CEN 201 1 

CEN 254 1 

CEN 168 1 

CEN 255 1,2 

CEN 143 1 

CEN 170 1,2 

CEN 219 1 

CEN 209 1,7 

CEN 139 1 

CEN 151 1 

CEN 211 1 

CEN 153 1 

CEN 280 1 

CEN 208 2 

CEN 155 1 

CEN 162 1 

CEN 400 1 

CEN 142 1,7 

CEN 140 1,2 

Escala de notas: Classe 1 = Trichoderma cresce sobre o patógeno e ocupa toda a superfície do meio; Classe 2 = 

Trichoderma cresce sobre pelo menos 2/3 da superfície do meio; Classe 3 = Trichoderma e o patógeno ocupam 

aproximadamente metade da superfície do meio; Classe 4 = O Trichoderma cresce sobre 1/3 da superfície do 

meio; Classe 5 = Trichoderma não cresce e o patógeno ocupa toda a superfície do meio. 
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Figura 2.3 - Redução de crescimento de Colletotrichum gloeosporioides causado por Trichoderma spp. em 
cultura pareada. Collt = Colletotrichum (testemunha). Barras referidas de mesma letra não diferem entre si 
estatisticamente. 
 
Avaliação do antagonismo de Trichoderma spp. sobre C. gloeosporioides por metabólitos 

tóxicos 

Na verificação da inibição de C. gloeosporioides pela produção de substâncias tóxicas 

não voláteis, verificou-se que todos os isolados testados, reduziram o crescimento do 

patógeno. Porém, houve diferença significativa entre os tratamentos, sendo que os isolados 

CEN 219, CEN 162 e CEN 201 se destacaram dos demais, proporcionando redução de 81,5, 

81,2 e 78,3% respectivamente (Figura 2.5). Na Figura 2.6 são mostrados diferentes níveis de 

redução do crescimento de C. gloeosporioides por isolados de Trichoderma.  
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Figura 2.4 - Porcentagem de redução de crescimento de C. gloeosporioides por metabólitos de Trichoderma 

spp. Barras referidas de mesma letra não diferem entre si estatisticamente.  
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Avaliação do efeito antagônico de  isolados de Trichoderma spp. sobre  C. gloeosporioides 

em progênie de maracujazeiro-azedo 

 

Os isolados de Trichoderma apresentaram diferenças significativas para os parâmetros 

severidade da doença e porcentagem de desfolha. 

Os períodos de avaliação tiveram efeitos significativos para os dois parâmetros de 

avaliação (severidade da doença e porcentagem de desfolha).  

Houve efeito significativo para época de avaliação da severidade da doença e 

porcentagem de desfolha.  

Não houve efeito significativo de tratamento x época de avaliação para nenhum dos 

dois parâmetros avaliados, indicando que as épocas não influenciaram o efeito dos 

tratamentos, já que com o passar do tempo a severidade não evoluiu, não permitindo a 

evolução da doença. 

Houve efeito significativo  na interação tratamento x período x época de avaliação 

(Tabela 2.4). 

Quando se aplicou o Trichoderma 24 horas antes do Colletotrichum, oito dos 10 dos 

isolados (CEN 162, CEN 201, CEN 400, CEN 151, CEN 280, CEN 279, CEN 142 e CEN 

219) tiveram efeito significativo no controle do Colletotrichum em relação à testemunha (só 

Colletotrichum), diminuindo a severidade e a porcentagem de desfolha aos 12 dias após a 

inoculação.  

Quando o Trichoderma foi aplicado 24 horas depois do Colletotrichum, cinco dos 10 

isolados (CEN 151, CEN 208, CEN 280, CEN 279 e CEN 142) apresentaram efeito no 

controle do Colletotrichum na avaliação de severidade e porcentagem de desfolha, à exceção 

do isolado CEN 208 que não foi significativamente diferente na avaliação da porcentagem de 

desfolha, aos 12 dias depois da inoculação.  

Na aplicação do Trichoderma simultaneamente com o Colletotrichum, todos os 

isolados tiveram efeito significativo no controle do Colletotrichum reduzindo a severidade e 

porcentagem de desfolha, à exceção do isolado CEN 142 que não teve efeito 

significativamente diferente na avaliação da porcentagem de desfolha aos 12 dias depois da 

inoculação.  

Quando o Trichoderma foi aplicado sete dias depois do Colletotrichum, apenas o 

isolado CEN 219 apresentou efeito significativo no controle do Colletotrichum na avaliação 

de severidade e porcentagem de desfolha 12 dias após a inoculação. 
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Analisando os períodos de aplicação dos isolados de Trichoderma nesta primeira fase 

de avaliação, verificou-se que, quando foram aplicados simultaneamente ao Colletotrichum, 

todos tiveram efeitos significativos no controle da antracnose, ao contrário do período de 

aplicação sete dias depois, onde, somente o isolado CEN 219 causou redução da doença. 

Resultados semelhantes foram obtidos por Michereff et al. (1993), quando inocularam 

isolados de Trichoderma em cinco períodos diferentes em folha de sorgo sobre C. 

graminicola, estes autores observaram que, Trichoderma controlou melhor a antracnose 

quando aplicado dois dias antes e simultaneamente, do que quando aplicado cinco dias depois. 

A avaliação única foi realizada 12 dias após a inoculação. 

Quando o Trichoderma foi aplicado 24 horas antes do Colletotrichum, os isolados 

CEN 162, CEN 201, CEN 400 e CEN 142, tiveram efeitos significativos no controle do 

Colletotrichum reduzindo a severidade e porcentagem de desfolha aos 24 dias depois da 

inoculação, à exceção do isolado CEN 162 que foi significativo apenas para porcentagem de 

desfolha. 

Quando se aplicou o Trichoderma 24 horas depois do Colletotrichum, os isolados 

CEN 201, CEN 143, CEN 151, CEN 208, CEN 280, CEN 279, CEN 142 e CEN 219 

apresentaram efeitos significativos, diminuindo a ação do Colletotrichum e reduzindo a 

severidade e porcentagem de desfolha aos 24 dias depois da inoculação, à exceção do isolado 

CEN 201 que não foi significativamente diferente na avaliação da porcentagem de desfolha.  

Na aplicação do Trichoderma simultaneamente com o Colletotrichum, todos os 

isolados tiveram efeitos significativos no controle do Colletotrichum na redução da severidade 

da doença e porcentagem de desfolha aos 24 dias depois da inoculação, à exceção do isolado 

CEN 219 que só foi significativamente diferente, na avaliação da porcentagem de desfolha.  

Quando o Trichoderma foi aplicado sete dias depois do Colletotrichum, os isolados 

CEN 162, CEN 400, CEN 143, CEN 151, CEN 208, CEN 280, CEN 142 e CEN 219 

apresentaram efeito significativo no controle do Colletotrichum na avaliação da severidade e 

porcentagem de desfolha aos 24 dias após a inoculação, à exceção dos isolados CEN 208 e 

CEN 280 que foram significativos apenas para porcentagem de desfolha. 

Notou-se que, quando os isolados de Trichoderma foram aplicados simultaneamente 

ao Colletotrichum, não houve diferença entre os mesmos em relação à redução da severidade 

da doença 24 dias após a aplicação. Porém, quando aplicados sete dias depois, a quantidade 

de isolados que tiveram efeitos significativos na redução da antracnose aumentou 

consideravelmente. Talvez a explicação seja em função da diferença nos dias de inoculação, 

já que na segunda avaliação, os isolados de Trichoderma tinham 17 dias de inoculados, 



 102 

enquanto que, na primeira avaliação, só tinham cinco dias (o Colletotrichum tinha 12 dias) de 

inoculados, período esse, que pode ter sido insuficiente para os antagonistas agirem sobre o 

patógeno na primeira avaliação.  

Quando se aplicou o Trichoderma 24 horas antes do Colletotrichum, o isolado CEN 

142 foi significativo no controle do Colletotrichum apenas na redução da porcentagem de 

desfolha aos 36 dias após a inoculação. 

Quando o Trichoderma foi aplicado 24 horas depois do Colletotrichum, os isolados 

CEN 143, CEN 280 e CEN 279 foram significativos no controle do Colletotrichum, 

diminuindo a severidade e a porcentagem de desfolha, enquanto, os isolados CEN 208 e CEN 

142 foram significativos somente na redução porcentagem de desfo lha aos 36 dias após a 

inoculação. 

Na aplicação do Trichoderma simultaneamente ao Colletotrichum, os isolados CEN 

162, CEN 143, CEN 151 e CEN 279 tiveram efeitos significativos no controle do 

Colletotrichum, reduzindo a severidade e a porcentagem de desfolha, já os isolados CEN 400, 

CEN 280 e CEN 142 foram significativos somente na redução da porcentagem de desfolha, 

36 dias depois da inoculação.  

Quando o Trichoderma foi aplicado sete dias depois do Colletotrichum, os isolados 

CEN 162, CEN 142 e CEN 219 apresentaram efeitos significativos no controle do 

Colletotrichum apenas na redução da porcentagem de desfolha, ocorrido 36 dias após a 

inoculação. 

Houve efeito significativo na interação tratamento versos período, tanto na avaliação 

da severidade (Figura 2.7) quanto na avaliação de porcentagem de desfolha (Figura 2.8), 

Os isolados CEN 162 CEN 201, CEN 400, CEN 280 e CEN 142 proporcionaram a 

menor severidade e menor porcentagem de desfolha quando inoculados 24 horas antes do 

Colletotrichum, em relação à testemunha (apenas Colletotrichum). 

OS isolados CEN 143, CEN 151, CEN 208, CEN 280, CEN 279, CEN 142 e CEN 219 

obtiveram a menor severidade. Tais isolados juntamente com o isolado CEN 400 

proporcionaram a menor porcentagem de desfolha, quando aplicados 24 horas depois do 

Colletotrichum. 

 Na aplicação simultânea, todos os isolados proporcionaram menor severidade e 

porcentagem de desfolha, sendo significativamente menor que a testemunha (apenas 

Colletotrichum), ou seja, os isolados foram eficientes no controle do Colletotrichum 

independentemente da época de avaliação.  
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Quando se aplicou Trichoderma sete dias depois do Colletotrichum, os isolados CEN 

162, CEN 400, CEN 143, CEN 208 e CEN 219 proporcionaram menor severidade e menor 

porcentagem de desfolha, sendo significativamente menor em relação à testemunha.  

  Presumivelmente, o melhor resultado apresentado pelos isolados de Trichoderma 

quando aplicados simultaneamente (período 3), se deve ao fato da germinação dos dois 

fungos ocorrer em períodos próximos, sendo que os conídios de Trichoderma germinam mais 

rápido, e de acordo com Rocha et al. (1998), ao emitir o tubo germinativo para a formação do 

apressório o patógeno torna-se mais vulnerável ao antagonismo por organismos presentes no 

filoplano, isso ocorre porque o tubo germinativo não possui os mecanismos de proteção 

presentes no apressório, esta característica do fitopatógeno pode ter favorecido o antagonismo 

do Trichoderma. Outra hipótese, é que pode ter havido ativação de mecanismos de resistência 

induzida na planta.    

Rocha (1997), avaliando o biocontrole de isolados de Trichoderma sobre C. 

gloeosporioides em plantas de maracujazeiro sob condições de casa-de-vegetação em 5 

períodos diferentes, verificou que, quando o Trichoderma foi inoculado 24 horas antes do 

patógeno a média de diâmetro de necrose foi menor que a média alcançada pelo fitopatógeno 

inoculado exclusivamente ou simultaneamente com o antagonista. 

Devemos levar em consideração, que as diferenças existentes nos dois resultados 

podem ser explicadas em função da variabilidade do material usado (patógeno, antagonista e 

hospedeiro) interagindo com o meio ambiente. 

Houve efeito significativo na interação período versos época na avaliação da 

severidade (Figura 2.9) e porcentagem de desfolha (Figura 2.10). 

Em todos os períodos de aplicação de Trichoderma (24 horas antes, 24 horas depois, 

simultaneamente e sete dias depois do Colletotrichum), houve efeito significativo dos isolados 

diminuindo a severidade analisada aos 12 dias depois da inoculação, no controle do 

Colletotrichum, Entretanto, na avaliação da porcentagem de desfolha, a aplicação de 

Trichoderma sete dias depois do Colletotrichum, não apresentou diferença significativa em 

relação à testemunha, diferentemente dos demais períodos avaliados. 

Houve efe ito significativo em todos os períodos de aplicação dos isolados de 

Trichoderma na redução da porcentagem de desfolha, 24 dias após a inoculação, no controle 

do Colletotrichum, Entretanto, na avaliação de severidade, a aplicação de Trichoderma 24 

horas antes do Colletotrichum, não apresentou diferença significativa em relação a 

testemunha , diferentemente dos demais períodos avaliados. 
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A aplicação simultânea dos isolados de Trichoderma com o Colletotrichum 

proporcionou efeitos significativos, reduzindo a porcentagem de desfolha provocada pelo 

Colletotrichum 36 dias após a inoculação. Em relação aos outros períodos avaliados, não 

houve efeito significativo. 

Segundo Michereff et al. (1993), a sobrevivência de Trichoderma no filoplano diminui 

com o passar dos dias após a aplicação. Talvez isso possa explicar a diminuição no controle 

dos isolados de Trichoderma nas últimas avaliações. Presumivelmente, seria necessário fazer 

mais aplicações do antagonista para se alcançar níveis desejados de controle do patógeno. 

 

Avaliação da ação de isolados Trichoderma spp. na massa fresca e seca da parte aérea e 

raízes de progênie de maracujazeiro-azedo.  

  

 Os isolados de Trichoderma apresentaram diferenças significativas na massa média 

fresca da parte aérea.  

Os períodos de inoculação dos isolados de Trichoderma (24 horas antes, 24 horas 

depois, simultaneamente, sete dias depois) apresentaram efeitos significativos em todos os 

parâmetros analisados. 

Houve efeito significativo na interação Tratamento versos período na avaliação da 

massa média fresca da parte aérea em relação às testemunhas só Trichoderma e apenas água 

(Figura 2.11).  

Houve efeito significativo na interação Tratamento versos período na avaliação da 

massa média seca da parte aérea em relação à testemunha só água (Figura 2.12).  

Nenhum dos períodos apresentou diferença estatística (Tukey 5%) em relação à 

testemunha (só Colletotrichum), porém em valores absoluto houve diferença. 

Todos os isolados de Trichoderma quando foram aplicados simultaneamente com 

Colletotrichum tiveram o mesmo efeito na massa média fresca da parte aérea, comparado ao 

Trichoderma inoculado isoladamente, não apresentando diferença significativa.  

Quando aplicados simultaneamente, todos os isolados de Trichoderma foram 

superiores à testemunha (Colletotrichum), apesar de não ser significativo, mas sim, em 

valores biológicos. 

Todos os isolados de Trichoderma quando aplicados 24 horas depois do 

Colletotrichum foram superiores (não estatisticamente) a testemunha (apenas Colletotrichum), 

à exceção do isolado CEN 151. 
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Todos os isolados de Trichoderma, exceto o isolado CEN 201 e CEN 279 foram 

superiores (não estatisticamente) a testemunha (Colletotrichum), quando foram aplicados sete 

dias depois do Colletotrichum.  

 Somente os isolados CEN 151 e CEN 279 foram superiores (não estatisticamente) em 

relação à testemunha (Colletotrichum), quando foram inoculados 24 horas antes do 

Colletotrichum. 

Os isolados CEN 201, CEN 142 e CEN 143 foram superiores (não estatisticamente) 

aos demais, em relação à testemunha (apenas Trichoderma), quando foram aplicados 24 horas 

depois do patógeno. O mesmo ocorrendo com os isolados CEN 143 e CEN 219 quando 

aplicados sete depois. 

Dos 10 isolados de Trichoderma testados na parte aérea de mudas de maracujazeiro, 

seis (CEN 162, CEN 400, CEN 151, CEN 208, CEN 280 e CEN 279) quando inoculados 

isoladamente, apresentaram valores superiores (não estatisticamente), aos demais, sendo que o 

isolado CEN 151 apresentou superioridade numérica também em relação à testemunha 

(apenas água). Esses resultados mostram que o isolado CEN 151 apresenta tendência para agir 

como agente promotor de crescimento.  

Esses resultados comprovam que a presença do patógeno C. gloeosporioides em folha 

de mudas de maracujazeiro mediante ferimentos, causam perda de massa vegetal em 

conseqüência  do alto índice de desfolha. Porém, em relação à raiz, não houve interferência no 

seu desenvolvimento, uma vez que não houve diferença significativa entre os períodos onde 

foi inoculado o patógeno com os períodos onde foi inoculado só Trichoderma e somente 

água, mostrando que o fungo não atingiu o sistema radicular da planta. 

 Weiler et al. (2003), estudaram a ação de isolados de Trichoderma sp. na massa seca 

de raízes e parte aérea de plântulas  de fumo em 4 tratamentos diferentes, e verificaram que 

dois isolados ( T2 e T4 ) apresentaram a capacidade de promover crescimento de plântulas de 

fumo.   

 Devemos esclarecer, que neste trabalho os isolados de Trichoderma foram aplicados 

na parte aérea de mudas de maracujazeiro, enquanto, Weiler et al. (2003), aplicaram os 

antagonistas no solo onde foi feito semeio das sementes de fumo. 

Os itens avaliados foram correlacionados entre si, com o objetivo de se mostrar à 

interação entre eles conforme Guerra e Livera (1999). Os dados podem ser observados na 

Tabela 2.5. 
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Considerações finais 

 

 Nas testemunhas (só Trichoderma e apenas água), não houve aparecimento de 

sintomas. 

 É muito importante a seleção de períodos de aplicação, pois dependendo do período 

selecionado, um isolado pode proporcionar um maior ou menor controle da doença. 

 Um outro ponto que deve ser averiguado em futuros trabalhos é a concentração de 

inóculo do antagonista, a determinação da concentração de inóculo adequada é fundamental 

para o sucesso dos trabalhos com controle biológico. 

 Verificar também a presença de fitoalexinas como scopolina, scopoletina e ligninas 

como resultados de ativação de resistência pelo Trichoderma.  
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Tabela 2.4 – Severidade da doença e porcentagem de desfolha de mudas de maracujazeiro-

azedo inoculadas com 10 isolados de Trichoderma spp. em diferentes períodos de inoculação 

para o biocontrole de C. gloeosporioides . Estação Biológica, FAV, 2005.  

 
TRATAMENTO 

 
MÉTODO 

 
ÉPOCA 

 
SEVERIDADE 

 
%  DE ESFOLHA 

CEN 162 1 1 5,00 op 30,20 pq 
CEN 162 1 2 6,65 cd 84,37 e 
CEN 162 1 3 6,92 ab 95,82 bc 
CEN 162 2 1 5,57 kl 44,67 m 
CEN 162 2 2 6,80 bc 93,45 bc 
CEN 162 2 3 6,97 ab 98,95 ab 
CEN 162 3 1 4,82 pq 31,97 p 
CEN 162 3 2 6,25 gh 76,42 fg 
CEN 162 3 3 6,60 de 82,95 e 
CEN 162 4 1 4,67 q 19,02 s 
CEN 162 4 2 6,37 ef 77,52 fg 
CEN 162 4 3 6,77 bc 89,25d 
CEN 201 1 1 4,90 p 31,25 p 
CEN 201 1 2 6,57 de 83,35 e 
CEN 201 1 3 6,85 b 93,75 bc 
CEN 201 2 1 5,75 jk 40,27 no 
CEN 201 2 2 6,85 b 87,92 de 
CEN 201 2 3 6,95 ab 97,55 ab 
CEN 201 3 1 4,95 op 27,92 q 
CEN 201 3 2 6,27 fg 73,62 gh 
CEN 201 3 3 6,77 bc 90,12 cd 
CEN 201 4 1 6,25 gh 71,52 h 
CEN 201 4 2 7,00 a 98,95 ab 
CEN 201 4 3 7,00 a 98,95 ab 
CEN 400 1 1 4,75 q 33,17 p 
CEN 400 1 2 6,55 de 83,32 e 
CEN 400 1 3 6,95 ab 97,92 ab 
CEN 400 2 1 5,60 kl 52,05 kl 
CEN 400 2 2 6,92 ab 98,95 ab 
CEN 400 2 3 6,95 ab 100 a 
CEN 400 3 1 4,80 pq 26,02 q 
CEN 400 3 2 6,30 fg 72,92 gh 
CEN 400 3 3 6,80 bc 89,57 cd 
CEN 400 4 1 4,70 q 23,35 r 
CEN 400 4 2 6,60 de 78,15 f 
CEN 400 4 3 6,92 ab 94,15 bc 
CEN 143 1 1 5,62 kl 50,55 l 
CEN 143 1 2 6,77 bc 92,57 c 
CEN 143 1 3 6,92 ab 95,82 bc 
CEN 143 2 1 4,37 s 39,60 no 
CEN 143 2 2 5,82 j 58,47 j 
CEN 143 2 3 6,45 e 77,25 fg 
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CEN 143 3 1 3,97 u 6,60 u 
CEN 143 3 2 6,15 hi 70,02 h 
CEN 143 3 3 6,72 c 82,97 e 
CEN 143 4 1 5,10 no 38,17 no 
CEN 143 4 2 6,40 ef 77,72 fg 
CEN 143 4 3 6,87 b 97,92 ab 
CEN 151 1 1 5,17 n 37,47 o 
CEN 151 1 2 6,82 bc 92,72 c 
CEN 151 1 3 7,00 a 100 a 
CEN 151 2 1 4,80 pq 27,75 q 
CEN 151 2 2 6,55 de 86,20 de 
CEN 151 2 3 6,80 bc 93,75 bc 
CEN 151 3 1 4,20 t 14,82 t 
CEN 151 3 2 6,17 hi 66,67 i 
CEN 151 3 3 6,60 de 83,80 e 
CEN 151 4 1 5,17 n 39,125 no 
CEN 151 4 2 6,57 de 86,27 de 
CEN 151 4 3 6,97 ab 95,80 bc 
CEN 208 1 1 5,67k 45,82 m 
CEN 208 1 2 6,95 ab 97,90 ab 
CEN 208 1 3 7,00 a 98,95 ab 
CEN 208 2 1 5,32 m 39,85 no 
CEN 208 2 2 6,52 de 85,10 e 
CEN 208 2 3 6,80 bc 91,40 cd 
CEN 208 3 1 4,37 s 14,00 t 
CEN 208 3 2 6,37 ef 76,05 fg 
CEN 208 3 3 6,92 ab 96,87 ab 
CEN 208 4 1 5,97 i 60,90 j 
CEN 208 4 2 6,80 bc 89,30 d 
CEN 208 4 3 7,00 a 100 a 
CEN 280 1 1 4,95 op 30,60 pq 
CEN 280 1 2 6,70 cd 90,17 cd 
CEN 280 1 3 6,95 ab 98,52 ab 
CEN 280 2 1 4,52 r 21,87 rs 
CEN 280 2 2 6,47 e 83,05 e 
CEN 280 2 3 6,67 cd 87,47 de 
CEN 280 3 1 4,02 u 12,67 t 
CEN 280 3 2 6,12 hi 68,75 hi 
CEN 280 3 3 6,82 bc 88,52 de 
CEN 280 4 1 5,50 l 53,85 k 
CEN 280 4 2 6,65 cd 85,02 e 
CEN 280 4 3 6,92 ab 95,37 bc 
CEN 279 1 1 4,95 op 31,32 p 
CEN 279 1 2 6,85 b 94,80 bc 
CEN 279 1 3 6,97 ab 97,92 ab 
CEN 279 2 1 4,27 st 18,87 s 
CEN 279 2 2 6,15 hi 73,12 gh 
CEN 279 2 3 6,75 c 89,25 d 
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CEN 279 3 1 4,12 tu 12,50 t 
CEN 279 3 2 6,25 gh 75,00 g 
CEN 279 3 3 6,60 de 84,35 e 
CEN 279 4 1 6,07 i 64,50 i 
CEN 279 4 2 6,92 ab 92,67 c 
CEN 279 4 3 6,97 ab 98,95 ab 
CEN 142 1 1 5,05 o 33,32 p 
CEN 142 1 2 6,60 de 85,42 e 
CEN 142 1 3 6,95 ab 88,52 de 
CEN 142 2 1 4,72 q 22,90 r 
CEN 142 2 2 6,37 ef 75,00 g 
CEN 142 2 3 6,82 bc 91,65 cd 
CEN 142 3 1 5,15 no 39,35 no 
CEN 142 3 2 6,55 de 78,15 f 
CEN 142 3 3 6,82 bc 90,62 cd 
CEN 142 4 1 5,20 n 43,17 mn 
CEN 142 4 2 6,62 d 86,400 de 
CEN 142 4 3 6,90 ab 91,50 cd 
CEN 219 1 1 5,25 mn 32,80 p 
CEN 219 1 2 6,72 cd 89,57 cd 
CEN 219 1 3 7,00 a 98,95 ab 
CEN 219 2 1 5,42 lm 44,87 m 
CEN 219 2 2 6,32 fg 78,57 f 
CEN 219 2 3 6,82 bc 93,30 bc 
CEN 219 3 1 4,67 q 22,07 rs 
CEN 219 3 2 6,65 cd 84,35 e 
CEN 219 3 3 7,00 a 94,57 bc 
CEN 219 4 1 4,75 q 27,77 q 
CEN 219 4 2 6,20 h 70,42 h 
CEN 219 4 3 6,80 bc 90,97 cd 
CEN 419 5 1 5,52 l 40,87 n 
CEN 419 5 2 6,82 bc 93,37 bc 
CEN 419 5 3 6,90 ab 96,42 b 
CV (%)   6,26 17,31 

Interação no mais alto grau – 10 isolados de Trichoderma  x 4 períodos de aplicação x 3 épocas de avaliação e  
testemunhas (CEN 419). Médias seguidas de mesma letra nas colunas não difere m entre si estatisticamente. 

 
 
Tabela 2.5 – Matriz de correlação linear para as variáveis severidade e % desfolha. Estação 

Biológica, FAV, 2005, Brasília-DF. 

 

Variáveis 

 

% de desfolha 

 

severidade 

 

0,9726 
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Figura 2.6 – interação tratamento versos período de inoculação na avaliação da severidade: P1 = período 1 (Trichoderma  inoculado 24 horas antes); P2 = período 2 

(Trichoderma  inoculado 24 horas depois); P3 = período 3 (Trichoderma inoculado simultaneamente); P4 = período 4 (Trichoderma  inoculado 7 dias depois); P5 = 

testemunha (apenas Colletotrichum). Barras referidas de mesma letra não diferem entre si estatisticamente. 
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Figura 2.7 – Interação Tratamento verso período de inoculação na avaliação de porcentagem de desfolha: P1 = período 1 (Trichoderma  inoculado 24 horas antes); P2 = 

período 2 (Trichoderma  inoculado 24 horas depois); P3 = período 3 (Trichoderma inoculado simultaneamente); P4 = período 4 (Trichoderma  inoculado 7 dias depois); P5 = 

testemunha (apenas Colletotrichum). Barras referidas de mesma letra não diferem entre si estatisticamente. 
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Figura 2.8 – interação período de inoculação versos época na avaliação da severidade: P1 = período 1 (Trichoderma  

inoculado 24 horas antes); P2 = Período 2 (Trichoderma  inoculado 24 horas depois); P3 = período 3 (Trichoderma 

inoculado simultaneamente); P4 = período 4 (Trichoderma  inoculado 7 dias depois); P5 = testemunha (só 

Colletotrichum). Barras referidas de mesma letra não diferem entre si estatisticamente. 
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Figura 2.9 – interação período de aplicação versos época na avaliação de porcentagem de desfolha: P1 = período 1 

(Trichoderma  inoculado 24 horas antes); P2 = método 2 (Trichoderma  inoculado 24 horas depois); M3 = método 3 

(Trichoderma inoculado simultaneamente); M4 = período 4 (Trichoderma  inoculado 7 dias depois); P5 = testemunha (só 

Colletotrichum). Barras referidas de mesma letra não diferem entre si estatisticamente.  



 113 

 

Figura 2.10 – MMFPAÉREA  (massa média fresca da parte aérea): P1 = período 1 (Trichoderma  inoculado 24 horas antes); P2 = período 2 (Trichoderma  inoculado 24 horas 

depois); P3 = período 3 (Trichoderma inoculado simultaneamente); P4 = período 4 (Trichoderma  inoculado 7 dias depois); P5 = testemunha (apenas Trichoderma); P6 = 

testemunha (apenas Colletotrichum); P7 = testemunha (apenas água). Barras referidas de mesma letra não diferem entre si estatisticamente. 
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Figura 2.11 – MMSPAÉREA (massa média seca da parte aérea): P1 = período 1 (Trichoderma  inoculado 24 horas antes); P2 = período 2 (Trichoderma  inoculado 24 

horas depois); P3 = período 3 (Trichoderma inoculado simultaneamente); P4 = período 4 (Trichoderma  inoculado 7 dias depois); P5 = testemunha (apenas Trichoderma); P6 

= testemunha (apenas Colletotrichum); P7 = testemunha (apenas água). Barras referidas de mesma letra não diferem entre si estatisticamente 
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Tabela 2.6 – Matriz de correlação linear para as variáveis: MMFPAÉREA (massa média fresca 

da parte aérea), MMSPAÉREA (massa média seca da parte aérea), MMFRAÍZ (massa média 

fresca da raiz) e MMSRAÍZ (massa média seca da raiz). Estação Biológica, FAV, 2005, 

Brasília-DF. 
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CONCLUSÕES 

 

 Os isolados de Trichoderma spp. utilizados neste estudo podem ser classificados  

como altamente antagonistas pelos teste de pareamento.  

 

Devido à produção de substâncias tóxicas não voláteis, quatro isolados de 

Trichoderma em estudo, provocaram redução de crescimento do patógeno C. gloeosporioides, 

os demais praticamente não inibiram.  

 

A aplicação simultânea Trichoderma poderá ser recomendada para o controle do C. 

gloeosporioides em mudas de maracujazeiro-azedo com 76 dias de idade.  

 

O isolado CEN 143 quando aplicado 24 depois do Colletotrichum e simultaneamente e 

os isolados CEN 151, CEN 280 e CEN 279 quando aplicado simultaneamente ao patógeno, 

proporcionaram os menores valores de severidade da antracnose em mudas de maracujazeiro 

com 76 dias de idade em casa-de-vegetação. 

 

O isolado CEN 151 apresentou tendência para agir como agente promotor de 

crescimento.  

 

Houve correlação positiva entre todos os parâmetros avaliados. 
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ESPORULAÇÃO DE Colletotrichum gloeosporioides EM MEIOS LÍQUIDOS 

 

RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo o estabelecimento de um método de produção de 

inóculo de Colletotrichum gloeosporioides (Penzig) Saccardo usando-se meio líquido. Foram 

conduzidos dois experimentos: no primeiro, avaliaram-se quatro isolados do patógeno quanto 

ao crescimento e esporulação em três composições de meio. Cada tratamento foi repetido 

quatro vezes em delineamento inteiramente casualizado, seguindo o esquema fatorial 4x3 (4 

isolados e 3 meios). Houve interação entre os meios e isolados quanto à produção, tanto de 

conídios quanto de biomassa seca. Os isolados com maior produção de conídios foram o CEN 

419 e o CEN 422, no meio de batata-dextrose (BD), enquanto o rendimento de biomassa seca 

foi maior com os isolados CEN 421 e CEN 422, no meio BD enriquecido com Extrato de 

Levedura (1%). No segundo experimento, avaliou-se o comportamento do isolado CEN 419 

mediante 10 concentrações diferentes de extrato de levedura incorporadas ao meio BD, em 

termos de produção de conídios e de biomassa seca, seguindo-se a metodologia do 

experimento anterior. Quanto à produção de conídios, só houve diferença significativa entre 

os tratamentos 1 (BD) e 5 (0,4%) mostrando que o aumento de extrato de levedura não 

implica no aumento da produção de conídios, houve efeito significativa para produção de 

biomassa seca. Todos os isolados apresentaram viabilidade de 80-100%, após 24 horas de 

incubação, independentemente do meio em que foi produzido.  

 

 

Palavras-chave: antracnose, patógeno, produção de inóculo, controle biológico. 
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SPORULATION OF Colletotrichum gloeosporioides IN LIQUID MEDIA 

 

ABSTRACT 

 

This work had the objective to establish a method of production of inoculum of 

Colletotrichum gloeosporioides (Penzig) Saccardo using liquid media. Two experiments were 

done: in the first, the growth and sporulation of the pathogen was measured in three different 

media. Each treatment was repeated four times in a randomized 4x3 block design (4 isolates 

and 3 media). There was an interaction between the medium and the isolate in the production 

of conidia and dry biomass. The isolates with greatest production of conidia were CEN 419 

and CEN 422, in potato-dextrose medium (BD), while the production of dry biomass was 

greater with the isolates CEN 421 and CEN 422, in the BD medium enriched with yeast 

extract (1%). In the second experiment, the behavior of isolate CEN 419 was evaluated in BD 

medium supplemented with 10 different concentrations of yeast extract, in terms of 

production of conidia and dry biomass, following the methodology of the previous 

experiment. A significant effect on production of dry biomass was observed. There was a 

significant difference in the production of conidia only between treatments 1 (BD) and 5 

(0.4% yeast extract), whereas dry weight continued to increase in the higher concentrations of 

yeast extract tested.  All the isolates showed 80-100% viability after 24 hours of incubation, 

independently of the way it was produced.  

 

 

 

Key Words : anthracnose, pathogen, biological control, production of inoculum. 
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INTRODUÇÃO 

 

As perdas decorrentes do ataque do fungo Colletotrichum gloeosporioides levam 

enormes prejuízos ao agricultor, exigindo grandes gastos com fungicidas para o seu controle. 

Ademais, o controle da antracnose é muito difícil, devido à grande variabilidade do patógeno.  

O controle da antracnose causada pelo fungo C. gloeosporioides envolve o emprego 

de variedades resistentes, agentes de controle biológico e fungicida. A seleção de variedades 

resistentes e de agente de controle biológico demanda grande quantidade de inóculo do 

patógeno, fazendo-se necessário otimizar a produção de conídios para uso em bioensaios 

(MELLO et al., 2004). 

Um fator de grande importância na produção de um fungo é a seleção de um meio 

padrão para o cultiva de uma espécie ou de um isolado em particular, e no conhecimento das 

condições adequadas de cultivo que viabilizem ao fungo de interesse bom crescimento com 

alta esporulação (BARBOSA et al., 2002). 

Para Assis et al. (1997), estudos dos patógenos têm sido utilizados para determinar as 

respostas dos mesmos à variação química e física do ambiente.  

Os conídios podem ser produzidos em meios sólidos e líquidos. Os meios líquidos têm 

sido cada vez mais utilizados para produção de fungos em grande quantidade, devido a um 

melhor controle das condições físicas e nutricionais exigidas pelo organismo (LEITE et al., 

2003). 

Segundo Leite et al. (2003), um meio de cultura deve possuir basicamente, uma fonte 

de carbono (C) e nitrogênio (N), sais minerais e alguns fatores de crescimento. Eles 

esclarecem que as fontes de C geralmente utilizadas são amido, glicose, sacarose, dextrose e 

diversos outros açúcares, enquanto que as fontes de N são geralmente componentes ricos em 

proteínas e/ou aminoácidos, como extrato de soja e outros subprodutos vegetais, extrato de 

levedura e peptona, podendo se ainda utilizar também componentes inorgânicos como ácido 

casamíno. 

Para a produção de conídios, os meios com deficiência em N e ricos em C, tendem a 

produzir maior quantidade de conídios (LEITE et al., 2003; WENZEL et al., 2005). 

De acordo com Wenzel et al. (2005), os fungos cultivados em meio líquido podem 

produzir diversas estruturas: conídios submersos que são gerados em conidióforos ligados ao 

micélio ou diretamente ao blastosporo; blastosporos ou corpos hifais que são células 

leveduriforme produzidas por brotamento, septação ou fragmentação hifa e ainda mecélio que 
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são estruturas ramificadas geradas a partir do tubo germinativo. A denominação blastosporos 

tem sido utilizada para células infectivas ao hospedeiro, na maioria das vezes produzidas por 

hyphomycetes, enquanto que a denominação corpo hifal tem sido utilizada para culturas não 

infectivas como as produzidas pelos fungos Entomophthorales (LEITE et al., 2003). 

Jackson & Bothast (1990), estudaram a produção de Colletotrichum truncatum, 

patógeno de ervas daninhas, em meio líquido composto de glicose e ácido casamíno, a 

proporção C:N de 30:1 acarretou uma maior produção de conídios que a proporção 10:1. No 

entanto, os conídios produzidos na proporção 10:1 foram mais virulentos, ou seja, 

germinaram e produziram apressórios mais rapidamente, deixando claro que existe uma 

correlação positiva entre o aumento de proteína no fungo e a rapidez na germinação do 

conídio. 

Cunningham et. al. (1990) utilizaram sistemas de cultivo submerso para produção de 

conídios de Penicillium bilaji e C. gloeosporioides f.sp. malvae em larga escala, mostrando 

que a conidiação desses fungos em meio líquido é viável.  

Como a produção de C. gloeosporioides tem sido limitada em meios sólidos, 

resultando em baixas concentrações de inóculo, esse trabalho objetivou avaliar o crescimento 

e esporulação de quatro isolados do fungo em diferentes meios líquidos, bem como avaliar a 

concentração de extrato de levedura que proporcione maior produção de conídios do isolado 

CEN 419.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foram realizados dois experimentos para avaliar o desempenho de isolados do fungo 

C. gloeosporioides em diferentes meios e em diferentes concentrações de extrato de levedura: 

O primeiro foi realizado com quatro isolados de C. gloeosporioides em três meios diferentes. 

Cinco mililitros de suspensão contendo 105 esporos/ml dos isolados CEN 419, CEN 421, 

CEN 422, e CEN 433 procedentes de maracujá foram adicionados a 50 ml dos meios V8 

(Campbell), BD (batata-dextrose) e BD + EL (batata-dextrose-extrato de levedura a 1%). Os 

meios foram distribuídos em frascos de 125ml (Figuras 3.1 A-D). As culturas foram mantidas 

sob agitação (150 rpm) a 25°C no escuro por sete dias. Após esse período, avaliaram-se as 

concentrações de conídios obtidos, biomassa seca (conídios + micélio) e a viabilidade dos 

conídios. No segundo experimento, analisou-se a esporulação e produção de biomassa seca do 

isolado CEN 419 em BD suplementado com diferentes concentrações de extrato de levedura 

(0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 e 1,0 %) e mais a testemunha só em BD. A 

metodologia utilizada foi à mesma do primeiro experimento. Cada tratamento foi repetido 

quatro vezes no delineamento inteiramente casualizado, sendo que o primeiro foi em esquema 

fatorial 4x3 (4 isolados e 3 meios de cultura), totalizando 12 tratamentos e 48 parcelas.  O 

segundo foi em esquema simples, com 11 tratamentos e 44 parcelas. 

Para avaliação da produção de conídios, foram tomadas alíquotas de 1mL de cada 

frasco, das quais foram preparadas diluições para contagem ao microscópio (lente de 40X). 

Para a determinação da produção de biomassa seca, a mesma foi filtrado em papel filtro, o 

qual foi colocado em funil de Buckman e acoplado à bomba de vácuo, e posteriormente 

submetida à secagem por 24 horas a 70°C. Após esse período fez-se a determinação do seu 

peso seco.  

A viabilidade dos conídios foi determinada, utilizando-se lâminas de microscópio 

como suporte para blocos de BDA, os quais foram inoculados com 100 µL da suspensão 

fúngica. Contaram-se 100 conídios de cada amostra, as 16 e 24 horas de incubação a 25 oC. 

 Os experimentos foram realizados nos laboratórios de Controle Biológico e 

Fitopatologia da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia – Cenargen. 

 As análises foram realizadas através do programa ESTAT – Sistema para Análises 

Estatísticas - versão 2.0 desenvolvido pela FCAV/UNESP de Jaboticabal, SP. As médias de 

esporulação e biomassa seca dos tratamentos foram submetidas a análises de variância pelo  

teste de F a 1% de probabilidade e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de 

significância. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No primeiro experimento, os resultados obtidos estão representados nas Figuras 3.2A e 3.2B. 

Houve interação entre os fatores (meios de cultura e isolados), no tocante ao crescimento e 

esporulação de C. gloeosporioides.  

O isolado CEN 422 superou os demais quanto ao crescimento micelial, não diferindo 

do isolado CEN 421, sendo o meio BD + EL mais adequado. Nos demais meios de cultura 

não houve diferença estatística entre os isolados, ocasionando mais baixos valores de 

biomassa micelial (Figura 3.2 A) 

Quanto à produção de esporos, os isolados CEN 419 e CEN 422, apresentaram maior 

capacidade de esporulação nas três composições de meios avaliadas, não ocorrendo diferença 

estatística entre os mesmos, destacando-se para o isolado CEN 419 o meio BD e para o 

isolado CEN 422 além deste, também o meio V8 (Figura 3.2B). 

As condições de cultivo de fitopatógenos têm demonstrado influência marcante sobre 

o seu desenvolvimento. Dependendo das condições, um fator essencial pode reduzir ou 

incrementar o crescimento e o número de esporos produzidos. Os resultados obtidos neste 

experimento mostraram variabilidade, tanto entre isolados quanto entre as composições de 

meios de cultivo, relacionadas à produção de biomassa micelial bem como a esporulação. 

Segundo Carlile & Watkinson (1996), as condições para esporulação e crescimento vegetativo 

para alguns fungos freqüentemente diferem. Este fato foi confirmado neste experimento, 

considerando que o meio a base de BD e V8 foram os melhores para esporulação dos isolados 

CEN 419 e CEN 422, entretanto maior produção de biomassa foi obtida com o meio BD + 

EL.  

Khandar et al. (1985), ao estudarem o crescimento e esporulação de Cercospora 

canescens, citaram o BDA como o melhor meio para o crescimento micelial e o meio à base 

de folhas de cenoura para esporulação. Ibrahim & Low (1993) obtiveram maior produção 

micelial de Beauveria bassiana em meio à base de papaia, porém a esporulação foi maior em 

meio à base de água de coco. Sanderson & Jeffers (2001) obtiveram maior crescimento 

vegetativo de Monilinia oxycocci em BDA; entretanto, a maior esporulação foi verificada em 

meio V8. Barbosa et al. (2002), verificaram que isolados de Verticillium lecanii apresentaram 

crescimento e esporulação diferentes, quando cultivados em meios diversos.  

Ávila (2002) obteve maior produção de biomassa micelial de Cercospora piaropi em 

meio de extrato de tomate, enquanto a esporulação foi maior em meio V8. 
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Figura 2.5 – Redução do crescimento de C. gloeosporioides (CEN 419) por 
metabólitos tóxicos produzidos por isolados de Trichoderma  após 12 dias de 
inoculados. 
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Figura 3.1 – Cultivo de isolados de Colletotrichum gloeosporioides em meios líquidos. 

A) isolados CEN422, B) CEN433, C) CEN419 e D) CEN421. 

 

Todos os isolados apresentaram viabilidade de 80-100%, após 24 horas de incubação, 

independentemente do meio em que foi produzido. 
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Figura 3.2 – Produção de biomassa (A) e produção de conídios (B) de C. gloeosporioides em diferentes 

meios líquidos. Barras referidas de mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de 

Tukey a 5%.  Letras maiúsculas  comparam as médias entre os meios para cada isolado e letras 

minúsculas  comparam as médias entre isolados para cada meio. BD + EL = batata-dextrose-ágar -

extrato de levedura; V8 = extrato de 8 vegetais; BD = batata-dextrose. 
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No segundo experimento, verificou-se diferença significativa na produção de biomassa 

fúngica entre os tratamentos 1 (BD) e 11 (1%), em relação às concentrações de extrato de 

levedura, sendo que o tratamento 11 com maior suplementação foi o que teve a maior 

produção (Tabela 7). 

Quanto à produção de conídios, só houve diferença significativa entre os tratamentos 1 

(BD) e 5 (0,4%) (Tabela 3.1), mostrando que o aumento de extrato de levedura não implica no 

aumento da produção de conídios. 

Tabela 3.1 - Valores de esporulação (n° de conídios x 107/mL), e biomassa seca (g) em  

diferentes concentrações de extrato de leveduras 

TRATAMENTOS  (%) ESPORULAÇÃO (mé dia) BIOMASSA SECA (grama) 

1 - BD * 1,3 B **     0,33 B *** 
2 - 0,1 2,53 AB                 0,33 B 
3 - 0,2 3,78 AB 0,43 AB 
4 - 0,3 2,78 AB 0,40 AB 
5 - 0,4 4,62 A 0,45 AB 
6 - 0,5 3,61 AB 0,48 AB 
7 - 0,6 2,29 AB 0,40 AB 
8 - 0,7 2,61 AB 0,40 AB 
9 - 0,8 2,31 AB 0,43 AB 
10- 0,9 2,94 AB 0,45 AB 
11- 1,0 3,45 AB 0,53 A 
CV (%) 18,19 14,72 
* Testemunha 
** média de esporos produzidos por ml 
*** média em grama de biomassa seca. 
Médias seguidas de mesma letra nas colunas não diferem entre si estatisticamente pelo teste de Tukey ao nível 
de 5%. 
 
Considerações finais 

Os resultados obtidos mostraram ser possível o cultivo do fungo em meio líquido. Este 

sistema, além de ser mais rápido, simplifica o processo de recuperação de inóculo para uso 

experimental em larga escala. Entretanto, para estocagem do inóculo e nos casos em que 

formulações são desejáveis, há necessidade de maiores estudos na determinação dos níveis 

adequados de atividade de água e materiais a serem adicionados para retenção da viabilidade 

durante o tempo de estocagem. 

O conhecimento das condições adequadas que favoreçam o crescimento micelial e 

esporulação reveste-se de fundamental importância em trabalhos de melhoramento visando à 

seleção de fontes de resistência às doenças e, também, estudos envolvendo a natureza da 

resistência, devido a grande quantidade de conídios necessários para testes de populações de 

plantas (Assis et al. 1997).  
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CONCLUSÕES 

 

 Os fungos podem reagir diferentemente ao estímulo induzido pela composição do 

meio de cultivo, jus tificando, assim, a importância dos resultados obtidos neste ensaio. 

  

Todos os isolados apresentaram viabilidade elevada após 24 horas de inoculação, 

independentemente do meio em que foram produzidos. 

 

 Os isolados CEN 421 e CEN 422 se destacaram dos demais quanto à produção de 

biomassa seca, sendo o meio BD + EL mais adequado.  

 

 Os isolados CEN 419 e CEN 422, apresentaram maior capacidade de esporulação no 

meio BD. 

 

 O isolado CEN 419 teve melhor desempenho em relação à produção de biomassa seca 

na concentração de extrato de levedura a 1%. 

 

O aumento da concentração de extrato de levedura não implicou no aumento da 

produção de conídios. 
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ANEXO A – Figura 1 (Capítulo I) e Figura 2 (Capítulo II) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Progênies após 62 dias de inoculada (A) e Testemunha (B) 
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Figura 2 – Montagem de experimento do capítulo II (A), perfuração das folhas (B), início do 
aparecimento dos sintomas (C), 12 dias após inoculação (D) e 24 dias após inoculação (E). 
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ANEXOS B – QUADRO DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA (CAPÍTULO I) – SANEST ® 
 

INCIDÊNCIA DE ANTRACNOSE 
 

 
QUADRO DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA 
CAUSAS DA VARIAÇÃO       G.L.                 S. Q.                     Q. M.               VALOR DE F        PROB.> F   
BLOCOS                                     3                144.5687829          48.1895943            0.3007                    0.82583                        
ÉPOCA                                        6           148821.8045073     24803. 6340845      154.7916                   0.00001          
RESÍDUO (A)                           18               2884.3003993         160.2389111            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARCELAS                                27           151850.6736895               
PROGÊNIES                               71          143949.1880471      2027.4533528           21.6674                     0.00001 
ÉPO*PRG                                  426          111904.9070707        262.6875753                2.8073                    0.00001 
RESÍDUO (B)                          1491          139515.0910511         93.5714896                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                                    2015           547219.8598584 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MEDIA GERAL = 93,753426 
COEFICIENTE DE VARIACAO (A)= 13,50 % 
COEFICIENTE DE VARIACAO (B)= 10,318 % 
 
 
 

SEVERIDADE DE ANTRACNOSE 
 
QUADRO DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA 
CAUSAS DA VARIAÇÃO       G.L.               S. Q.                       Q. M.             VALOR DE F        PROB.> F   
BLOCOS                                      3                  1.3151342              0.4383781                     1.9725                      0.15344            
ÉPOCA                                        6             4747.1474902           791.1912484                     3560.0780                      0.00001               
RESÍDUO (A)                           18                   4.0003176              0.2222399                            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARCELAS                                27            4752.4629419    
PROGÊNIES                              71              624.2107079             8.7917001                         16.8627                    0.00001                
ÉPO*PRG                                 426              197.7068268                  0.4641005                  0.8902                0.92880 
RESÍDUO (B)                         1491              777.3620581                  0.5213696            
TOTAL                                    2015            6351.7425348 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
MEDIA GERAL = 4,484772 
COEFICIENTE DE VARIACAO (A) = 10,51 % 
COEFICIENTE DE VARIACAO (B) = 16,100 % 
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REGRESSÃO POLINOMIAL DE INCIDÊENCIA DA ANTRACNOSE 
 
QUADRO DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA 
CAUSAS DA VARIAÇÃO       G.L.               S. Q.                       Q. M.               VALOR DE F        PROB.> F   
BLOCOS                                      3                 144.5687829             48.1895943               0.3007                        0.82583 
ÉPOCA                                        6             148821.8045073          24803.6340845        154.7916                        0.00001 
RESÍDUO (A)                            18                2884.3003993              160.2389111   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARCELAS                               27             151850.6736895 
PROGÊNIES                             71             143949.1880471           2027.4533528              21.6674                       0.00001 
ÉPO*PRG                                426             111904.9070707             262.6875753                 2.8073                        0.00001 
RESÍDUO (B)                        1491             139515.0910511               93.5714896 
TOTAL                                   2015            547219.8598584 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MEDIA GERAL = 93,753426 
COEFICIENTE DE VARIACAO (A) = 13,50 % 
COEFICIENTE DE VARIACAO (B) = 10,318 % 
 

REGRESSÃO POLINOMIAL DE SEVERIDADE DA ANTRACNOSE 
 
QUADRO DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA 
CAUSAS DA VARIAÇÃO         G.L.            S. Q.                     Q. M.               VALOR DE F           PROB.> F   
BLOCOS                                       3                 1.3151342             0.4383781               1.9725                           0.15344 
ÉPOCA                                          6           4747.1474902           791.1912484            3560.0780                  0.00001 
RESÍDUO (A)                              18                4.0003176            0.2222399             
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARCELAS                                 27           4752.4629419 
PROGÊNIES                                71             624.2107079           8.7917001                     16.8627                       0.00001 
ÉPO*PRG                                   426            197.7068268                0.4641005                 0.8902                0.92880        
RESÍDUO (B)                           1491            777.3620581                0.5213696 
TOTAL                                   2015          6351.7425348 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MEDIA GERAL = 4,484772 
COEFICIENTE DE VARIACAO (A) = 10,51 % 
COEFICIENTE DE VARIACAO (B) = 16,100 % 
 

ÁREA ABAIXO DA CURVA DE SEVERIDADE DA ANTRACNOSE 
 

QUADRO DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA 
CAUSAS DA VARIAÇÃO        G.L.             S. Q.                        Q. M.              VALOR DE F           PROB.> F   
TRATAMENTO                           71        183029.7705347           2577.8840920                   3.4922                          0.00001 
BLOCOS                                        3               312.3071035             104.1023678                0.1410                         0.93462 
RESÍDUO (A)                            213         157231.1537509             738.1744308               
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TOTAL                                      287         340573.2313891 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MEDIA GERAL =192,294067 
COEFICIENTE DE VARIACAO = 14,129 % 
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ANEXOS C – QUADRO DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA (CAPÍTULO II) – START ® 
 

MEDIDAS DE DIÃMETRO DE CULTIVO PAREADO  
 

QUADRO DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA 
CAUSAS DA VARIAÇÃO                       G.L.                S. Q.                            Q. M.              VALOR DE F            
TRATAMENTO                                        20                 48.0631                      2.4032                          21.17** 
RESÍDUO                                                   63                  7.1525                       0.1135 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TOTAL                                                       83                55.2156                    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MEDIA GERAL = 5,7202 
COEFICIENTE DE VARIA CAO = 5,89 
 

REDUÇÃO DE CRESCIMENTO POR METABÓLITOS TÓXICOS   
 
QUADRO DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA 
CAUSAS DA VARIAÇÃO                       G.L.                S. Q.                            Q. M.              VALOR DE F            
TRATAMENTO                                        19                  65770.2374               3461.5914                    125.52**                               
RESÍDUO                                                   60                   1554.6725                 27.5779                
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TOTAL                                                       79                 67424.9099                    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MEDIA GERAL = 21,7012 
COEFICIENTE DE VARIA CAO = 24,20% 
 
ANEXOS D–QUADRO DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA (CAPÍTULO II) - SAS ® 
 

SEVERIDADE DE ANTRACNOSE 
 

QUADRO DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA 
CAUSAS DA VARIAÇÃO       G.L.               S. Q.                       Q. M.             VALOR DE F        PROB.> F   
TRATAMENTO                           9           6.48325000                0.7203611                4.87                    <.00001 
MÉTODO                                     3           14.0238333                4.6746111               31.59                   <.00001        
TRA*MET                                  27           21.3565833                0.7909846                5.35                    <.00001 
ÉPOCA                                         2          231.9923846            115.9961923            783.86                   <.00001 
TRAT*ÉPOCA                           18             3.5692500                 0.198291                 1.34                    0.1595  
MÉT*ÈPOCA                               6             5.6766667                 0.9461111               6.39                    <.00001 
TRA*MET*ÉPOCA                   54           11.7279167                 0.2171836               1.47                    0.0228 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TOTAL                                      119            
COEFICIENTE DE VARIACAO = 6,2 % 
 

PORCENTAGEM DE DESFOLHA 
 

QUADRO DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA 
CAUSAS DA VARIAÇÃO       G.L.               S. Q.                         Q. M.             VALOR DE F        PROB.> F   
TRATAMENTO                            9            3476.9451                   386.3272                    2.63               0.0058 
MÉTODO                                      3           13723.3832                 4574.4611                   31.14              <.0001 
TRA*MET                                   27          18756.2986                    694.6777                   4.73               <.0001 
ÉPOCA                                          2        246794.3065              123397.1532                840.08              <.0001 
TRAT*ÉPOCA                           18             1699.7782                      94.4321                    0.64              0.8653 
MÉT*ÈPOCA                               6             3944.4225                   657.4037                     4.48              0.0002 
TRA*MET*ÉPOCA                   54           10670.9138                   197.6095                     1.35              0.0002 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TOTAL                                      119            
COEFICIENTE DE VARIACAO = 17,3% 
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ANEXOS E – QUADRO DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA (CAPÍTULO III) – ESTART ® 
 

PRODUÇÃO DE C. gloeosporioides EM MEIOS LÍQUIDOS) 
 

Fator A = Isolados   Fator B = Meios 
 
QUADRO DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA 
 
CAUSAS DA VARIAÇÃO                       G.L.                S. Q.                            Q. M.                   VALOR DE F            
FATOR  A                                                     3               9868.7292                       32.895764              75.2441** 
FATOR  B                                                     2               1848.0104                      924.0052                 21.1352** 
FATOR AxB                                                 6                  803.3646                      133.7274                  3.0588*       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TOTAL                                                       11              12519.1042 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MEDIA GERAL = 20,4772 
COEFICIENTE DE VARIACAO = 32,2% 
 

PESO SECO DE MICÉLIO (GRAMA POR LITRO) 
 

Fator A = Isolados   Fator B = Meios 
 
QUADRO DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA 
CAUSAS DA VARIAÇÃO                        G.L.                S. Q.                            Q. M.                   VALOR DE F            
FATOR A                                                     3                   8.2500                          2.7500                    1.8679 NS 
FATOR                                                         2                  79.1667                        39.5833                   26.8868** 
FATOR AxB                                                6                   21.500                         3.5833                      2.4340* 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TOTAL                                                        11              108.9167 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MEDIA GERAL = 12,2083 
COEFICIENTE DE VARIACAO = 9,93% 
 

ANÁLISE DE CONCENTRAÇÃO DE EXTRATO DE LEVEDURA (ESPORULAÇÃO) 
 
QUADRO DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA 
CAUSAS DA VARIAÇÃO                       G.L.                S. Q.                           Q. M.                   VALOR DE F            
TRATAMENTOS                                      10                  2.2210                          0.2221                       2.05 NS 
RESÍDUO                                                  33                  3.5815                          0.1085                        
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TOTAL                                                       43                 5.8025 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MÉDIAL GERAL = 1,8116 
COEFICIENTE DE VARIACAO =18,19 % 
 

ANÁLISE DE CONCENTRAÇÃO DE EXTRATO DE LEVEDURA (PESO SECO) 
 
QUADRO DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA 
CAUSAS DA VARIAÇÃO                       G.L.                S. Q.                           Q. M.                   VALOR DE F            
TRATAMENTOS                                      10                  0.1405                         0.1440                       3.71 ** 
RESÍDUO                                                  33                  0.1250                         0.0038                                               
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TOTAL                                                       43                 0.2655 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MÉDIAL GERAL = 0,4182 
COEFICIENTE DE VARIACAO = 14,72 % 
 


