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Neste trabalho foram estudados os efeitos dos fungicidas penconazol, · procimidona, 

iprodiona, benomil e diclofluanida na actividade metab6lica de diferentes estirpes de 

leveduras associadas a flora de mostos e vinhos pertencentes as especies Saccharomyces 

cerevisiae, Torulaspora delbrueckii, Dekkera anomala, Pichia mernbran_aefaciens, Pichia 

anomala, Zygosaccharomyces bailii, Zygosaccharomyces rouxii, Candida shehatae, 

Candida uti lis, Candida wickerhamii ,Kluyveromyces marxianus e Hanseniaspora uvarum. 

No que respeita ao crescimento celular, avaliado por prodw;:ao de biomassa final, e no 

conjunto das especies testadas, a procimidona revelou-se ser o fungicida menos t6~ico, 

tendo a iprodiona sido ligeiramente mais t6xica. Nesta escala de toxicidade, seguiu-se o 

benomil corn valores entre 10 e 250 mg/1 para a concentrayao minima inibit6ria de 

crescimento (MIC) . . Q diclofluanida foi o fungicida mais t6xico testado, corn valores de 

Iv!IC entre 2,5 e 25 mg/1 para as especies mais sensiveis. As estirpes IGC 3507 ill e ESA 1 

de S. cerevisiae foram objecto de estudo quanta aos efeitos destes quatro fungicidas, na 

taxa especffica de fermentar;;ao da glucose. A toxiciJade relativa dos fungicidas 1Jvde ser 

ordenada coma se segue: diclofluanida> benomil> procimidona> iprodiona. S. cerevisiae 

ESAl revelou-se mais sensfvel a prese;ns;a de procimidona do que '- estirpe S. cerev_isiae "'--

IGC 3507-III. Relativamente aos fungicidas benornil e diclofiuanida, as duas leveduras 

apresentaram sensibilidades muito semelhantes. Os fungicidas penconazo!, procimidona, 

iprodiona, benomil e diciofluanida foram tambem testados em ensaios de viabilidade 

celular, em condis:oes isotermicas, a 25 oc. Verificou-se que os fungicidas procimidona, 

iprodiona, nao induziram morte, ate a concentras:ao de 1000 mg/1 nas estirpes testadas. Por 

· outro !ado, o fungicida diclo£1uanida foi o que induziu efeitcs t6xicos em todas as 

Ieveduras, sendo as estirpes deS. cerevisiae eH. uv_arum as rnais sensiveis ea de Z. bailii a 

mais resistente. 0 fungicida benomil apresentou toxicidade a partir de concentrac;;oes de 

avaliac;;ao da estabilidade quimica versus estabi!idade biol6gica do fungicida diclofluanida, 

avaliadas por cromatografia e testes de viabilidade, respectivamente. 
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