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RESUMO 

CALIXTO, Guilherme Borghetti, Mestre. Universidade Estadual do Oeste do Paraná, 

Fevereiro – 2020. Leveduras no controle de Colletotrichum truncatum e seu 

efeito na produtividade da soja. Orientador: Antônio Carlos Torres da Costa. 

Coorientador: Prof. Dr. Odair José Kuhn.  

 

A antracnose é uma doença de difícil controle, exigindo alternativas para manejo 

adequado, e dentre estas o controle biológico através de leveduras pode ser uma 

alternativa. O objetivo deste trabalho foi avaliar isolados de leveduras quanto ao seu 

potencial no controle de Colletotrichum truncatum ‘in vitro’, e seu efeito sobre a 

incidência do patógeno e na produtividade da cultura da soja. Os isolados de levedura 

dos gêneros Candida spp., Cryptococcus spp., Pichia spp., Rhodotorula spp., 

Sporidiobolus spp., Sporobolomyces spp. e Zygoascus spp., foram submetidos a 

ensaios in vitro, sendo eles: compostos não voláteis (leveduras x C. truncatum), 

compostos voláteis e efeito dos filtrados de cultura das leveduras. De posse dos 

melhores tratamentos in vitro, foram determinados os tratamentos para experimento 

a campo. Os tratamentos utilizados para o experimento a campo foram: Testemunha 

(água), Bion® (testemunha positiva), Saccharomyces cerevisiae (testemunha positiva), 

Rhodotorula glutinis, Sporidiobolus johnsonii, Zygoascus hellenicus. Foram avaliadas 

a incidência de antracnose em vagens nas metades superior e inferior das plantas. A 

partir destes resultados foi calculado a área abaixo da curva de progresso da 

incidência de antracnose para a metade inferior (AACPIA-I) e superior (AACPIA-S). 

Foram determinados os componentes de produção:  número de vagens por planta 

(NVPP), número de grãos por vagem (NGV), peso de mil grãos (PMG) e produtividade 

(PROD). O maior desempenho no controle do patógeno obtido na prospecção in vitro 

foi com os isolados R. glutinis (AH 18-1), S. johnsonii (AH 19-2), S. johnsonii (AH 19-

3), (Z. hellenicus (AH 07-2) e Z. hellenicus (AH 14-1). Já para os resultados a campo, 

em relação a incidência de doença, os tratamentos S. cerevisiae, R. glutinis (AH 18-

1), S. johnsonii (AH 19-2) e Z. hellenicus (AH 14-1) reduziram significativamente a 

AACPIA-I e AACPIA-S. Em relação aos componentes de produção, comparando com 

a testemunha (água), resultados significativos  para o NVPP foram obtidos com  Bion®
, 

S. cerevisiae e R. glutinis (AH 18-1); para o NGV e PMG foram obtidos com Bion®, S. 

cerevisiae, R. glutinis, S. johnsonii, Z. hellenicus e para a produtividade se destacaram  
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R. glutinis, S. cerevisiae e Bion®
. As leveduras L22 Rhodotorula glutinis (AH 18-1), L27 

Sporidiobolus johnsonii (AH 19-2), L28 (Sporidiobolus johnsonii (AH 19-3), L33 

(Zygoascus hellenicus (AH 07-2) e L35 (Zygoascus hellenicus (AH 14-1)), 

apresentaram potencial para controle de C. truncatum As leveduras Rhodotorula 

glutinis (AH 18-1), Sporidiobolus johnsonii (AH 19-2) e Zygoascus hellenicus (AH 14-

1) reduziram respectivamente em 61,7%, 58,7% e 41,3% para incidência de 

antracnose na metade inferior (AACPIA-I) e 49%, 43,8% e 33,9% para metade 

superior (AACPIA-I) na cultura da soja. Na incidência de antracnose, Rhodotorula 

glutinis (AH 18-1) e S. cerevisiae contribuíram para o aumento de 44,4% e 41,5%, 

respectivamente, na produtividade de grãos de soja. 

Palavras-chave: Saccharomyces cerevisiae, Rhodotorula glutinis, Sporidiobolus 

johnsonii, Zygoascus hellenicus, Glycine max L. 
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ABSTRACT 

CALIXTO, Guilherme Borghetti, Mestre. Universidade Estadual do Oeste do Paraná, 

February – 2020. Yeasts in the control of Colletotrichum truncatum and its effect 

on soybean yield. Orientador: Antonio Carlos Torres da Costa. Coorientador: Prof. 

Dr. Odair José Kuhn.  

 

Anthracnose is a disease that is difficult to control, requiring alternatives for proper 

management, and among these, biological control through yeasts may be an 

alternative. The aim of this study was to evaluate yeast isolates for their potential 

antagonist against Colletotrichum truncatum 'in vitro', its control over the incidence of 

the pathogen and its influence on crop productivity. The yeast isolates of the genera 

Candida spp., Cryptococcus spp., Pichia spp., Rhodotorula spp., Sporidiobolus spp., 

Sporobolomyces spp. and Zygoascus spp., were subjected to in vitro tests, namely: 

non-volatile compounds (yeasts x C. truncatum), volatile compounds and the effect of 

yeast culture filtrates. With the best in vitro treatments, treatments for field experiments 

were determined. The treatments used for the field experiment were: Control (water), 

Bion® (positive control), Saccharomyces cerevisiae (positive control), Rhodotorula 

glutinis, Sporidiobolus johnsonii, Zygoascus hellenicus. The incidence of anthracnose 

in pods in the upper and lower halves of the plants was evaluated. From these results, 

the area under the anthracnose incidence progress curve for the lower (AUAIP-L) and 

upper (AUAIP-U) half was calculated. The production components were determined: 

number of pods per plant (NPP), number of grains per pod (NGP), weight of a thousand 

grains (WTG) and productivity (PROD). The greatest performance in controlling the 

pathogen obtained in in vitro prospecting was with the isolates R. glutinis (AH 18-1), 

S. johnsonii (AH 19-2), S. johnsonii (AH 19-3), Z. hellenicus (AH 07-2) and Z. hellenicus 

(AH 14-1) For the field results, in relation to the incidence of disease, the treatments 

S. cerevisiae, R. glutinis (AH 18-1), S. johnsonii (AH 19-2) and Z. hellenicus (AH 14-1) 

significantly reduced AUAIP-L and AUAIP-U. Regarding the production components, 

compared to the control (water), significant results for NPP were obtained with Bion®, 

S. cerevisiae and R. glutinis (AH 18-1); for NGP and WTG they were obtained with 

Bion®, S. cerevisiae, R. glutinis, S. johnsonii, Z. hellenicus and for productivity they 

stood out R. glutinis, S. cerevisiae and Bion® Yeasts L22 Rhodotorula glutinis (AH 18-

1), L27 Sporidiobolus johnsonii (AH 19-2), L28 Sporidiobolus johnsonii (AH 19-3), L33 
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Zygoascus hellenicus (AH 07-2) and L35 (Zygoascus hellenicus (AH 14-1)), showed 

potential to control C. truncatum The yeasts Rhodotorula glutinis (AH 18-1), 

Sporidiobolus johnsonii (AH 19-2) and Zygoascus hellenicus (AH 14-1) decreased by 

61.7, respectively %, 58.7% and 41.3% for the incidence of anthracnose in the lower 

half (AUAIP-L) and 49%, 43.8% and 33.9% for the upper half (AUAIP-U) in soybean 

culture. In the incidence of anthracnose, Rhodotorula glutinis (AH 18-1) and S. 

cerevisiae contributed to an increase of 44.4% and 41.5%, respectively, in soybean 

grain productivity. 

Keywords: Saccharomyces cerevisiae, Rhodotorula glutinis, Sporidiobolus johnsonii, 

Zygoascus hellenicus, Glycine max L.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, muitas áreas sãocultivadas com soja, sendo que grande parte estão 

sob semeadura direta e monocultivo, e muitas doenças tornaram-se mais frequentes 

e com maior intensidade. Dentre estas doenças tem-se a antracnose, causada pelo 

fungo Colletotrichum truncatum. Esta doença apresenta danos expressivos no 

rendimento da cultura, comprometendo de 15% a 20% da produção total, com 

ocorrência favorecida por condições como temperatura superior a 25 ºC e molhamento 

folia maior que 24 horas (EMBRAPA, 2017). 

O Brasil é considerado um dos países com maior uso de defensivos agrícolas 

em termos absolutos (DAMS, 2006), e não obstante a isso o número de relatos sobre 

a tolerância/resistência dos patógenos aos principais fungicidas para controle vem 

crescendo e fazendo com que novas alternativas para controle e, principalmente 

biocontrole sejam empregadas para controle de doenças (BETTIOL; MORANDI, 

2009). 

A antracnose é considerada a principal doença que afeta a formação de 

vagens, podendo ser encontrada em várias regiões produtoras, em especial para 

condições de altas precipitações e temperaturas, uma vez que esta doença acarreta 

danos de ordem qualitativa e quantitativa nos grãos e se estendem da folha ao caule 

e da vagem ao grão (ALMEIDA et al., 2016).  

Devido à grande dificuldade no controle de antracnose, o manejo adequado 

desta doença se faz necessário para manutenção dos altos índices de produtividade 

da cultura. Nesse contexto, o controle biológico de doenças vem crescendo e 

apresentando cada vez mais resultados significativos devido a sua grande 

adaptabilidade e efetividade de controle (GODOY et al., 2014; BETTIOL; MORANDI, 

2009). 

O uso do controle biológico para controle de doenças em plantas, vem como 

uma medida alternativa e complementar aos métodos convencionais. Ele se baseia 

no uso de microrganismos antagonistas com grande adaptabilidade e que competem 

com os patógenos causadores de doença, dentre estes agentes de controle biológico 

se destacam as leveduras (SANDA; SUNUSI, 2014).  

A comunidade microbiana nas folhas (filoplano) é variada, podendo incluir 

diversos gêneros de bactérias, fungos filamentosos, leveduriformes, algas, e menos 

frequente protozoários e nematoides. Naturalmente os principais gêneros de levedura 
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encontrados com maior frequência são Cryptoccoccus e Sporobolomyces, contudo 

outros gêneros de leveduras também podem ser encontrados. A presença destas 

leveduras pode naturalmente reduzir a população de patógenos e consequentemente 

a incidência de doenças (VACHER, 2016; CORDIER et al., 2012; JUMPPONEN; 

JONES, 2010; OTTESEN et al. 2013). 

O uso de leveduras é uma alternativa que se demonstra promissora e um 

importante aliado no controle de doenças, pois as leveduras apresentam diferentes 

mecanismo antagônicos como a antibiose, competição por espaço e nutrientes, 

parasitismo, e promoção de crescimento (MACHADO; BETTIOL, 2010), além da 

indução de resistência em plantas (ZANARDO; PASCHOLATI; FIALHO, 2009). 

 França et al. (2015) observaram que as leveduras produzem enzimas como 

pectinases, quitinases e glucanases que são responsáveis pela despolimerização da 

parede celular dos fungos. Estudos constataram que as leveduras são capazes de 

produzir compostos voláteis e não voláteis que podem promover o controle de 

microrganismos (FIALHO, 2008). Estes subprodutos de seu metabolismo podem atuar 

como eliciadores ativando respostas de defesa em plantas (DI PIERO et al., 2005).  

A utilização de Rhodotorula glutinis pode ser comparada como uma alternativa 

promissora ao uso dos fungicidas químico, pois apesar de sua eficiência reduzida 

quando comparado ao químico, seu propósito se dá pela aplicação preventiva ao 

aparecimento da doença, atuando a partir de um ou mais mecanismo de antagonismo, 

prevenindo o aparecimento de resistência dos patógenos (FRANÇA et al., 2015). 

Poucos trabalhos relatam uso do controle biológico para o controle de doenças 

em soja, em especial para o uso de leveduras no controle de antracnose na soja. Até 

o momento, não existem relatos sobre o uso de leveduras como agentes capazes de 

interferir no desenvolvimento de antracnose em soja, sendo necessário avaliar seu 

potencial para este fim.  

Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar isolados de levedura quanto ao 

seu potencial no controle de Colletotrichum truncatum ‘in vitro’, e efeito seu controle 

sobre a incidência de antracnose e sua influência na produtividade da cultura. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DA SOJA  

 

A soja (Glycine max [L.] Merril) é uma planta originaria do leste da Ásia e 

pertencente à família Fabaceae. Esta cultura tem grande importância no Brasil e no 

mundo, pois além de ser cultivada em vários estados do Brasil, apresenta 

característica composicionais que proporcionam sua utilização para alimentação 

humana e animal, devido a sua rica composição em óleo vegetal e proteína 

(SEDIYAMA; SILVA; BORÉM, 2015). 

Segundo estimativas da CONAB, a produção brasileira de soja nas safras de 

2018/2019 é de 115 milhões de toneladas cultivadas em uma área de 35,8 milhões de 

ha-1 com produtividade média de 3.182 kg ha-1. De toda a produção brasileira a região 

sul do Brasil figura entre as maiores produtoras com cerca de 37,82 milhões de 

toneladas, produzidos em uma área de 11,87 milhões ha-1 e alcançando uma 

produtividade média de 3.973 kg ha-1. Destas 77,85 milhões de toneladas produzidas 

na região sul, o Paraná é responsável por 36,49 milhões de toneladas em 9,68 milhões 

de ha-1, com produtividade média de 3.768 kg ha-1 (CONAB, 2019). 

Através do melhoramento genético, cultivares foram desenvolvidas para as 

mais diferentes regiões do país, fazendo com que está oleaginosa fosse produtiva em 

diferentes localidades. Entretanto, diversos fatores interferem na expressão de 

potencial, trazendo desafios constantes para as diversas áreas da pesquisa 

agronômica, dentre estes fatores limitantes, destaca-se as diversas doenças que 

acometem esta cultura (NOGUEIRA et al., 2009; FUNDAÇÃO MT, 2019). 

Seu ciclo de desenvolvimento é dividido em duas fases, a vegetativa que 

compreende a emergência da cultura (VE) até antes da abertura da primeira flor, e a 

reprodutiva, que se inicia na abertura da primeira flor (R1) até a colheita (R9) (FEHR; 

CAVINESS, 1977). A soja é anual, ereta, herbácea, autógama, apresentando 

variabilidade para suas características morfológicas. Normalmente, são observadas 

alturas de planta variando de 30 cm a 200 cm e seu ciclo pode variar de 75 dias para 

cultivares precoces até 200 dias para as mais tardias (MÜLLER, 1981). 

A planta de soja apresenta raiz pivotante com o desenvolvimento de raízes 

secundárias. Seu caule é constituído de nós e entrenós, sendo que em cada nó há 

uma folha e uma gema lateral que pode originar um racemo (inflorescência). Ao longo 
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de seu desenvolvimento a soja apresenta três tipos de folhas, as cotiledonares, as 

unifolioladas e as trifolioladas que podem apresentar tamanho, formato e 

posicionamento diferentes. As flores aparecem em axilas ou racemos terminais, 

podendo ser branca ou roxa. A vagem é achatada, reta a pouco curvada tendo 

comprimento de 2 cm a 7 cm, apresentando de uma a cinco sementes, sendo a média 

de duas a três sementes (NOGUEIRA et al., 2009). 

Esta cultura é extremamente exigente quanto as condições climáticas, 

necessitando de temperaturas entre 20 °C a 30 °C, alta luminosidade e precipitações 

bem distribuídas ao longo de todo o ciclo da cultura, variando entre 450 mm a 900 

mm/ciclo para expressão de seu máximo potencial produtivo (EMBRAPA, 2019). 

 

2.2. DOENÇAS DA SOJA  

 

Com a intensificação do cultivo de soja, as boas práticas de manejo como a 

rotação de cultura foram cada vez mais sendo esquecidas, e isto fez com que a 

ocorrência de doenças fosse cada vez mais presente, sendo elas causadas por 

bactérias, nematoides, fungos e vírus. As doenças foliares podem ocasionar a 

senescência prematura das plantas, resultando na formação de grãos pequenos e 

produtividade significativamente menor, variando de acordo com a intensidade da 

doença (ALMEIDA et al., 2016; YORINORI, 2000; BALARDIN, 2002). 

O complexo de doenças foliares observada com maior frequência para a região 

oeste do Paraná segundo levantamento feito por Roese et al. (2001) são: oídio, 

(Microsphaera difusa); septoriose ou mancha-parda (Septoria glycines); crestamento 

foliar de cercospora (Cercospora kikuchii); antracnose (Colletotrichum truncatum); 

ferrugem asiática (Phakopsora pachyrhizi); crestamento bacteriano (Pseudomonas 

savastanoi pv. glycinea); e mancha olho-de-rã (Cercospora sojina). Dentre estas 

doenças a antracnose, septoriose e crestamento foliar de cercospora são 

consideradas doenças de final de ciclo (DFC) da soja (ALMEIDA et al., 2016). 

 As doenças foliares são responsáveis pela redução da área fotossinteticamente 

ativa na planta, debilitando-a e em certas situações com grande intensidade de 

doença, induzindo a senescência foliar, afetando a produção em termos qualitativo e 

quantitativos. Para que a doença se estabeleça na área, é necessário que haja um 

hospedeiro suscetível, a presença de inóculo de patógeno virulento, além de 

condições ambientais favoráveis; sob estas condições tem-se a ocorrência de doença 
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que pode afetar o pleno desenvolvimento da cultura, exigindo medidas de controle 

para evitar tal ameaça (REIS; ZAMBOLIM; CASA, 2001). 

Dentre as principais medidas de controle, destacam-se o uso de sementes 

sadias, cultivar resistente, tratamento de sementes, pulverização de fungicidas na 

parte aérea, uso de controle biológico e adubação equilibrada. Estas medidas 

associadas a rotação de cultura, adequação da densidade e espaçamento 

populacional, quando utilizadas em conjunto podem reduzir o potencial de inóculo 

(HARTMAN, 2008). Embora a resistência genética seja economicamente viável e 

eficaz para algumas doenças, não se dispõem de cultivares resistentes para DFC, 

exigindo outras medidas de controle (PICININI; FERNANDES, 1998; YORINORI, 

2000). 

 

2.3 ANTRACNOSE DA SOJA 

 

 A antracnose da soja é uma doença fúngica e de ocorrência em diversos 

cultivos ao redor do mundo, podendo infectar as plantas em qualquer estádio de 

desenvolvimento da cultura (HARTMAN et al., 2008). A espécie frequentemente 

associada a antracnose da soja é o Colletotrichum truncatum (Schw.) Andrus e Moore 

(FORSEILLE, 2007). Todavia, existem relatos de outras espécies de Colletotrichum 

causando antracnose em soja, como C. gloesporioides, C. coccodes, C. cliviae, C. 

destructivum e C. graminicola (BARBIERI et al., 2017).  

Os principais sintomas causados pelo patógeno são a necrose dos pecíolos, 

manchas nas hastes, folhas, vagens e morte de plântulas, sendo que na face abaxial 

das folhas é comum o aparecimento de nervuras necrosadas, com formato angular a 

alongado e coloração amarronzada a avermelhada. Em vagens infectadas, as lesões 

observadas são de coloração castanho-escuro à negra, podendo ficar retorcidas com 

o aumento da intensidade da doença. Pode ocasionar queda das vagens novas ou 

nas vagens em granação, iniciando-se por estrias de anasarca e evoluindo para 

manchas enegrecidas. Em ambiente favorável é comum observar as estruturas de 

frutificação do patógeno denominada de acérvulos. Nas sementes, são observadas 

manchas de coloração castanho-escuro e as plântulas originadas destas sementes, 

apresenta lesões castanho-escuras em seus cotilédones (GODOY et al., 2014). 

A ocorrência da antracnose é normalmente favorecida em temperaturas 

amenas, uma vez que seu desenvolvimento é favorecido com temperaturas variando 
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de 20 °C a 25 °C e alta umidade com água livre sobre o limbo foliar (WONG; NIK; LIM, 

1983). A introdução/transmissão e sobrevivência se dá pela semente, contudo o 

patógeno pode sobreviver como saprófito em restos de cultura e/ou em hospedeiros 

alternativos (HARTMAN et al., 2015). 

A antracnose pode ser controlada a partir do uso de sementes sadias, utilização 

de fungicidas, tratamento de sementes, rotação de cultura, manejo adequado da 

fertilidade (principalmente para a adubação potássica), espaçamento entre fileiras de 

45 cm a 55 cm (maior arejamento de plantas), população adequada de plantas, e 

através de controle biológico (GODOY et al., 2014; WENDLAND et al., 2016). 

O uso de controle biológico para manejo de doenças vêm se demonstrando 

promissor devido a sua ação direta (antibiose, competição, parasitismo e predação) 

dos agentes de biocontrole ou indireta (indução de resistência e promoção de 

crescimento), alternativa que pode ser grande aliada no manejo de doenças, sendo 

relatado por diversos pesquisadores, e em diversas culturas (DI PIERO et al., 2005; 

HOFFMANN et al., 2012; HELING et al., 2016). 

 

2.4 CONTROLE BIOLÓGICO 

 

O controle biológico de doenças de plantas é definido como a redução do 

inóculo ou das atividades da doença, provocada pelo agente patogênico, realizada 

através do uso de um ou mais organismos, exceto o homem (COOK; BAKER, 1983). 

O controle biológico faz uso de microrganismos antagonistas para controlar outros 

microrganismos (MANSO; NUNES, 2011; LIU et al., 2013).  

O uso de controle biológico como método de controle de doenças vem 

crescendo e proporcionando efeitos significativos em diversas culturas (ROMEIRO, 

2007; SANDA; SUNUSI, 2014). Dentre os principais agentes de biocontrole utilizados, 

podemos destacar o uso de bactérias (Bacillus spp., Pseudomonas spp., 

Streptomyces spp.) e fungos (Trichoderma spp.) (HEYDARIA; PESSARAKLI, 2010, 

RAZA et al., 2013). Dentre os fungos antagonistas, as leveduras estão sendo 

estudadas e tem apresentado bons resultados no controle de fitopatógenos 

(SPADARO et al., 2008; JANISIEWICZ et al., 2010; JAMALIZADEH et al., 2011). 

Os agentes de controle biológico, podem atuar sobre o patógeno utilizando um 

ou mais mecanismos antagônicos, isto faz com que se tenha maior estabilidade e 

espectro de ação. Estes mecanismos de ação são divididos em antibiose, competição 
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por espaço e nutrientes, parasitismo, indução de resistência e promoção de 

crescimento (CHAUR-TSUEN, 1998; MEDEIROS; SILVA; PASCHOLATI, 2018). 

 Nas ações que envolvem o processo de antibiose, os microrganismos 

produzem uma ou mais moléculas que atuam diretamente sobre a fisiologia ou 

crescimento dos patógenos, assim o seu funcionamento se assemelha ao fungicida, 

com a diferença de que o agente de controle biológico é capaz de autorregular a 

produção destes antibióticos (MEDEIROS; SILVA; PASCHOLATI, 2018).  

A competição por espaço e nutrientes é dependente da maior velocidade do 

crescimento antagonista em relação ao patógeno, isto pode se dar no rápido 

crescimento ocupando todo o espaço do tecido foliar, ou na rápida absorção dos 

nutrientes presentes no filoplano ou próximos a ferimentos na planta (SHARMA; 

SINGH; SINGH, 2009).  

Quanto ao parasitismo, certos agentes de controle biológico são capazes de 

parasitar estruturas do patógeno, através da penetração e colonização de suas hifas 

produzindo enzimas líticas como a quitinases (MEDEIROS; SILVA, PASCHOLATI, 

2018).   

A indução de resistência, se caracteriza através da produção de substâncias 

eliciadoras pelo agente de biocontrole, que pela planta são identificados como uma 

ameaça e por isso são ativadas proteínas envolvidas na defesa das plantas ou 

relacionadas as alterações fisiológicas ou morfológicas que reduzem o progresso de 

infecção do patógeno (MEDEIROS, 2010).  

Já para a promoção de crescimento, estes microrganismos são capazes de 

produzir hormônios, melhorar a absorção de água e nutrientes, favorecendo o 

desenvolvimento da planta compensando os possíveis danos causados pelos 

patógenos (MEDEIROS; SILVA; PASCHOLATI, 2018). 

 

2.5 LEVEDURAS COMO AGENTE DE BIOCONTROLE 

 

As leveduras são fungos unicelulares com formato esférico ou oval, com 

diâmetro variando de 2 a 10 µm. Sua colônia apresenta um aspecto pastoso e ceroso 

e a sua reprodução se dá por brotamento ou cissiparidade. Estas leveduras podem 

ser encontradas na microbiota endofítica, epifítica e no solo (VALDEBENITO-

SANHUEZA, 2000). 
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As leveduras estão presentes no filoplano colonizando as folhas desde o início 

de seu desenvolvimento, atuando como uma proteção biológica natural contra 

doenças (FOKKEMA et al., 1979; BUCK; ANDREWS, 1999). As leveduras juntamente 

com os fungos filamentosos são os principais grupos de microrganismos que habitam 

o filoplano (ANDREWS; HARRIS, 2000). 

As formas pelo qual as leveduras podem atuar na redução da incidência ou 

severidade das doenças em plantas, dão-se pela competição por espaço e nutrientes, 

antibiose, parasitismo, indução de resistência e promoção de crescimento, sendo que 

um ou mais destes mecanismos antagônicos podem ser utilizados pelas leveduras no 

controle do patógeno (CHAUR-TSUEN, 1998; MEDEIROS; SILVA; PASCHOLATI, 

2018). 

As leveduras se tornam grandes candidatas como agente de controle biológico 

a medida que possuem alta capacidade de aproveitamento de nutrientes, o que faz 

com que sua multiplicação e colonização seja extremamente rápida, colonizando a 

superfície da folha, alterando a disponibilidade de água, nutrientes entre outros 

elementos, impedindo ou dificultando a infecção de patógenos, em especial os 

necrotróficos (SPADARO; GULLINO, 2004).  

As leveduras também são capazes de produzir compostos voláteis e/ou não 

voláteis (exsudatos extracelulares), que inibem o crescimento de patógenos (DIAS, 

2011), devido a desorganização celular e inibição do crescimento de hifas (MENDÉZ 

et al., 1999; AHMED et al., 2003).  

Através da interação intima entre os microrganismos, certas leveduras são 

capazes de produzir enzimas hidrolíticas parasitando o patógeno e resultando na 

morte e consequente controle da doença (DIAS, 2011).  

A indução de resistência e promoção de crescimento, são mecanismos que 

atuam na planta, induzido indiretamente pelas leveduras. Elas podem produzir 

substancias químicas eliciadoras, que são identificadas pela planta como uma 

ameaça, ativando seus mecanismos de defesa pós-formados (estrutural e 

bioquímico), já que os pré-formados (estrutural e bioquímico) já se encontram na 

planta em altas concentrações antes do contanto com o patógeno, podendo se 

converter em substancia altamente toxicas no início do processo de infecção 

(STANGARLIN et al., 2011; ANIL; NARAYAN DAS; PODILE, 2014).  

Zanardo, Pascholati e Fialho (2009) utilizaram células de S. cerevisiae e 

sobrenadante autoclavado para controlar a antracnose no pepino (Colletotrichum 
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lagenarium), e observaram o acúmulo de fitoalexinas nestas plantas, induzindo 

resistência em pepino. 

Já a promoção de crescimento, se caracteriza pela produção de hormônios 

vegetais que atuam diretamente sobre a planta estimulando seu desenvolvimento. 

Este efeito foi observado por Rao et al. (2010), que estudando a população de 

leveduras, observaram a produção de ácido indolilacético (AIA), um tipo de auxina 

capaz de atuar na divisão e diferenciação celular e estimular o desenvolvimento 

radicular, entre outras funções. 

Deste modo observa-se o potencial promissor do uso de leveduras no controle 

de doenças. Os principais gêneros de leveduras utilizadas no biocontrole de doenças 

de plantas são: Cryptococcus spp., Rhodotorula spp., Saccharomyces spp. e 

Sporobolomyces spp. (VALDEBENITO-SANHUEZA, 2000). Portanto, visto os 

diversos mecanismos de ação que as leveduras podem apresentar sobre a 

intensidade de doença, seu uso pode se estender a diversas culturas, em especial as 

que não tenham produtos registrados para uso, ou que apresente dificuldade com os 

métodos convencionais (PICCININ; DI PIERO; PASCHOLATI, 2005). O uso de 

leveduras deve ser visto como uma medida complementar ao manejo integrado de 

doenças e de uso preventivo a doença para que apresente bons resultados.  



11 
 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 OBTENÇÃO, MANUTENÇÃO E PREPARO DOS FILTRADOS DE CULTURA 

DAS LEVEDURAS 

 

Foram utilizados 35 isolados de leveduras do acervo obtido da coleção de 

leveduras do Laboratório de Fitopatologia da Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná (Unioeste) isoladas por Heling (2016), Campus de Marechal Cândido Rondon, 

dos seguintes gêneros: Candida spp., Cryptococcus spp., Pichia spp., Rhodotorula 

spp., Sporidiobolus spp., Sporobolomyces spp. e Zygoascus spp., preservadas em 

tubos de ensaio contendo ágar-GYMP (20 g glicose, 20 g extrato de malte, 5 g extrato 

de levedura, 2 g fosfato de sódio monobásico e 20 g de ágar), cobertos com óleo 

mineral estéril e mantidos em geladeira, para então serem utilizados para a seleção 

in vitro das leveduras que seriam utilizadas no experimento in vivo. 

Para o ensaio utilizando os filtrados de cultura produzidos pelas leveduras, foi 

utilizada a metodologia adaptada proposta por Hoffmann et al. (2012). Para isso as 

leveduras foram cultivadas em caldo YEPG (10 g de extrato de levedura, 20 g de 

peptona, 20 g de glicose, 1000 mL de água) esterilizado e submetidas à agitação (150 

rpm) por sete dias a 25 °C. Após este período, realizou-se a centrifugação a 2935 g 

por 5 minutos, para separar as células de levedura do sobrenadante, em câmara de 

fluxo laminar o sobrenadante foi filtrado através de um filtro para seringa (0,22 µm) 

estéril, e acondicionados em tubos Falcon estéril mantidos a -20 ºC para seu posterior 

uso como tratamento. 

 

3.2 OBTENÇÃO E MANUTENÇÃO DO PATÓGENO  

 

O isolamento do patógeno C. truncatum foi realizado a partir de folhas de soja 

obtidas à campo, coletando as folhas que apresentavam sintoma característico da 

doença (nervuras escurecidas). Estas folhas foram acondicionadas em sacos 

plásticos transparentes contendo algodão umedecido por água em seu interior e 

lacradas com fita adesiva, conservando o material até sua condução ao laboratório.  

No laboratório de Fitopatologia, procedeu-se o isolamento indireto de acordo 

com a metodologia de Alfenas et al. (2016). Para isso as folhas foram retiradas do 

plástico e submetidas a uma lavagem superficial com água corrente e detergente 
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neutro, seguindo para o processo de isolamento na câmara de fluxo laminar. As folhas 

contendo a lesão foram cortadas em fragmentos com cerca de 0,5 cm, sendo que 

estes fragmentos foliares apresentavam obrigatoriamente tecido foliar sadio e 

infectado, o que permite a retirada de nutrientes da área sadia pelo patógeno. Em 

seguida estes fragmentos foram submetidos ao processo de assepsia, através da 

imersão em álcool 70%, hipoclorito de sódio à 0,5% e água destilada esterilizada, 

durante respectivamente, 30 e 45 segundos. Estes fragmentos foram transferidos para 

placas de Petri contendo ágar-água (20 g de ágar L-1) e em seguida, foram incubados 

em BOD durante dois dias a 25 ºC com 12 horas de fotoperíodo. Após o aparecimento 

das estruturas morfológicas do patógeno, retiraram-se discos (0,5 cm de diâmetro) 

destas estruturas e transferiram-se para placas de Petri contendo meio BDA (39 g do 

formulado Batata, Dextrose, Ágar L-1), e incubando estas placas em BOD (25 ºC 

durante sete dias com 12 horas de fotoperíodo) para crescimento e esporulação. 

A partir de colônias puras, os isolados foram preservados pelos métodos de 

Castellani e óleo mineral (GONÇALVES; ALFENAS; MAFIA, 2016). Para o método 

Castellani, foram retirados discos contendo o micélio fúngico e transferidos para 

frascos contendo 10 mL de água deionizada esterilizada (10 discos por frasco). Para 

o óleo mineral, foram repicados micélios para os tubos de ensaio com 5 mL meio BDA 

inclinado e incubados em BOD (25 ºC durante três dias com 12 horas de fotoperíodo) 

após as hifas se aproximarem das bordas do meio, realizou-se a adição do óleo 

mineral esterilizado. Ambos os preservados foram acondicionados em temperatura 

ambiente. 

 

3.3 AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE BIOCONTROLE DE C. truncatum in vitro 

 

 Os ensaios realizados para seleção dos agentes de biocontrole foram 

realizados no Laboratório de Fitopatologia da Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná (UNIOESTE), Campus de Marechal Cândido Rondon. Para isso, o 

delineamento experimental adotado foi inteiramente ao acaso (DIC), composto por 36 

tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos foram compostos por 35 leveduras 

(L1 a L35) e uma testemunha (ausência de levedura). As leveduras são apresentadas 

na Tabela 1. 

Tabela 1. Espécies de leveduras utilizadas para seleção dos agentes de biocontrole, 

isolados de diferentes regiões na planta e espécies de plantas por Heling (2016). 
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Levedura Espécie 

L1 Candida albicans (AH 05-3) 
L2 Candida albicans (AH 11-2) 
L3 Candida albicans (AH 11-3) 
L4 Candida albicans (AH 10-3) 
L5 Cryptococcus laurentii (AH 02-1) 
L6 Cryptococcus laurentii (AH 03-1) 
L7 Cryptococcus laurentii (AH 07-1) 
L8 Cryptococcus laurentii (AH 17-1) 
L9 Cryptococcus laurentii (AH 17-2) 
L10 Pichia guilliermondii (AH 16-2) 
L11 Pichia guilliermondii (AH 16-3) 
L12 Pichia guilliermondii (AH 18-2) 
L13 Pichia pini (AH 15-3) 
L14 Pichia pini (AH 18-3) 
L15 Rhodotorula aurantiaca (AH 05-2) 
L16 Rhodotorula aurantiaca (AH 12-3) 
L17 Rhodotorula aurantiaca (AH 15-4) 
L18 Rhodotorula glutinis (AH 14-3) 
L19 Rhodotorula glutinis (AH 15-1) 
L20 Rhodotorula glutinis (AH 15-2) 
L21 Rhodotorula glutinis (AH 17-3) 
L22 Rhodotorula glutinis (AH 18-1) 
L23 Rhodotorula glutinis (AH 20-1) 
L24 Rhodotorula glutinis (AH 20-4) 
L25 Sporidiobolus johnsonii (AH 16-1) 
L26 Sporidiobolus johnsonii (AH 17-4) 
L27 Sporidiobolus johnsonii (AH 19-2) 
L28 Sporidiobolus johnsonii (AH 19-3) 
L29 Sporidiobolus johnsonii (AH 20-3) 
L30 Sporobolomyces roseus (AH 15-5) 
L31 Zygoascus hellenicus (AH 05-5) 
L32 Zygoascus hellenicus (AH 06-2) 
L33 Zygoascus hellenicus (AH 07-2) 
L34 Zygoascus hellenicus (AH 12-1) 
L35 Zygoascus hellenicus (AH 14-1) 

 
As leveduras utilizadas são provenientes de isolamento em folhas e flores de 

diversas plantas Heling (2016), em especial de área em que não houve registros de 

uso de defensivos agrícolas em anos anteriores. A partir destes isolados foram 

realizados os ensaios para seleção das leveduras com o melhor desempenho no 

controle de C. truncatum in vitro. 

Para a avaliação da influência dos isolados em relação a produção de 

compostos não voláteis, produção de compostos voláteis e filtrados de cultura sobre 

o desenvolvimento do patógeno, foram repicados do preservado as leveduras e o 

patógeno, cultivando respectivamente, em meio Ágar-YEPG e em meio BDA, com 
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doze dias de antecedência em relação ao ensaio, para a ativação e o pleno 

desenvolvimento dos microrganismos a serem testados, conforme os procedimentos 

abaixo.  

 

3.3.1 Compostos não voláteis (Leveduras x C. truncatum)  

 

Para avaliar a eventual influência de compostos produzidos pelas leveduras no 

crescimento de C. truncatum, em câmara de fluxo laminar retirou-se o patógeno do 

preservado cultivando-o em meio BDA durante setes dias em BOD (25 ºC durante três 

dias com 12 horas de fotoperíodo), transferiu-se um disco de micélio (C. truncatum) 

para uma placa de Petri contendo meio de cultura ágar-YEPG, em seguida na 

extremidade oposta foi repicado uma alçada contendo a levedura, sendo em seguida, 

tampado e vedada com plástico filme, repetindo este processo para as demais 

leveduras. Para a testemunha, foi transferido um disco de micélio em uma das 

extremidades, permitindo seu desenvolvimento sem influência das leveduras. 

Estas placas foram incubadas em BOD durante 11 dias a 25 °C com 

fotoperíodo de 12 horas de luz. Após este período, no verso da placa foi riscada duas 

retas paralelas, compreendo a extremidade da levedura e a extremidade do patógeno, 

mensurando a distância entre as retas paralelas em centímetros (cm), no caso de 

haver a ocorrência de halo de inibição, caso contrário atribui-se o valor zero (0 cm) 

para esta levedura. 

 

3.3.2 Compostos voláteis 

 

A produção de metabólitos voláteis produzidos eventualmente pelas leveduras, 

capazes de interferir no desenvolvimento de C. truncatum, foi avaliada a partir de 

placas de Petri contendo meio ágar-YEPG e BDA. Para o meio ágar-YEPG, em 

câmara de fluxo laminar repicou-se a levedura com auxílio da alça de platina, 

realizando a semeadura do tipo estria simples no meio de cultura. Em seguida, 

repicou-se um disco contendo o micélio do patógeno para o centro da placa de Petri 

com meio BDA. Estas placas foram justapostas uma sobre a outra, vedadas com 

plástico filme e mantida com a face contendo a levedura voltada para baixo, facilitando 

a difusão dos compostos voláteis. Este processo foi repetido para todos os 
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tratamentos. A testemunha foi obtida seguindo o mesmo procedimento anterior com 

exceção a repicagem da levedura. 

 Estas placas foram incubadas em BOD a 25 °C com fotoperíodo de 12 horas 

de luz, durante 10 dias com intervalo de dois dias entre as avaliações. Para as 

avaliações, foram confeccionadas sobre a face de crescimento do patógeno duas 

retas perpendiculares, cuja a interseção das retas ocorria no centro da colônia. Foram 

mensuradas com o auxílio de uma régua graduada a leitura nos dois sentidos 

determinando-se a média entre os dois valores em centímetros (cm). A partir destes 

resultados foi calculada a AACCM (área abaixo da curva de crescimento micelial), 

com auxílio da equação adaptada de Shaner e Finney (1977). 

 

𝐴𝐴𝐶𝐶𝑀 = ∑  

𝑛

𝑖 = 1

[(
𝑌𝑖 + 𝑌𝑖+1

2
) × (𝑇𝑖+1 − 𝑇𝑖)] (Equação 1) 

 Onde: 

AACCM = Área abaixo da curva de crescimento micelial; 

  𝑛  = Número de avaliações; 

Yi = Resultado médio para a primeira avaliação (atual) i (i=1, n); 

Yi + 1 = Resultado médio para a segunda avaliação (posterior) i + 1;  

Ti+1 - Ti = Intervalo de entre as avaliações; 

 

3.3.3 Filtrados de cultura 

 

A produção de compostos extracelulares produzidos pelas leveduras, foram 

obtidas através da metodologia adaptada de Hoffmann et al. (2012), conforme item 

4.1. Em placas de Petri contendo meio de cultura BDA, perfurou-se o meio de cultura 

com auxílio de um furador em sentido circular ao redor do centro da placa, perfazendo 

um total de dez “poços” por placa. Cada tratamento fora depositado sobre o “poço”, 

20 μL do filtrado de cultura, sendo posteriormente repicado um disco de micélio (com 

0,5 cm de diâmetro) de C. truncatum ao centro da placa de Petri, vedadas com plástico 

filme e acondicionadas em BOD a 25 °C com fotoperíodo de 12 horas de luz durante 

sete dias. Para a testemunha, repicou-se um disco contendo micélio do patógeno em 

uma placa com meio de cultura BDA, sendo que a placa contendo meio ágar-YEPG 

foram interpostas e vedadas com plástico filme. 
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Quando observado efeito dos tratamentos sobre o patógeno, o ensaio foi 

repetido separadamente para cada tratamento, com o objetivo de identificar o 

tratamento que interferiu no desenvolvimento do patógeno. Assim, utilizou-se placas 

de Petri contendo meio de cultura BDA, sobre as quais foram aplicados 100 μL do 

filtrado de cultura da levedura e incorporando sobre a superfície do meio de cultura 

com auxílio da alça de Drigalski. Após a incorporação dos filtrados de cultura no meio 

de cultura foi repicado um disco de micélios de C. truncatum e incubado em BOD a 

25 °C com fotoperíodo de 12 horas de luz. Avaliou-se o crescimento micelial pela 

medida do diâmetro da colônia em centímetros (cm), determinado pela média de duas 

retas medidas perpendicularmente a cada dois dias por um período de 8 dias, a partir 

destes resultados foi calculado AACCM Shaner e Finney (1977), conforme a equação 

1. 

 

3.4 AVALIAÇÃO DOS ISOLADOS DE LEVEDURA NO CONTROLE DE 

ANTRACNOSE E PRODUTIVIDADE DA SOJA À CAMPO 

 

O ensaio foi conduzido na estação experimental Prof. Dr. Antônio Carlos dos 

Santos Pessoa, pertencente à Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), 

Campus de Marechal Cândido Rondon – Paraná, localizado a 24° 31' 58.0" Sul e 

54°01'10.7" Oeste, com altitude média de 390 metros e temperatura mínima e máxima 

média durante a safra, respectivamente de 14,4 e 35,8 °C. Os dados climatológicos 

referentes ao período da condução do experimento foram obtidos a partir de uma 

estação meteorológica automatizada (Marechal Cândido Rondon - A820, código, 

OMM: 86916 e registro: 17 UTC) próxima ao experimento (Figura 1). Estes dados 

também foram submetidos ao balanço hídrico climatológico proposto por Thornthwaite 

e Mather (1955), conforme Figura 2. 
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Figura 1. Precipitação mensal acumulada (mm) e temperatura média mensal (°C) 

durante o período de setembro de 2018 à março de 2019. Marechal Cândido Rondon 

(PR). Fonte: Estação climatológica da Unioeste/ Estação Experimental Antônio Carlos 

dos Santos Pessoa. 

 

Figura 2. Balanço hídrico climatológico déficit hídrico (DEF(-1)) e excedente hídrico 

(EXC) para a cultura da soja, durante o período de 2018 (setembro à dezembro) a 

2019 (janeiro à março). Marechal Cândido Rondon, PR, segundo Thornthwaite e 

Mather (1955). 

  

 O solo da área experimental foi classificado como LATOSSOLO VERMELHO 

Eutroférrico, textura muito argilosa e relevo suave ondulado (SANTOS et al., 2018). 

Previamente a instalação do experimento, foi realizada a coleta de amostra de solo 

0

50

100

150

200

250

300

0

5

10

15

20

25

30

set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19

P
re

c
ip

it
a

ç
ã

o
 (

m
m

)

T
e

m
p

e
ra

tu
ra

 (
°C

)

Meses

Temperatura (°C) Precipitação (mm)

-100

-50

0

50

100

150

S1
(18)

S3
(18)

O2
(18)

N1
(18)

N3
(18)

D2
(18)

J1
(19)

J3
(19)

F2
(19)

M1
(19)

M3
(19)

m
m

Decêndio

DEF(-1) EXC



18 
 

de 0 – 20 cm de profundidade e encaminhada para avaliação da fertilidade deste solo, 

o qual apresentou os resultados conforme Tabela 2. 

 

Tabela 2. Resultado da análise de solo para a área de instalação do experimento em 

profundidade de 20 cm em um LATOSSOLO VERMELHO Eutroférrico. Estação 

Experimental Antônio Carlos dos Santos Pessoa, Marechal Cândido Rondon – 

Paraná, 2019. 

P MO pH CaCl2 H+Al Al3+ Ca2+ Mg2+ K+ SB CTC V 

mg dm-3 g dm-3 0,01 mol L-1 _____________________cmolc dm-3_____________________ % 

27,05 29,56 4,74 5,99 0,13 3,42 2,09 0,52 6,03 6,16 50,17 

Teores de P (fósforo) e K (potássio) obtidos por extrator Mehlich; Al (alumínio), Ca (cálcio) e Mg 
(magnésio) obtidos por extrator KCl; H+Al (hidrogênio + alumínio): pH SMP (5,75); MO: matéria 
orgânica; SB: soma de bases; CTC: capacidade de troca de cátions; V%: saturação de bases 

 

O delineamento experimental adotado foi em blocos casualizados (DBC), com 

seis tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos foram compostos por:  

Testemunha (água), Bion®, 125 mg L-1 (testemunha positiva), Saccharomyces 

cerevisiae (Fleischmann®) [testemunha positiva]), L22 - Rhodotorula glutinis, L27 - 

Sporidiobolus johnsonii eL35 - Zygoascus hellenicus. As doses utilizadas a nível de 

campo foram calibradas para 5 g L-1, sendo obtidas através do procedimento de cultivo 

e centrifugação para cada uma das leveduras utilizadas, conforme o procedimento a 

seguir. O volume de calda utilizado em todos os tratamentos foi padronizado em 200 

L ha-1. 

Para a obtenção das células de leveduras utilizadas nos tratamentos 

(Saccharomyces cerevisiae, Rhodotorula glutinis, Sporidiobolus johnsonii e 

Zygoascus hellenicus), adotou-se a metodologia adaptada de Hoffmann et al. (2012). 

Em erlenmeyers contendo meio de cultura YEPG previamente preparados, em 

ambiente esterilizado foram repicados as células de levedura sobre o meio de cultura. 

Na sequência este meio foi selado com um tampão de algodão e vedado com plástico 

filme, sendo levado para o agitador orbital com incubadora (Shaker), onde as 

leveduras permaneceram sob agitação (150 RPM) durante oito dias a uma 

temperatura de 25 °C. Após este período, as amostras foram transferidas para tubos 

Falcon de 15 mL e submetidas a centrifugação sob 2935 g de força durante 5 minutos, 

posteriormente o sobrenadante foi descartado mantendo o pellet (precipitado de 

células) e pesado em balança analítica. O produto da diferença do tubo com e sem o 

pellet foi utilizada para estimar a quantidade de células em gramas (g), sendo 
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ressuspendido estas células em água e calibrado para 5 g L-1 de células de levedura 

(CARVALHO, 2017). 

A semeadura da soja (cv. NA 5909RG, precoce, crescimento indeterminado e 

grupo de maturação 6.2) ocorreu no dia 26 de outubro de 2018, com 14 sementes por 

metro linear e com espaçamento de 0,5 m entre fileiras totalizando 280 mil plantas 

hectare. Cada parcela era composta por cinco linhas de 4,5 metros de comprimento e 

2 metros de largura, totalizando 9 m². As sementes foram previamente inoculadas com 

Bradyrhizobium japonicum (Nitro1000®) e tratadas com inseticida e fungicida (Standak 

Top®) antes da semeadura. Como adubação de base no momento da semeadura, foi 

utilizado 385 kg ha-1 do formulado 2-20-18. 

Quanto aos tratos culturais, antes da semeadura foi realizado a dessecação da 

área com o uso de Glifosato Nortox (2 L ha-1) 10 dias antes da semeadura. 

Posteriormente o controle de plantas daninhas foi realizado por meio de capina 

manual até o fechamento parcial das linhas. Foi observado no estádio R5 o percevejo 

marrom (Euschistus heros) e para o controle foi realizada uma aplicação de 

Imidacloprido + Bifetrina (Galil SC), na dosagem de 400 mL ha-1. 

As épocas de aplicação dos tratamentos compreenderam três períodos 

importantes para a cultura no controle de doenças, sendo o primeiro no estádio V6, 

com a pulverização de todos os tratamentos, a segunda época no estádio R1 e a 

terceira época no estádio R5. Para realizar a pulverização neste ensaio utilizou-se um 

pulverizador costal pressurizado por gás comprimido (CO2) e uma barra de dois 

metros de comprimento contendo 4 bicos leque (0,2 L min-1 110°) de pulverização a 2 

bar de pressão e volume de calda de 200 L ha-1. Vale salientar que a irrigação foi 

acionada pouco antes da primeira aplicação (V6), permanecendo durante cerca de 15 

minutos para favorecer a adesão dos tratamentos sobre a folha devido ao período 

seco em que a cultura foi submetida. Após 72 horas, a irrigação foi acionada durante 

48 horas, sendo desligada durante o anoitecer e retomada nas primeiras horas do dia, 

favorecendo um microclima favorável para inoculação natural de doenças, em 

especial a antracnose, já que não foi possível realizar a inoculação do patógeno 

(Colletotrichum truncatum). 
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3.5 AVALIAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE ANTRACNOSE E COMPONENTES DE 

PRODUÇÃO À CAMPO 

 

Para avalição da incidência de doenças, foram escolhidas ao acaso, uma 

parcela para cada tratamento ao longo dos blocos, totalizando seis parcelas avaliadas 

(referente ao número de tratamentos), onde foram avaliados a incidência de doenças 

nas vagens. Para cada tratamento foi demarcado cinco plantas dentro de cada 

parcela, onde foram divididos em 2 partes, sendo avaliadas separadamente como 

metade superior (MS) e metade inferior (MI). Estas avaliações foram realizadas 

durante 12 dias com intervalo de dois dias entre as avalições. No momento da 

avaliação foram contabilizadas as vagens que apresentavam lesões típicas de 

antracnose, e ao final das avaliações foram contadas o total de vagens de cada uma 

das metades e transformados para percentual de vagens com incidência (MS e MI). 

A partir destes resultados foi determinado a AACPIA (área abaixo da curva de 

progresso da incidência de antracnose) para ambas as metades (AACPIA-I e AACPIA-

S), com auxílio da equação adaptada de Shaner e Finney (1977) (Equação 2). 

𝐴𝐴𝐶𝐶𝑀 = ∑  

𝑛

𝑖 = 1

[(
𝑌𝑖 + 𝑌𝑖+1

2
) × (𝑇𝑖+1 − 𝑇𝑖)] (Equação 2) 

Onde: 

AACPIA = Área abaixo da curva de progresso da incidência de antracnose; 

  𝑛  = Número de avaliações; 

Yi = Resultado médio para a primeira avaliação (atual) i (i=1, 𝑛); 

Yi + 1 = Resultado médio para a segunda avaliação (posterior) i + 1;  

Ti+1 - Ti = Intervalo de entre as avaliações; 

 

Os componentes de produção da soja foram determinados sobre a área útil 

das parcelas, para isso considerou-se as três linhas centrais, desprezando 0,5 m de 

bordadura, totalizando 3,5 m² de área útil. Os componentes de produção da cultura 

foram determinados da seguinte maneira: o número de vagens por planta (NVPP) foi 

obtido a partir da contagem de vagens por planta coletada aleatoriamente dentro da 

área útil; o número de grãos por vagem (NGV) foi obtido através da contagem de todos 

os grãos da planta e divido pela quantidade de vagem (o NVPP e o NGV foram obtidos 

a partir da contagem de 10 plantas por parcela, retirando o valor médio das 

observações); o peso de mil sementes (PMS) foi realizado conforme a RAS (BRASIL, 
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2009), através da contagem de 8 lotes de 100 sementes por parcela, pesadas em 

balança analítica; e a determinação da produtividade (Prod), foi obtida com a 

uniformização do número de plantas coletadas, tendo em vista que a semeadura da 

cultura foi desuniforme o que possibilitou populações diferentes dentro das parcelas, 

para isso adotou-se 70 plantas por parcela, estas plantas foram trilhadas e pesadas 

em balança, em seguida foram mantidas em estufa de secagem até atingir umidade 

de 13% e extrapolado para kg ha-1. 

 

3.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados foram submetidos a pressuposições da ANAVA, que indicaram a 

necessidade de transformação dos dados para a AACPIA-S. Em seguida, os dados 

foram submetidos a análise de variância com auxílio do programa SISVAR 

(FERREIRA, 2014), sendo realizado teste Scott Knott (item 3.3) e Tukey (item 3.5) ao 

nível de 5% de significância. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE BIOCONTROLE DE C. truncatum in vitro 

 

Dentre os 35 isolados de leveduras submetidos a avaliação, observou-se que 

para compostos não voláteis os isolados de levedura (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L10, 

L11, L12, L13, L14, L15, L16, L17, L18, L19, L20, L23, L24, L25, L26, L29, L31 e L34) apresentaram 

menor efeito sobre o desenvolvimento do C. truncatum (Tabela 3), ou seja, o halo de 

inibição observado (quando presente) foi menor quando comparados com os demais 

tratamentos. Já para os isolados de levedura (L9, L21, L22, L27, L28, L30, L32, L33, L35) foi 

observado efeito significativo no desenvolvimento micelial do patógeno, indicando a 

produção de algum composto antimicrobiano capaz de inibir o desenvolvimento 

micelial do patógeno. 

Os compostos voláteis também foram influenciados significativamente em 

função dos tratamentos avaliados, uma vez que os isolados de leveduras (L18, L22, L23, 

L26, L27, L28, L29, L33, L35) apresentaram maior inibição do crescimento micelial quando 

comparados com os demais tratamentos (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10, L11, L12 

L13, L14, L15, L16, L17, L19 L20, L21, L24, L25, L30, L31 L32, L34), conforme observado na 

Tabela 3. Isto sugere que as leveduras foram capazes de produzir compostos voláteis 

(gases) que reduziram o desenvolvimento micelial. 

Quanto ao efeito dos filtrados de cultura das leveduras sobre o 

desenvolvimento micelial do patógeno, não foram observados efeito inibitório para 

nenhum dos tratamentos avaliados. Estes resultados indicam que as substâncias 

produzidas pelas células das leveduras não foram capazes de afetar o 

desenvolvimento micelial do patógeno, sugerindo que o efeito observado nos 

compostos não voláteis pode ser atribuído a produção de compostos voláteis pelas 

leveduras, interferindo e promovendo efeito inibitório no crescimento micelial do 

patógeno. 
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Tabela 3. Prognóstico in vitro a partir de diferentes tratamentos contendo leveduras 

sobre o desenvolvimento de Colletotrichum truncatum para os compostos não voláteis 

e compostos voláteis. 

Tratamento 
Compostos não voláteis Compostos voláteis 

cm AACCM 

Testemunha 0,00b 5,65a 

L1 (C. albicans) (AH 05-3) 0,75b 5,05a 

L2 (C. albicans) (AH 11-2) 0,75b 5,53a 

L3 (C. albicans) (AH 11-3) 0,75b 5,23a 

L4 (C. albicans) (AH 10-3) 0,75b 5,67a 

L5 (C. laurentii) (AH 02-1) 0,25b 5,49a 

L6 (C. laurentii) (AH 03-1) 0,75b 5,52ª 

L7 (C. laurentii) (AH 07-1) 0,75b 5,29ª 

L8 (C. laurentii) (AH 17-1) 0,00b 5,18ª 

L9 (C. laurentii) (AH 17-2) 1,00a 5,19a 

L10 (P. guilliermondii) (AH 16-2) 0,25b 5,24a 

L11 (P. guilliermondii) (AH 16-3) 0,50b 5,39a 

L12 (P. guilliermondii) (AH 18-2) 0,75b 5,52a 

L13 (P. pini) (AH 15-3) 0,00b 5,18a 

L14 (P. pini) (AH 18-3) 0,00b 5,65ª 

L15 (R. aurantiaca) (AH 05-2) 0,50b 5,54ª 

L16 (R. aurantiaca) (AH 12-3) 0,00b 5,54ª 

L17 (R. aurantiaca) (AH 15-4) 0,00b 5,70ª 

L18 (R. glutinis) (AH 14-3) 0,25b 4,65b 

L19 (R. glutinis) (AH 15-1) 0,50b 5,42ª 

L20 (R. glutinis) (AH 15-2) 0,00b 5,35a 

L21 (R. glutinis) (AH 17-3) 1,00a 5,78ª 

L22 (R. glutinis) (AH 18-1) 1,25a 4,35b 

L23 (R. glutinis) (AH 20-1) 0,75b 4,84b 

L24 (R. glutinis) (AH 20-4) 0,75b 5,58a 

L25 (S. johnsonii) (AH 16-1) 0,25b 5,70a 

L26 (S. johnsonii) (AH 17-4) 0,50b 4,90b 

L27 (S. johnsonii) (AH 19-2) 1,25a 4,31b 

L28 (S. johnsonii) (AH 19-3) 1,00a 4,81b 

L29 (S. johnsonii) (AH 20-3) 0,00b 4,18b 

L30 (S. roseus) (AH 15-5) 1,50a 5,65a 

L31 (Z. hellenicus) (AH 05-5) 0,25b 5,09a 

L32 (Z. hellenicus) (AH 06-2) 1,50a 5,83a 

L33 (Z. hellenicus) (AH 07-2) 1,25a 4,65b 

L34 (Z. hellenicus) (AH 12-1) 0,50b 5,15a 

L35 (Z. hellenicus) (AH 14-1) 1,25a 4,49b 

C.V (%) 

Média Geral 

21,59 

0,982 

8,51 

5,32 
Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Scott-
Knott ao nível de 5% de significância. 
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Para a escolha dos agentes de biocontrole utilizadas no experimento a campo, 

foi realizada mediante a correlação das leveduras com o melhor desempenho 

observado a partir da prospecção in vitro (compostos não voláteis e compostos 

voláteis) em ambos os testes, baseando-se neste critério,  foram selecionadas as 

seguintes leveduras : L22 Rhodotorula glutinis (AH 18-1), L27 Sporidiobolus johnsonii 

(AH 19-2), L28 Sporidiobolus johnsonii (AH 19-3), L33 Zygoascus hellenicus (AH 07-2) 

e L35 Zygoascus hellenicus (AH 14-1). Todavia, o resultado proporcionou a escolha de 

espécies de leveduras semelhantes (L27 e L28; L33 e L35) oriundas de isolados 

diferentes, como o objetivo deste ensaio não foi avaliar diferentes isolados do mesmo 

gênero e sim de avaliar diferentes gêneros de leveduras capazes de interferir no 

desenvolvimento do C. truncatum, resolveu-se portanto, adotar as leveduras com 

maior desempenho e capacidade de interferir no desenvolvimento do patógeno entre 

as espécies. Logo, o resultado foi a escolha das seguintes leveduras: L22 Rhodotorula 

glutinis (AH 18-1); L27 Sporidiobolus johnsonii (AH 19-2); e L35 Zygoascus hellenicus 

(AH 14-1). A adoção da levedura Saccharomyces cerevisiae como tratamento, foi 

escolhida em função de sua reconhecida atuação como agente de controle biológico, 

além de sua capacidade indutora de resistência em plantas (PICCININ; DI PIERO; 

PASCHOLATI, 2005; RAO et al., 2010). 

Ferraz (2014), trabalhando com diferentes leveduras como agente de 

biocontrole em doenças de pós-colheita em citros, também constatou em sua 

prospecção in vitro para compostos antimicrobianos e voláteis, os gêneros 

Rhodotorula e Sporobolomyces como possível agente de controle biológico para 

doenças. Da mesma forma, França et al. (2015) estudando o patossistema 

Colletotrichum sp. e pimentão, também observaram controle da doença em frutos 

tratados com as leveduras do gênero Rhodotorula glutinis, R. minuta, R. aurantiaca. 

 

4.2 AVALIAÇÃO DE LEVEDURAS SOBRE A INCIDÊNCIA DE ANTRACNOSE E 

COMPONENTES DE PRODUÇÃO À CAMPO  

 

O uso de diferentes tratamentos proporcionou efeito significativo (p<0,05) sobre 

à incidência de patógenos e componentes de produção da soja, conforme a Tabela 4. 

As variáveis influenciadas significativamente em função dos diferentes tratamentos 

estudados foram: área abaixo da curva de progresso da incidência de antracnose na 

metade inferior (AACPIA-I), área abaixo da curva de progresso da incidência de 
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antracnose na metade superior (AACPIA-S), número de vagens por planta (NVPP), 

número de grãos por vagem (NGV), peso de mil grãos (PMG) e produtividade (PROD) 

(Tabela 4).  

 

Tabela 4. Resumo da análise de variância para as variáveis:  área abaixo da curva de 

progresso da incidência de antracnose na metade inferior (AACPIA-I), área abaixo da 

curva de progresso da incidência de antracnose na metade superior (AACPIA-S), 

número de vagens por planta (NVPP), número de grãos por vagem (NGV), peso de 

mil sementes (PMS) e Produtividade (PRO) em função dos tratamentos aplicados 

sobre a cultura da soja. 

Fontes de 

Variação 
G.L 

Q.M 

AACPIA-I AACPIA-S1 NVPP NGV PMS PRO 

Tratamento 5 24465,40** 7769,82** 62,500** 0,130** 309,4** 571324,46** 

Bloco 3 1669,92NS 564,40NS 10,500NS 0,002NS 6,808NS 23577,77NS 

Erro 15 763,81 689,20 4,0333 0,006 4,735 16700,11 

CV (%) 19,39 22,96 27,95 25,00 31,74 25,51 

Média Geral 142,5 114,34 25,25 1,553 124,7 2344, 66 

NS e **, respectivamente, não significativo e significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. 
1 Variável transformada com a √X + 0,5. 

 

O uso de leveduras como agente de biocontrole proporcionaram efeito signifi-

cativo sobre a incidência de antracnose na vagem, conforme a Tabela 5. Dentre os 

tratamentos avaliados para AACPIA-I, destacam-se em função do menor progresso 

da incidência sobre as vagens, as levedurasS. cerevisiae, R. glutinis (AH 18-1), S. 

johnsonii (AH 19-2) e Z. hellenicus (AH 14-1) reduzindo respectivamente em 70,7%, 

61,7%, 58,7% e 41,4%  quando comparado a testemunha (Tabela 5). Já para AACPIA-

S, observou comportamento semelhante, onde as leveduras S. cerevisiae, R. glutinis 

(AH 18-1), S. johnsonii (AH 19-2) e Z. hellenicus (AH 14-1) reduziram respectivamente 

em 60,5%, 49,0%, 43,9% e 33,9% quando comparado a testemunha (Tabela 5), 

Indicando o potencial dessas leveduras como controle alternativo da antracnose na 

cultura da soja.   

O efeito dos tratamentos na redução do progresso da incidência para ambas 

as metades (AACPIA-I e AACPIA-S), indicam que todas as leveduras foram capazes 

de agir sobre o processo de infecção do patógeno provavelmente devido a produção 
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de compostos voláteis (Tabela 5) que atuaram sobre o processo inicial de infecção 

e/ou através da ocupação de espaços e competição por nutrientes, proporcionando a 

redução da incidência observada nas vagens. Vale salientar que a proporção na 

redução do progresso da incidência de antracnose observado para a AACPIA-I para 

as leveduras S. cerevisiae, R. glutinis (AH 18-1) e S. johnsonii (AH 19-2) foi próximo 

ao AACPIA-S, o que indica um grande potencial no controle de doenças na metade 

inferior da cultura, região de difícil controle em estádios de desenvolvimento avançado 

e/ou cultivares com grande índice de área foliar em função do microclima provocado 

pelo dossel, favorecendo o desenvolvimento de doenças na planta. 

Tabela 5. Área abaixo da curva de progresso da incidência de antracnose na metade 

inferior (AACPIA-I) e área abaixo da curva de progresso da incidência de antracnose 

na metade superior (AACPIA-S) em função dos tratamentos aplicados na cultura da 

soja 

Tratamento AACPIA-I AACPIA-S1 

Testemunha 275,78a 188,42a 

Bion® 127,14bc 100,71bc 

(S. cerevisiae) 80,69c 74,48c 

L22 R. glutinis (AH 18-1) 105,60c 96,00bc 

L27 S. johnsonii (AH 19-2) 113,82bc 105,72bc 

L35 Z. hellenicus (AH 14-1) 161,70b 124,46b 

DMS 55,33 52,56 

C.V (%) 19,39 22,96 

Médias não seguidas pela mesma letra diferem entre si pelo 
teste de Tukey em nível de 5% de probabilidade de erro. 
1 Variável transformada com a √X + 0,5. 

 

Até o momento, não existem trabalhos avaliando a incidência de antracnose 

em vagens através da determinação da incidência nas metades da planta 

separadamente. Contudo, Harms (2016) avaliando o controle de antracnose 

(Colletotrichum lindemuthianum) em feijão através do uso de produtos alternativos, 

dentre eles, fungicida, fertilizante foliar, indutor de resistência e agentes de controle 

biológico, constatou redução significativa em relação a testemunha para a área abaixo 

da curva de progresso da doença (AACPD) em folhas, porém sem diferenças entre os 

tratamentos. Vale salientar que o fungicida utilizado apresentou o mesmo efeito que 
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os agentes de controle biológico utilizado (Bacilllus subtilis e B. thuringiensis), o que 

demonstra sua capacidade em reduzir a severidade das doenças, podendo ser uma 

alternativa ao uso do controle químico. 

De acordo com Droby et al. (2009), as leveduras têm a capacidade de colonizar 

ferimentos competindo por espaço e consumindo nutrientes com maior eficiência do 

que os fungos fitoparasitas, assim prevenindo o estabelecimento da doença. Castoria 

et al. (1997), ressalta que além da competição por espaço e nutrientes, as leveduras 

podem interagir diretamente sobre as hifas produzindo e liberando enzimas líticas 

como a glucanase, dissolvendo a parede celular do patógeno. Sharma et al. (2009), 

observaram que o gênero Sporidiobolus produziu toxinas capazes de inibir o 

crescimento de fungos. 

Portanto um ou mais destes mecanismos de ação das leveduras sobre o 

controle do patógeno pode ter ocorrido, já que foi observado a produção de compostos 

voláteis, logo a nível de campo, a competição por espaço e nutrientes, produção de 

enzimas líticas e a indução de resistência (STANGARLIN et al., 2010) são um 

possibilidade para explicar esta redução significativa do progresso de incidência em 

ambas as metades. 

Em relação aos componentes de produção observou-se diferenças 

significativas entre os tratamentos (Tabela 6).  

Para o número de vagens por planta (NVPP),  as plantas pulverizadas com as 

leveduras S. cerevisiae, R. glutinis (AH 18-1) e S. johnsonii (AH 19-2), obtiveram maior 

número de vagens, com ganhos de 51,3%, 48,7% e  27,6%, respectivamente, 

diferindo estatisticamente da testemunha (água). Ressalta-se ainda que os resultados 

obtidos para estas leveduras não diferem estatisticamente dos resultados obtidos com 

a utilização do Bion® Portanto, verifica-se que estas leveduras (S. cerevisiae, R. 

glutinis (AH 18-1) e S. johnsonii (AH 19-2)),  foram capazes de favorecer a produção 

de um maior número de vagem por planta, muito provavelmente devido à redução 

significativa da incidência de doenças no estádio de florescimento, consequentemente 

tendo resultado significativo na produtividade da cultura.  

Pesqueira, Bacchi e Gavassoni (2016) estudando a associação de fungicidas 

para controle de antracnose da soja, observaram que o tratamento contendo 

carbendazim + ciproconazol + picoxistrobina apresentou cerca de 46 vagens em 

média. Levando em consideração certas diferenças como a cultivar utilizada e a 

natureza do controle, é notável o contraste entre o número de vagens por planta 
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(NVPP) obtido pelos autores e o do presente trabalho, provavelmente influenciado 

devido as condições ambientais (Figura 1 e 2) desfavoráveis (déficit hídrico) no 

período vegetativo e principalmente no reprodutivo, reduzindo a fixação de vagem. 

 

Tabela 6. Número de vagens por planta (NVPP), número de grãos por vagem (NGV), 

peso de mil grãos (PMG) e produtividade (PROD) em função dos tratamentos 

aplicados na cultura da soja. 

Tratamento 
NVPP 

- 

NGV 

- 

PMS 

g 

Produtividade 

(kg ha-1) 

Testemunha 19,00c 1,205b 109,92c 1936c 

Bion® 28,50a 1,645a 129,00a 2482b 

S. cerevisiae 28,75a 1,675a 132,11a 2740ab 

L22 R. glutinis (AH 18-1) 28,25a  1,687a  133,35a  2796a  

L27 S. johnsonii (AH 19-2) 24,25ab 1,565a 120,31b 2022c 

L35 Z. hellenicus (AH 14-1) 22,75bc 1,545a 123,70b 2090c 

DMS 4,615 0,178 5,001 296,97 

C.V (%) 27,95 25,00 31,74 25,51 

Média 25,25 1,553 124,7 2344 

Médias não seguidas pela mesma letra diferem entre si pelo teste de Tukey em nível de 5% de 
probabilidade de erro. 

 

Mundstock e Thomas (2005), salientam a grande importância deste 

componente de rendimento, que se dá pela amplitude de variação em que este pode 

se dar, garantindo a plasticidade fenotípica da soja, esta que por sua vez é 

dependente do número de flores que são fixadas durante o estádio reprodutivo. Logo, 

verifica-se que esta característica genética necessita de um ambiente favorável para 

sua expressão gênica, ou seja, com a redução da pressão de doença sobre a planta 

proporcionada pelos tratamentos, tem-se uma condição propícia para que com um 

ambiente favorável a planta expresse o máximo de seu potencial genético, com isso 

aumentando o número de vagens por planta. 

Para o número de grãos por vagem (NGV), observa-se que todas as leveduras 

diferiram significativamente da testemunha (água). As plantas pulverizadas com as 

leveduras S. cerevisiae, R. glutinis (AH 18-1), S. johnsonii (AH 19-2) e Z. hellenicus 

(AH 14-1), obtiveram maior número de grãos por vagem, com ganhos em relação a 

testemunha, de 39%, 40%, 30% e 28%, respectivamente. Ressalta-se ainda que os 
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resultados obtidos para estas leveduras não diferem estatisticamente dos resultados 

obtidos com a utilização do Bion® (Tabela 6). 

O número de grãos por vagem em relação aos demais componentes de 

produção da cultura, é o que apresenta menor variação sobre diferentes condições, 

indicando uma uniformidade do melhoramento genético pela busca de plantas com no 

mínimo dois grãos por vagem (MUNDSTOCK; THOMAS, 2005). Da mesma forma, 

pode-se observar este efeito no experimento, uma vez que o número de grãos por 

vagem é superior a 1,5 grãos, o que indica uma tendência para maior número de 

vagens contendo dois grãos. 

Quanto ao peso de mil grãos (PMG), observa-se que todas as leveduras 

diferiram significativamente da testemunha (água). Verifica-se que o maior acúmulo 

de matéria seca foi obtido nas plantas pulverizadas com as leveduras S. cerevisiae, 

R. glutinis (AH 18-1), S. johnsonii (AH 19-2) e Z. hellenicus (AH 14-1), com ganhos de 

20%, 21%, 9% e 13%, respectivamente, no entanto, apenas as leveduras S. 

cerevisiae e R. glutinis (AH 18-1) não diferiram estatisticamente dos resultados obtidos 

com a utilização do Bion® (Tabela 6). O maior acúmulo de matéria seca nos grãos, 

pode estar associado a redução da incidência de doença, principalmente sobre a 

folha, o que permitiu ao longo do desenvolvimento da cultura, maior sanidade e 

consequentemente translocação dos fotossintatos para o grão, resultando no ganho 

de peso observado. Segundo Mundstock e Thomas (2005), o peso do grão (tamanho 

do grão) é característico de cada cultivar, podendo ser variável sob condições 

ambientais e de manejo cultural adotado. 

Outra característica mencionada por Nomelini et al. (2010) além de sua 

utilidade na comparação de qualidade dos grãos, é um parâmetro essencial em 

termos operacionais, pois é utilizado para cálculo de densidade de semeadura, 

Em relação a produtividade de grãos, observa-se que as maiores 

produtividades foram alcançadas com as leveduras R. glutinis (AH 18-1) e S. 

cerevisiae, com aumento de 44,4% e 41,5%, respectivamente, em relação a 

testemunha. De maneira geral, a produtividade é um reflexo direto dos componentes 

de produção (número de vagens por planta, número de grãos por vagem e peso de 

mil sementes), e por isso, estes mesmos tratamentos atingiram as maiores 

produtividades observadas. 

A produtividade de grãos, possivelmente foi influenciada significativamente em 

função da redução na incidência de antracnose, devido a aplicação das leveduras nas 
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plantas de soja. Observa-se de maneira geral que as plantas que foram pulverizadas 

com as leveduras S. cerevisiae e R. glutinis (AH 18-1) apresentaram maior redução 

no progresso da incidência de antracnose em especial para a metade inferior, as quais 

também atingiram as maiores produtividades, o que indica possivelmente a ação 

direta ou indireta das leveduras sobre os patógenos, favorecendo a cultura e sua 

produtividade.  

De acordo com Klingelfuss e Yorinori (2000) o fungo C. truncatum está presente 

na parte aérea da planta muitos antes do aparecimento (forma latente) dos sintomas, 

por isso pulverizações após o aparecimento dos sintomas dificilmente reduzem a sua 

incidência. Logo, a pulverização realizada no estádio vegetativo V6 pode ter 

colaborado, reduzindo significativamente o progresso da incidência de doença 

protegendo a planta desde o período vegetativo.  

Pesqueira, Baccchi e Gavassoni (2016), estudando o uso do controle químico 

para controle de antracnose, observaram que o carbendazim associado à 

epoxiconazol + piraclostrobina e ciproconazol + picoxistrobina resultaram em 

produtividades superiores a 1.800 kg ha-1, superando em cerca de 6,5 sacas ha-1 a 

testemunha, mas sem diferir dos demais tratamentos. Porém os autores atribuem a 

baixa produtividade a menor precipitação na fase de enchimento de grão. O déficit 

hídrico também afetou a produtividade conforme relato anteriormente (Figura 2), 

contudo a produtividade se mostrou razoável para o S. cerevisiae e R. glutinis (AH 18-

1), estes tratamentos tem em comum gêneros de leveduras (Saccharomyces e 

Rhodotorula) capazes de produzir áçido indolacetico (AIA), conforme trabalhos 

conduzidos por Rao et al. (2010) e Xin, Glawe e Doty (2009) respectivamente. Com a 

possível produção de auxina através destas leveduras, a planta pode maximizar o seu 

enraizamento, permitindo minimizar os danos ocasionados pelo déficit hídrico 

resultando no incremento de produtividade observado. 

Contudo, observa-se que o rendimento da cultura foi prejudicado por uma série 

de fatores, tendo destaque para o déficit hídrico no período compreendendo primeiro 

decêndio de dezembro se estendendo até o final do terceiro decêndio de janeiro 

(Figura 2), situação relatada no acompanhamento da safra brasileira de grãos 

elaborado pela Conab (2019) onde menciona a redução da produtividade em diversos 

Estados incluindo o Paraná, e condições edáficas limitantes (Tabela 2), como a baixa 

saturação de bases (<70%) e pH (<5,5) inferior ao indicado para a cultura, estes 

fatores em conjunto são alguns dos responsáveis pela baixa produtividade obtida. 
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5. CONCLUSÃO 

1. As leveduras L22 Rhodotorula glutinis (AH 18-1), L27 Sporidiobolus johnsonii 

(AH 19-2), L28 (Sporidiobolus johnsonii (AH 19-3), L33 (Zygoascus hellenicus (AH 07-

2) e L35 (Zygoascus hellenicus (AH 14-1)), apresentaram potencial para controle de C. 

truncatum  

2. As leveduras Saccharomyces cerevisiae, Rhodotorula glutinis (AH 18-1), 

Sporidiobolus johnsonii (AH 19-2) e Zygoascus hellenicus (AH 14-1) reduziram 

respectivamente em 70,7%, 61,7%, 58,7% e 41,3% para incidência de antracnose na 

metade inferior (AACPIA-I) e 60,5%, 49,0%, 43,9% e 33,9% para a metade superior 

(AACPIA-S) na cultura da soja. 

3. Devido a redução de antracnose, as leveduras Rhodotorula glutinis (AH 18-

1) e Saccharomyces cerevisiae contribuíram para o aumento de 44,4% e 41,5%, 

respectivamente, na produtividade de grãos de soja. 
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