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“It is not the strongest of the species that survives, nor the most 

intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to 

change”. 

~ Charles Darwin  
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RESUMO 
 

Trichoderma é um fungo saprofítico, conhecido devido ao seu grande potencial como 

agente de controle biológico de diversos fitopatógenos. Sua ação é baseada em 

diferentes mecanismos como a produção de antibióticos voláteis e não-voláteis, 

competição por espaço e nutrientes, produção de enzimas hidrolíticas e o 

micoparasitismo. Fitopatógenos são fungos causadores de doenças em plantas, 

resultando em perdas significativas na agricultura. Este estudo buscou analisar o 

potencial antagônico de 5 espécies de Trichoderma frente aos fitopatógenos Fusarium 

solani, Rhizoctonia solani e Sclerotinia sclerotiorum. Na análise de perfil enzimático o 

micélio macerado de R. solani foi a que mais induziu a produção de enzimas ligadas ao 

micoparasitismo. O isolado T. asperellum 468/02, obteve destaque em todas as enzimas 

frente aos três micélios macerados e T. harzianum 303/02 se destacou quando induzido 

com micélio macerado de S. sclerotiorum e R. solani. Dentre as atividades das enzimas 

analisadas, as quitinases, β-1,3-glicanases e α-1,3-glicanases foram as que maior 

atividade apresentaram. O isolado T. asperellum 468/02 se apresentou como maior 

inibidor do crescimento micelial dos três fitopatógenos pelo teste de pareamento em 

placa e também foi o melhor inibidor do crescimento colonial de F. solani e R. solani no 

teste de inibição por metabólitos voláteis. A maior inibição do fitopatógeno S. 

sclerotiorum, foi observada pelo isolado T. harzianum 303/02. A parede celular do 

fitopatógeno S. sclerotiuorum se destacou como a maior indutora da expressão de 

genes relacionados com a codificação de enzimas envolvidas no micoparasitismo. Os 

isolados T. asperellum 468/02 e T. harzianum 303/02 se destacaram como potenciais 

agentes de controle biológico a serem aplicados em campo no controle de pragas 

agrícolas, produção enzimática e uso biotecnológico. Todos esses resultados obtidos 

propiciam um melhor entendimento do mecanismo de micoparasitismo do gênero 

Trichoderma frente a fitopatógenos de grande importância. 

 

Palavras-chave: Trichoderma, Fusarium solani, Rhizoctonia solani, Sclerotinia 

sclerotiorum, micoparasitismo, enzimas hidrolíticas. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 
1.1. Culturas agrícolas e pragas naturais 

 
 

 Culturas agrícolas sofrem constante ataque de diversas pragas naturais, 

microrganismos como fungos e bactérias, insetos ou nematódeos.  

 A saída encontrada para o controle das diversas pragas que atacam as 

lavouras foi a utilização de agrotóxicos, a fim de minimizar as perdas provocadas por 

esses organismos. Os fungicidas são agrotóxicos utilizados com aplicação direta em 

plantas infectadas por uma determinada praga, seu uso pode ser eficiente, 

apresentando uma resposta de controle relativamente rápida (HIDE & CAYLEY, 

1982), no entanto, podem ser encontrados fungos que apresentam estruturas de 

resistências, chamados escleródios, em solos com alto nível de infestação, 

fungicidas podem não apresentar uma ação efetiva quando os solos estão com alto 

nível de infestação por estas estruturas de resistência (YOUNG & WERNER, 2012). 

 Os escleródios são estruturas de resistência produzidos por fitopatógenos, 

essa estrutura faz com que seu combate seja extremamente difícil, incluindo 

também a capacidade de atuar como parasita de várias espécies. Os escleródios 

são um conjunto de hifas com uma casca escura e externa composta de várias 

camadas de células contendo melanina. A parte interna do escleródio é preenchida 

por uma matriz composta por carboidratos, principalmente β-1,3-glicanas e 

proteínas. O tamanho do escleródio pode variar de acordo com o hospedeiro, no 

caso do girassol, o escleródio pode cobrir a camada onde ficam as sementes, 

podendo ter 1cm de espessura e excedendo 35 cm de diâmetro, no caso do feijão, 

os escleródios são globosos e possuem 2-10 mm de diâmetro (LEITE, 2005; 

BOLTON et al., 2006). 

 Em ambientes favoráveis, ocorre a germinação do escleródio e a formação de 

micélio que pode infectar outras plantas ou produzir os ascósporos através do 

desenvolvimento dos apotécios (SUN & YANG, 2000). 

 Os Estados Unidos gastam mais de 600 milhões de dólares por ano com 

fungicidas, as doenças causadas por fungos podem colocar em risco toda uma 

safra, causando perdas pré e pós-colheita (ARORA et al., 2004). Doença como a 

fusariose, causada pelos fitopatógenos do gênero Fusarium é a principal praga do 
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trigo e resulta em severas perdas na produção deste grão em várias áreas da China 

e no sul do Brasil (PANISSON et al., 2003; LUZ et al., 2003; JIANXIN et al.,  2002).  

 DAN et al., (2007) advertem que o uso contínuo do fungicida benzimidazol 

provocou uma aparente resistência nas linhagens de F. graminearum o que pode 

dar origem a uma população dominante. O uso contínuo de agroquímicos pode 

promover uma ―seleção artificial involuntária‖, facilitando o surgimento de uma 

população ou, até mesmo, de uma comunidade resistente a diversos tipos de 

agrotóxicos, o que poderá elevar o grau de dificuldade no controle e combate as 

diversas pragas.  

 O uso de agrotóxicos resulta em inúmeros problemas ambientais, pois seu 

emprego causa danos irreparáveis ao meio ambiente. Os agrotóxicos não são 

tóxicos apenas para as pragas causadoras de danos nas lavouras, mas também 

para o meio ambiente de forma geral, interferindo diretamente no equilíbrio da 

comunidade ambiental local e extremamente tóxico aos seres humanos (KOGAN, 

1998), sendo o controle a fitopatógenos o maior desafio na agricultura (LISS et al., 

1985; ALFENAS et al., 2004; KUNIEDA-ALONSO et al., 2005). 

  Outra desvantagem no uso de fungicidas químicos está relacionada à sua 

inespecificidade, podendo eliminar microrganismos já estabelecidos no solo e 

benéficos às plantas aumentando assim, sua suscetibilidade aos patógenos de solo 

(PIRES et al., 2003). 

 MONTE (2001) relata a necessidade de novas alternativas que atuem no 

controle de pragas, reduzindo perdas agrícolas que atingem até 100% de toda 

produção. Em lavouras de feijão (Phaseolus vulgaris) esses danos são causados por 

fungos fitopatógenos de solo, como Rhizoctania solani, Fusarium solani e Sclerotinia 

sclerotiorum. 

 

 

1.2. Rhizoctonia solani 

 

 Em 1815 o micologista suiço A. P. De Candolle, descreveu pela primeira vez 

sobre R. solani, porém somente anos mais tarde esse fungo obteve um maior 

destaque. Julius Kühn, em 1958, estudando doenças em batatas verificou a 
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presença desse fungo em área afetada pela doença, realizando uma breve 

descrição morfológica do fitopatógeno (PARMERTER & WHITNEY, 1970). 

 R. solani (teleomorfo: Thanatephorus cucumeris) é uma espécie de fungo 

causador de doenças em plantas encontrados no solo (Figura 01), possuindo 

distribuição em escala mundial, ataca diversas culturas, como repolho, couve-flor, 

batata, pepino, tabaco, erva-mate, feijão e eucalipto (CHET, 1987; KUNEIDA-

ALONSO et al., 2005; POLETTO et al., 2007) causando nessas o aparecimento de 

cancros na superfície do caule, manchas negras e podridão radicular (BANVILLE et 

al., 1996). São fungos saprófitas que podem viver no solo sob a forma de micélio ou 

sob a forma de escleródio. 

 

 

Figura 01 – Isolado de Rhizoctonia solani crescido em meio MYG. 

 

 Infecções por R. solani podem ocorrer por meio do contato com propágulos 

ou escleródios levados pela água ou de partículas de solo infectado dispersas pelo 

vento (ALFENAS et al., 2004) (Figura 02). A grande variedade de plantas que a 

espécie de R. solani é capaz de infectar, aliada ao seu elevado potencial patogênico, 

faz com que este fitopatógeno tenha um papel de extrema importância na 

agricultura, tornando-se alvo de diversos estudos. 
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Figura 02 – Ciclo biológico de Rhizoctonia solani. Adaptado de www.agroancash.gob.pe. 

 

 Os sintomas causados pela espécie de R. solani nos vegetais variam 

bastante e são confundidos facilmente com os sintomas e doenças produzidas por 

outros patógenos. R. solani pode atuar em regiões de temperaturas elevadas e 

chuvas frequentes, acompanhadas de alta umidade (95%). Este fungo representa 

um grupo economicamente importante e geneticamente diverso de patógenos de 

solo que ocorrem em espécies de plantas em todo o mundo (CASTRO, 2007).   

 Em culturas de eucalipto, o espaçamento reduzido entre as plantas, a 

irrigação e o intenso crescimento das mudas em viveiro favorecem a disseminação e 

a multiplicação do fitopatógeno. Nestes casos, o gênero Trichoderma é utilizado em 

programas de controle biológico, parasitando hifas e escleródios de Rhizoctonia e 

podendo reduzir sua sobrevivência (KUNIEDA-ALONSO, 2005; LUCON et al., 2009). 

Danos severos causados por R. solani são observados em lavouras conduzidas sob 

temperaturas baixas e em solo úmido, como nos plantios irrigados por pivô central, 

hoje responsáveis por cerca de 30% da produção de feijão tipo ―carioca‖ no país. 
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Mais recentemente, os danos por essas doenças têm se expandido também para 

áreas de sequeiro, atingindo regiões tradicionais produtoras do feijão comum 

(RICARDO et al., 2009). 

 

1.3. Gênero Fusarium 

 

 Os fungos do gênero Fusarium, também conhecidos como sua forma 

teleomorfa Nectria e Gibberella, possuem uma distribuição mundial, prevalecendo 

em regiões mais próximas dos trópicos, estando presentes tanto em solos 

cultiváveis quanto em solos não-cultiváveis (Figura 03). Os componentes desse 

gênero podem ser não-patogênicos ou patogênicos, sendo que ambos são 

colonizadores extremamente eficientes da rizosfera (GORDON & MARTYN, 1997).  

 

 

Figura 03 - Isolado de Fusarium solani crescido em meio MYG. 

 

 

 Esse fungo pode persistir por vários anos no solo sem estar associado a 

algum hospedeiro, vivendo de forma saprofítica. Na presença de um inóculo ocorre a 

penetração via ferimento do tecido da planta, em seguida, as hifas iniciam a 

colonização dos tecidos vasculares formando os sintomas de murcha na parte 

aérea, escurecimento do sistema vascular e morte da planta (Figura 04). A sua 
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grande capacidade patogênica é bastante conhecida e estudada, esse sucesso está 

relacionado as inúmeras estratégias de infecção que possui (DESJARDINS, 2003; 

GOSWAMI & KISTLER, 2004).  

 

Figura 04 – Ciclo biológico de Fusarium sp.. acesso: 

http://pt.scribd.com/doc/51219237/8/FAMILIA-TUBERCULARIACEAE 

 

 Esse gênero tem em seu histórico ataques a diversas culturas de grande 

relevância econômica, como tomate, banana, pimenta, berinjela, feijão, girassol, 

trigo, milho (PERALDI et al., 2011, FORTUNATO et al., 2012) e, também, ao 

organismo modelo Arabidopsis thaliana (MICHIELSE & REP, 2009). Existem 
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também relatos descritos de incidência desse fungo sobre humanos, sendo 

causadores de micoses oportunistas (DAY et al., 2009). 

 O gênero Fusarium utiliza como estratégia de colonização do hospedeiro a 

produção de uma grande variedade de metabólitos secundários tóxicos e bioativos, 

como fumonisinas, beauvericina, eniatinas, fusaproliferina (FUP), ácido fusárico, 

fusarinas, ácido giberélico, moniliformina (MON) e deoxinivalenol (DON). Dentre as 

toxinas destacadas, as fumonisinas são as mais tóxicas, pois elas induzem inúmeras 

micotoxicoses. Já foi descrito a ocorrência de câncer em experimentos com 

roedores e de câncer de esôfago em humanos após o consumo de fumonisina 

(DESJARDINS, 2006). 

 Os fungos F. solani (teleomorfo: Nectria hematococca) e Fusarium oxysporum 

são conhecidas por causar a podridão radicular em plantas e murcha. Em estágio 

inicial, surge o amarelamento da folhagem e o murchamento das folhas, seguido do 

amarelamento do caule, as folhas adquirem uma coloração mais escura, próximo ao 

marrom, ressecando-se em seguida, tanto as raízes superficiais e as profundas 

apodrecem, em casos mais avançados, levando a morte da planta. Todos esses 

sintomas se devem a colonização de tecidos condutores como o xilema, o que 

impede a passagem da seiva para os outros tecidos. O desenvolvimento dessas 

doenças se dá em ambientes com temperaturas amenas (27° - 28 °C), tempo seco e 

com solos mais ácidos (pH 5,0 - 5,6) (POLETTO et al., 2006).  

 No Brasil, a doença ocorre em várias regiões produtoras de feijão, causando 

danos principalmente nas áreas irrigadas do Sudeste e Centro-Oeste, onde o plantio 

da cultura é intensivo. Nos períodos de seca os sintomas se agravam, em 

decorrência da baixa eficiência no aproveitamento de água e nutrientes pelas 

plantas atacadas, o que, consequentemente, causa redução no rendimento da 

cultura. Outros fungos fitopatogênicos, principalmente Pythium spp. e Rhizoctonia 

spp., podem infectar simultaneamente as raízes do feijoeiro, contribuindo para 

aumentar a intensidade dos sintomas (TEIXEIRA et al., 2009). 

 Segundo REIS et al. (2004), as podridões radiculares, em geral, são 

consideradas doenças de controle mais difícil e, considerando-se os danos que 

causam, deveriam receber maior atenção por parte de pesquisadores. Métodos 

drásticos de controle, como a esterilização do solo, têm o uso limitado a pequenas 

áreas. Porém, em áreas extensas, a melhor medida de controle ecologicamente 

sustentável é a rotação de culturas. No entanto, para fungos com habilidade de 
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competição saprofítica, ou que formam estruturas de resistência, mesmo a rotação 

de culturas não é economicamente viável. 

 

 1.4 Sclerotinia sclerotiorum 

 

 O fungo S. sclerotiorum é um fungo filamentoso que se desenvolve no solo 

(Figura 05), e causa doenças conhecidas como mofo branco e podridão mole, que 

atinge cerca de 400 espécies de plantas, principalmente as dicotiledôneas, como 

feijão e soja (BATISTA et al., 2011). Este fungo sobrevive no solo devido ao 

processo de formação do escleródio, e tem-se observado a atuação do Trichoderma 

como inibidor de crescimento deste fungo (ABDULLAH et al., 2008). 

 

 

Figura 05 - Isolado de Sclerotinia sclerotiorum crescido em meio MYG. A 
estrutura apontada pela seta vermelha é o escleródio. 

 

 A espécie Sclerotiorum faz parte de um grupo de fungos fitopatogênicos 

capazes de infectar plantas de 75 famílias, 278 gêneros e 400 espécies, entre elas 

culturas de grande relevância na agricultura como feijão, soja e algodão dentre 

outras. O processo infeccioso dessas plantas por S. sclerotiorum se dá em todos os 

estágios de crescimento e após a colheita, sendo assim, esta espécie possui uma 

grande importância econômica (LIBERTI et al., 2012). S. sclerotiorum apresenta 

uma distribuição mundial, presente em regiões temperadas, tropicais e subtropicais, 

visto que apresenta um bom desenvolvimento à temperatura mais amena (11° - 25 

°C) sob uma alta umidade, tanto do solo quanto do ar (LEITE, 2005). 
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 O fungo produz estruturas de resistência denominadas escleródios, dentro e 

na superfície dos tecidos colonizados, que retornam ao solo com os resíduos da 

cultura e são responsáveis pela sua sobrevivência. Os escleródios desempenham 

papel importante no ciclo de vida de S. sclerotiorum (Figura 06), pois sob condições 

favoráveis e na presença de um hospedeiro suscetível, o escleródio germina e 

produz micélio (germinação miceliogênica), que penetra diretamente nos tecidos da 

base da planta, ou forma apotécios (germinação carpogênica), que emergem na 

superfície do solo e liberam os ascósporos, infectando principalmente as flores 

(LEITE, 2005). 

 

 

Figura 06 – Ciclo biológico de Sclerotinia sclerotiorum. Adaptado de (Agrios, 

1997).  

 

 Perdas que podem variar de 5 a 100% são relatadas em culturas infectadas 

por S. sclerotiorum (MANITOBA AGRICULTURE, 2002). No estado de Goiás, o mofo 

branco, doença causada pelo S. sclerotiorum, foi responsável por um prejuízo de até 

20% no rendimento dos grãos de soja de algumas lavouras na safra de 2005/2006 

(BETTIOL & MORANDI, 2009). O mofo branco é uma doença que causa lesões 
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encharcadas nos órgãos afetados das plantas, com coloração parda e consistência 

mole, a ocorrência de micélio branco do S. sclerotiorum, de aspecto cotonoso, 

cobrindo porções dos tecidos é característico dessa doença (BOLTON et al., 2006). 

 

 

1.5. Agente de controle biológico: gênero Trichoderma 

 

 Atualmente evidenciou-se uma crescente preocupação da população com o 

meio ambiente e saúde, bem como pela necessidade de desenvolvimento de 

métodos de controle de parasitas mais eficazes, surgindo uma demanda por novas 

estratégias neste controle (FRIGHETTO, 2000; LORITO et al., 2010). O controle 

biológico baseia-se no uso de microrganismos antagonistas utilizados como 

alternativas no combate aos fitopatógenos. Para o controle biológico utilizam-se 

organismos vivos a fim de suprimir a densidade populacional ou o impacto de um 

organismo patogênico específico, tornando-o menos abundante ou menos prejudicial 

do que ele seria sem a presença do agente de biocontrole (BENÍTEZ et al., 2004). 

 Dentre os principais agentes de controle biológico para fungos 

fitopatogênicos, destaca-se o gênero Trichoderma (teleomorfo Hypocrea) (Figura 

07). Trichoderma spp. são fungos filamentosos muito úteis ao homem. Ao produzir 

efeitos benéficos sobre as culturas, eles naturalmente sustentam os rendimentos 

agrícolas que têm mantido a população humana ao longo dos milênios. Junto com 

outros micróbios benéficos, eles auxiliam na manutenção do desenvolvimento geral 

de doenças, além de atuarem na fertilidade dos solos, e ajudarem na decomposição 

de composto para a produção de adubo natural (LORITO et al., 2010). 

 No último século, com o desenvolvimento da biotecnologia, a sua importância 

é expandida para além da agricultura, sendo utilizado na produção de enzimas, 

indústria alimentícia, indústria de papel e biorremediação (LORITO et al., 2010).

 O tratamento de baixo custo para áreas infectadas por fitopatógenos com 

Trichoderma tem propiciado uma expansão no cenário nacional na utilização desses 

fungos. No Brasil, foi utilizada cerca de 550 t de produtos à base de Trichoderma, 

quantia suficiente para tratar uma área de 600.000 ha de lavoura, no ano de 2007 

(BETTIOL & MORANDI, 2009). POMELLA (2008) relata que o custo médio para o 
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tratamento de uma cultura de feijão com mofo branco utilizando Trichoderma é de 

R$ 92,00/ha, enquanto utilizando fungicidas é de R$ 150,00/ha. 

 Segundo BATISTA et al. (2011) algumas espécies do gênero Trichoderma 

são economicamente muito importantes devido à sua capacidade de produzir 

antibióticos e enzimas industriais como as celulases e hemicelulases, e por causa de 

sua ação como agentes de biocontrole. A utilização do gênero Trichoderma tem sido 

satisfatória no controle de vários fitopatógenos (fungos, invertebrados ou bactérias) 

em diversas culturas agrícolas, conseguindo se destacar como agente de controle 

biológico (ACB). Existe mais de 100 produtos agrícolas que tem como base o fungo 

Trichoderma estão hoje no mercado, apesar das dificuldades encontradas com o 

processo de registro (LORITO et al., 2010).  

 O gênero Trichoderma consiste em fungos de vida livre ou associados a 

raízes de plantas (CARRERAS-VILLASENÕR et al., 2012) e podem ser 

reconhecidos, normalmente, através de características macroscópicas, as quais 

incluem crescimento rápido em cultura, rede micelial aérea hialina, septada, 

bastante ramificada, esparsa e produção de pústulas conidiógenas diferenciais 

(brancas ou verdes). Os conídios, que são produzidos abundantemente, podem ser 

soltos ou muito compactados em tufos. A estrutura e tamanho dos conidióforos são 

utilizados para a diferenciação de espécies, podendo ser subglobosos, ovóides, 

elipsóides ou elíptico-cilíndricos, sendo produzidos em série e acumulados no ápice 

das fiálides formando uma estrutura globosa ou subglobosa com menos de 15 μm 

de diâmetro. Podem ser lisos ou ligeiramente rugosos, hialinos ou com coloração 

variando do amarelo ao verde-escuro (Figura 07) (CORABI-ADELL, 2004). 

 Pesquisas recentes tem revelado que algumas espécies de Trichoderma são 

capazes de interagir diretamente com raízes, aumentando potencialmente o seu 

crescimento, induzindo também a resistência das plantas a doenças e stress 

abiótico (HERMOSA, 2012). 

 O controle do crescimento dos fitopatógenos utilizando Trichoderma pode 

ocorrer por vários mecanismos: competição por nutrientes, produção de antibióticos 

voláteis e não voláteis e produção de enzimas capazes de hidrolisar a parede celular 

do hospedeiro (SILVAN & CHET, 1989). Sendo que o último mecanismo também é 

conhecido como micoparasitismo e é o mais estudado e importante mecanismo de 

controle biológico se tratando de Trichoderma. No processo de micoparasitismo, a 
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interação do Trichoderma com diferentes fungos fitopatogênicos se dá por 

enovelamentos das hifas ao hospedeiro, se mantendo preso a este por meio de 

ganchos emitidos pelas hifas (Figura 08), e penetração da parede celular por meio 

da secreção de enzimas líticas capazes de desestabilizar a parede celular do 

fitopatógeno (KUBICEK, 2001; CHENG et al., 2012). 

 

 

Figura 07 - A) Características macroscópicas do isolado identificado como T. 
harzianum. I. Isolado ALL42 apresentando pústulas conidiógenas verde. B) 
Características microscópicas do isolado ALL42. II. Ramificação do 
conidióforo mostrando fiálides bastante ampuliformes. Barra – 10 µm; III. 
Conídios a elevada magnificação (MEV) mostrando a superfície lisa e porção 
basal truncada. Barra – 1 µm; IV. Idem a figura III, porém com maior aumento. 
Barra – 1 µm. Fonte: LIMA, 2002. 
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Figura 08 - Microscopia eletrônica de varredura da ação micoparasítica de T. 
harzianum sobre R. solani. A, B, C e D correspondem a interação entre os 
isolados de T. harzianum ALL-23, ALL-40, ALL-41 e ALL-44 e o isolado de R. 
solani CNPAF-03, respectivamente. Cedido por LIMA, 2002. Bar = 10 µm. 

 

 

No micoparasitismo as enzimas que estão envolvidas no processo são 

liberadas devido à composição da parede celular da maioria dos fitopatógenos as 

quais apresentam quitina e ou fibrilas de glicanas, embebidas em uma matriz 

protéica. Desse modo a lise da parede celular de fitopatógenos é feita 

principalmente por glicanases, quitinases e proteases. Uma forma de demonstrar a 

liberação dessas enzimas é a mimetização do micoparasitismo pelo crescimento de 

espécies de Trichoderma em meio contendo parede de micélio autoclavado ou 

parede celular de fitopatógenos (GRUBER & SEIDL-SEIBOTH, 2012). 
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Várias enzimas produzidas por Trichoderma são utilizadas industrialmente 

para melhorar processos de fermentação (ß-glicanases), produção de suco de frutas 

(pectinases, celulases, hemicelulases), como aditivo na pecuária e de alimentos 

para animais de estimação (xilanases), e na produção de álcool de cereais 

(celulases) (BLUMENTHAL, 2004), assim como também várias espécies de 

Trichoderma são usadas para proteger os frutos e vegetais comercialmente 

importantes, tais como banana, maçã, morango, manga, batata e tomate durante 

seu armazenamento pós-colheita (THANGAVELU et al., 2004). 

Atualmente utilizam-se agrotóxicos químicos no controle de parasitas, porém, 

o controle químico de doenças de plantas não é totalmente eficiente, uma vez que o 

patógeno penetra no tecido vascular da planta, como é o caso de F. oxysporum. 

Ainda, os insumos químicos têm causado impactos negativos nos mais diferentes 

compartimentos dos ecossistemas, representados por contaminação das águas, 

resíduos químicos no solo, efeitos nos microrganismos, danos à saúde humana e 

dificuldade na ciclagem de resíduos químicos em ambientes protegidos 

(FRIGHETTO, 2000). 

 Para controle de doenças de plantas, sabe-se que, os métodos de controle 

utilizados vêm sendo aperfeiçoados com objetivo de assegurar o uso correto e 

racional de produtos químicos, além de garantir a rentabilidade da atividade ao 

agricultor e diminuir os riscos à saúde humana e ao meio ambiente. Assim, o 

controle biológico se constitui em demanda atual e de alta importância para viabilizar 

a substituição dos agroquímicos (CARRERAS-VILLASENÕR et al., 2012). 

 Com esta perspectiva, torna-se indispensável a integração do controle 

biológico com outros métodos disponíveis. Outra alternativa seria o uso combinado 

de diferentes organismos antagonistas. A combinação destes organismos pode 

aumentar o nível e consistência do controle devido a vários mecanismos de ação 

envolvidos, maior estabilidade da comunidade microbiana na rizosfera e maior 

eficácia na adaptação às condições ambientais (LARANJEIRA, 2001). 

 

1.6. Composição da parede de fungos 

 O reino dos fungos é muito diversificado, com espécies de crescimento como 

leveduras unicelulares ou ramificação que constituem as hifas, produzindo uma 
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variedade notável de esporos e outras estruturas reprodutivas. Em cada caso, a 

forma e integridade do fungo é dependente da resistência mecânica da parede 

celular, que desempenha uma ampla variedade de funções essenciais durante a 

interação do fungo com o seu ambiente (GOODAY, 1995). 

  A parede dos fungos é uma estrutura complexa e tipicamente composta por 

quitina, β-1,3 e β-1,6-glicana, manana e proteínas, embora frequentemente a 

composição da parede pode variar marcadamente entre espécies de fungos (SMITS 

et al., 2001). 

 Biopolímeros, como proteínas e polissacarídeos, representam os mais 

abundantes compostos orgânicos da biosfera, exibindo importantes propriedades e 

diferentes aplicações relacionadas com suas características químicas. Fungos, 

bactérias e plantas vêm sendo pesquisados como potenciais fontes dessas 

macromoléculas, principalmente de polissacarídeos (GERN et al., 2008). 

 Em fungos, tanto as células leveduriformes quanto o micélio estão envolvidos 

por uma camada protetora externa denominada de parede celular, quimicamente 

diferente da parede encontrada em vegetais, ainda que possa exercer os mesmos 

tipos de funções (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2005; MADIGAN et al., 2004). 

 A parede celular fúngica é uma estrutura relativamente rígida e ao mesmo 

tempo dinâmica, participando de vários processos biológicos essenciais à célula. Ela 

determina o formato da célula, fornece suporte osmótico, proteção física, além de 

estar relacionada a eventos de sinalização celular, adesão e reprodução 

(MAGNELLI et al., 2005), sendo por isso necessária para o crescimento e 

desenvolvimento dos fungos nos ambientes onde são encontrados (DURAN & 

NOMBELA, 2004). Cerca de 20 a 30% do peso seco da célula fúngica corresponde 

a sua parede celular (SMITH et al., 1999), sua composição química, estrutura e 

dimensão variam consideravelmente, dependendo das condições ambientais e/ou 

de cultivo in vitro e essa formação é coordenada com o ciclo celular (KLIS; 

BOORSMA; DE GROOT, 2006). 

 ADAMS (2004) descreve que a composição química da parede celular é 

bastante complexa, constituída principalmente por  polissacarídeos ligados ou não a 

proteínas ou lipídeos, polifosfatos e íons inorgânicos formando a matriz de 

cimentação. Quitina, glicanas, galactomananas e proteínas são compostos mais 

frequentes, embora sua quantidade pode variar entre as diferentes espécies de 

fungos. 



 

29 
 

 Os polissacarídeos bioativos isolados da parede celular fúngica têm sido 

caracterizados como homopolímeros, heteropolímeros ou, ainda, encontram-se 

ligados aos resíduos de aminoácidos nas proteínas formando complexos 

polissacarídeo-proteína (KIM et al., 2003). A parede celular dos fungos Candida 

albicans e Aspergillus fumigatus, responsáveis por doenças em humanos, apresenta 

componentes como manana (Candida), galactomanana (Aspergillus) e β-(1→3)-D-

glicana (ERJAVE & VERWEIJ, 2002). Os polissacarídeos constituem um percentual 

importante da biomassa, onde a parede da hifa é formada por mais de 75% dessas 

macromoléculas, principalmente em basidiomicetos. Atuando como um suporte para 

a hifa, essas macromoléculas também podem constituir uma ―capa‖ extracelular ao 

redor do micélio (GUTIÉRREZ et al., 1996). 

 As glicanas estão entre os polissacarídeos encontrados na parede celular 

fúngica, sendo os homopolissacarídeos mais comuns. A maioria é linear, com 

diferentes disposições de suas ligações glicosídicas, pertencentes à série alfa (α) ou 

beta (β).  As β-glicanas são a forma predominante, podendo estar livres ou 

associadas às proteínas, lipídeos e outros polissacarídeos. A conformação destas 

moléculas pode variar desde simples até tripla hélice, que é a forma mais comum, 

onde três cadeias de polímeros são agregadas por ligações de hidrogênio nos 

oxigênios do C-2 (WILLIAMS, 1997). 

 As quitinas são homopolissacarídeos formados por unidades de N-

acetilglicosaminas, unidas por ligações do tipo β-1,4 intercadeia que dão origem a 

microfibrilas de quitina. Essas estruturas suportam grandes pressões e, portanto, 

tornam-se responsáveis pela integridade da parede celular. Quando a síntese da 

quitina é interrompida, a parede celular torna-se desorganizada e a célula fúngica 

sofre deformações e instabilidade osmótica (BOWMANN & FREE, 2006). 

 Embora inúmeros estudos sobre a composição da parede celular de vários 

fungos tenha sido efetuados, o maior número de informações disponíveis na 

literatura está relacionado com a estrutura de parede do ascomiceto Saccharomyces 

cerevisiae, que é composta por β-D-glicanas, quitinas e manoproteínas (NOMBELA 

et al., 2006).  

 No micoparasitismo, os fitopatógenos, possuem mecanismos de adesão ao 

hospedeiro, onde as moléculas de reconhecimento e união são, na maior parte dos 

casos, de natureza protéica ou glicoprotéica (SUGUI et al., 1998; XIAO et al., 1994) 

e, por esse motivo, a produção de proteínas e polissacarídeos extracelulares têm 
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sido associada à capacidade do microrganismo causar doenças em plantas (LEITE 

et al., 2001). 

 Comercialmente, há uma forte tendência na exploração da biomassa fúngica 

para isolamento de seus componentes celulares e consequentemente de seus 

principais constituintes, tais como enzimas (glicosidases), nucleotídeos, proteínas 

(manoproteínas) e principalmente polissacarídeos (glicanas, mananas, galactanas), 

além de lipídeos, como fosfolipídios e ergosterol, pois estas substâncias apresentam 

propriedades específicas de interesse biotecnológico e, consequentemente, de 

grande valor agregado (BEROVIČ et al., 2003). 

 É de extrema importância o conhecimento da constituição química da parede 

celular dos fungos, principalmente em relação à presença de polissacarídeos, sendo 

importante para o emprego biotecnológico dos fungos, pois estas macromoléculas 

podem ser utilizadas em diversos processos industriais ou, ainda, serem úteis para a 

classificação taxonômica desses organismos (MADIGAN et al., 2004). 

 

 

 1.7. Enzimas hidrolíticas 

 

 A atividade de biocontrole envolve a síntese de enzimas hidrolíticas, com a 

capacidade de degradação da parede celular dos fitopatógenos. Existem muitas 

enzimas hidrolíticas que atuam nesse processo, que incluem as quitinases, 

glicanases e proteases (BATISTA et al., 2011). 

 A parede celular da maioria dos fungos fitopatógenos é complexa, sendo 

constituída por um esqueleto estrutural de quitina disposto em camadas ordenadas e 

β-1,3-glicanas entre essas camadas, formando uma matriz inter-territorial. Na sua 

composição também há presença de proteínas e lipídeos e em alguns casos 

substanciais constituídas de pigmentos como a melanina, fosfatos, íons inorgânicos 

entre outros (BARTNICKI-GARClA, 1968). 

 O sistema quitinolítico, principalmente as quitinases e a N-acetil-β-D-

glicosaminidase (NAGase), as β-1,3-glicanases e proteases são fundamentais no 

processo de micoparasitismo (KUBICEK, 2001). 
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1.7.1.  Sistema quitinolítico 

 

 Quitinases é o grupo mais bem estudado de enzimas líticas da parede celular 

em Trichoderma (GRUBER & SEIDL-SEIBOTH, 2012). Estas enzimas são 

frequentemente produzidas e secretadas para o meio de cultura por uma grande 

variedade de fungos, em resposta à presença de quitina (BATISTA et al., 2011). 

Além de atuarem na ação micoparasita, esta enzima também está envolvida no 

processo de remodelamento, crescimento celular e reciclagem da própria célula 

fúngica (GRUBER & SEIDL-SEIBOTH, 2012). 

 As enzimas que degradam o polímero de quitina foram dividas por SAHAI & 

MANOCHA (1993) em três grandes grupos: a) 1,4-β-N-acetilglicosaminidases que 

quebram a quitina liberando monômeros de N-acetil-D-glicosamina a partir da 

quitobiose; b) endoquitinases que clivam aleatoriamente a molécula de quitina em 

sítios internos, liberando oligossacarídeos (quitotetraose e quitotriose); c) 

exoquitinases que catalisam a liberação progressiva de diacetilquitobiose, sem a 

liberação de mono e oligossacarídeos a partir da extremidade não redutora do 

políimero. 

 

 

1.7.1.1.   N-acetil-β-D-glicosaminidases (NAGases) 

As enzimas que formam o sistema quitinolítico são classificadas em duas 

grandes categorias: endoquitinases, que clivam a quitina aleatóriamente em sítios 

internos, gerando produtos de baixa massa molecular como quiitotetraoses, 

quitotrioses e diacetilquitobioses e as exoquitinases que são divididas em duas 

subcategorias: quitobiosidases, que catalisam diacetilquitobioses e N-acetil-β-

glicosaminidases, que clivam os produtos das endoquitinases e quitobiosidases, 

gerando monômeros de N-acetilglicosamina (GlcNac). A N-acetil-β-D-

glicosaminidase esta presente no fungo e atua na hidrólise de quitina de forma 

coordenada com as quitinases (DAHIYA et al., 2006).  
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1.7.2. β-1,3-glicanases 

 

 Além da quitina, o segundo polímero fibrilar da parede celular fúngica é o β-

1,3-glicano (GRUBER & SEIDL-SEIBOTH, 2012).  O papel das  β-1,3-glicanases na 

natureza parece estar associado a morfogênese (RAPP, 1992).  As β-1,3-

glicanases, de acordo com o modo de ataque ao substrato, são classificadas como 

exo ou endo-β-1,3-glicanases, estes dois mecanismos de ação são identificados 

pelos produtos de hidrólise (PITSON et al., 1993). As exo-β-1,3-glicanases 

hidrolisam o substrato, β-1,3-glicana, pela clivagem sequencial de resíduos de 

glicose a partir da extremidade não redutora, o principal produto de hidrólise é 

glicose podendo gerar também dissacarídeos e outros oligossacarídeos. As endo-β-

1,3-glicanases clivam internamente de meneira aleatória o substrato liberando 

cadeias menores. Entretanto, as exo e endo-β-1,3-glicanases podem agir 

simultaneamente na hidrólise de β-glicanas de uma forma sinergística. GRUBER & 

SEIDL-SEIBOTH, 2012 relatam que esta enzima é importante no mecanismo de 

micoparasitismo, pois o gene que a codifica é altamente é expresso na presença de 

quitina e parede celular de fungos fitopatogênicos. 

 

 

1.7.3.  Peptidases 

 

 As proteases atuam na degradação de proteínas celulares estruturais 

desestabilizando a integridade da parede celular do fitopatógeno e facilitando a 

penetração e colonização pelo Trichoderma, estas enzimas podem ser produzidas 

antes e durante o contato com o micoparasita (GRUBER & SEIDL-SEIBOTH, 2012). 

Essas enzimas também estão envolvidas na inativação de enzimas produzidas por 

patógenos durante o processo de infecção de plantas (HOWELL, 2003). As 

proteases são classificadas em endopetidases, que clivam ligações no interior da 

cadeia polipeptídica e exopeptidases, que atuam na extremidade da cadeia 

polipeptídica (Bon et al., 2008).  
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1.7.4.  Alginato liases 

 Alginato liase são enzimas produzidas por diversos fungos. Estudos de 

caracterização da enzima revelaram que esta enzima consistiu de dois polipeptídeos 

com cerca 45 e 50 kDa cada. Esta enzima atua despolimerizando o aparato 

molecular do alginato, um polissacarídeo encontrado na parede celular de uma 

grande variedade de organismos, como algas marinhas castanhas, bactéria, fungos 

e invertebrados aquáticos. O alginato é um polímero linear que consiste de ligação 

em bloco de ácido β-1,4-D-manurônico e α-L-gulurônico unidos por ligações 

glicosídicas tipo β-1,4. Alginatos isolados de diferentes fontes naturais variam no 

comprimento e distribuição dos diferentes blocos (GUPTA et al., 2011).  

 

 

 1.7.5.  α-1,3-glicanases (Mutanases) 

 

As -1,3-glicanases também denominadas mutanases, são enzimas 

extracelulares hábeis em degradar polímeros de glicose unidos por ligações 

glicosídicas (FUGLSANG et al., 2000). A função dessas enzimas no metabolismo do 

fungo não é clara, mas podem estar relacionadas com a morfogênese de parede 

celular, mobilização de -1,3-glicanas da parede celular ou degradação de -1,3-

glicanas de outros fungos durante o micoparasitismo (AIT-LAHSEN et al., 2001). -

1,3-glicanas vem sendo detectadas na parede celular de fungos patogênicos como 

Cryptococus sp. e Paracoccidioides brasiliensis (SANZ et al., 2004).   

 

1.7.6. Fosfatases 

 As fosfatases são enzimas que atuam na hidrólise de ésteres e anidridos de 

ácido fosfórico em fosfato inorgânico (GUIMARÃES et al., 2004), participando de vários 

processos biológicos, tais como assimilação de fósforo pela planta (TATE, 1984),  

metabolismo intermediário e sinalização celular. De acordo com o pH estas enzimas 

são divididas em dois grupos: fosfatases alcalinas, com pH ótimo igual ou superior a 

8,0 e fosfatases ácidas, com pH ótimo de atuação igual ou inferior a 6,0. As fosfatases 

ácidas são enzimas que catalisam a hidrólise de uma variedade de compostos 
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fosfatados monoesteres, com a produção de fósforo solúvel, contribuindo para o 

metabolismo energético, mecanismos de sinalização celular (DICKMAN & YARDEN, 

1999) e aquisição de fósforo com propósito nutricional (WALSH et al., 1994). 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 

 O objetivo geral deste trabalho foi avaliar o perfil enzimático, expressão 

gênica e potencial antagônico de cinco espécies de Trichoderma frente ao micélio 

macerado dos fitopatógenos F. solani, R. solani e S. sclerotiorum.  

 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Avaliar a atividade enzimática e específica das enzimas: α-1,3-glicanase, 

alginato liase, fosfatase ácida, protease ácida, quitinase, N-

acetilglicosaminidase  e β-1,3-glicanase produzidas por 05 isolados de 

Trichoderma na presença de micélio macerado de F. solani, R. solani  e S. 

sclerotiorum; 

 

 Avaliar o antagonismo dos isolados de Trichoderma contra os fitopatógenos 

pelo método de confrontação direta em culturas pareadas; 

 

 Analisar a inibição de crescimento dos fitopatógenos a partir da produção de 

metabólitos voláteis pelos isolados de Trichoderma pelo método de culturas 

sobrepostas; 

 

 Identificar genes diferencialmente expressos para cada fitopatógeno a partir 

da análise de expressão em condição de confronto in vitro por RT-qPCR. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1. Manutenção das espécies  

 

 Foram utilizados cinco espécies de Trichoderma (Tabela 01) da coleção do 

Laboratório de Enzimologia (UFG/ICB) e três fitopatógenos, R. solani, F. solani e S. 

sclerotiorum (EMBRAPA-ARROZ/FEIJÃO), estes foram mantidos com repiques 

periódicos em meio MYG (0,5% de extrato de malte, 0,25% de extrato de levedura, 

1% de glicose e 2% de ágar) e estocados a 4ºC.  

 As espécies foram escolhidas aleatoriamente dentro de um grupo de espécies 

do gênero Trichoderma pertencentes ao Laboratório de Enzimologia-UFG, que 

necessitavam de uma análise mais detalhada de seu potencial biológico e 

antagônico.  

 

 

Tabela 01 - Espécies de Trichoderma e seus respectivos solados 

Espécie Isolados   

Trichoderma harzianum 303/02   

Trichoderma tomentosum 364/02   

Trichoderma asperellum 468/02   

Trichoderma sp. 11/09   

Trichoderma ghanense 11/02   

 

3.2. Obtenção do micélio macerado dos fitopatógenos 

 

 Dez discos (10 mm) de BDA (Batata, Dextrose e Ágar - solidificado) contendo 

micélio dos fitopatógenos foram inoculados separadamente em frascos de 1 litro 

contendo 500 mL de meio MYG líquido (0,5% de extrato de malte; 0,25% de extrato 
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de levedura e 1% de glicose). Estes frascos foram incubados à temperatura de 28 ºC 

sob agitação constante de 180 rpm em agitador rotatório por 7 dias. Após este 

tempo o micélio de cada patógeno foi coletado por filtração. Em seguida o micélio foi 

liofilizado e macerado, utilizou-se nitrogênio líquido e a maceração foi realizada em 

cadinho e pistilo. A cada 1g do pó resultante da maceração, foram adicionados 200 

mL de água destilada. Essa solução foi agitada e centrifugada a 12.000 g por 15 

minutos. Proteínas presentes no sobrenadante foram quantificadas pelo método 

descrito por Bradford (1976). A solução foi filtrada e a parede dos fitopatógenos 

coletadas. Este processo foi repetido até não haver quantidades detectáveis de 

proteínas no sobrenadante. A parede coletada ao final do processo foi congelada, 

liofilizada e macerada novamente.  A parede celular obtida foi utilizada como fonte 

indutora de proteínas, adaptado de MITCHELL (1969).     

 

3.3. Indução em meio líquido para obtenção do sobrenadante e 

micélio dos antagonistas para extração de RNA 

 

 Uma concentração de 107 esporos de cada um dos cinco isolados de 

Trichoderma da coleção do Laboratório de Enzimologia (UFG/ICB) foi inoculada em 

frascos de Erlenmeyer de 125 mL contendo: 25 mL de meio mínimo (KH2PO4 2 g.L-1, 

(NH4)2 SO4 1,4 g.L-1, MgSO4 0,3 g.L-1, CaCl2 0,15 g.L-1, FeSO4 0,005 g.L-1, MnSO4 

0,0016 g.L-1, ZnSO4 0,0014 g.L-1) suplementado com 0,5% de micélio macerado de 

cada fitopatógeno, os frascos foram mantidos em agitador rotatório a 180 rpm a 

temperatura de 28 °C. A coleta do micélio crescido a partir dos esporos inoculados e 

os sobrenadantes foi feita após 48 horas de indução. O micélio de cada um dos 

cinco isolados de Trichoderma, foi filtrado, lavado com água destilada e estocado em 

ultrafreezer a -80°C para posterior extração dos RNAs. Os sobrenadantes foram 

coletados, por meio de filtração a vácuo, armazenados à -20 ºC e utilizados como 

fonte de enzimas hidrolíticas produzidas por Trichoderma nas condições de indução 

estabelecidas. 
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3.4. Teste de pareamento 

 O antagonismo dos isolados de Trichoderma contra os fitopatógenos foi 

avaliado pelo método de culturas pareadas, conforme descrito por MELLO et al. 

(2007). Discos de ágar (5 mm de diâmetro) contendo micélio dos patógenos e dos 

antagonistas foram retirados de colônias com três dias de cultivo e depositados, 

simultaneamente, em extremidades opostas das placas de Petri contendo meio BDA 

solidificado. Igual procedimento foi adotado para os testes com F. solani, exceto que 

o tempo de repicagem do patógeno foi de dois dias antes do antagonista (BARDIN & 

HUANG 2001). As placas foram expostas a temperatura ambiente e fotoperíodo de 

12 horas. Após sete dias de cultivo, avaliou-se o crescimento micelial dos fungos, 

conforme escala proposta por BELL et al. (1982), modificada (Tabela 02). 

 

Tabela 02 – Escala de notas para o Teste de pareamento 

Nota Característica 

1 Trichoderma ocupando 100% de toda superfície do meio. 

2 Trichoderma ocupando 75% da superfície do meio. 

3 Trichoderma ocupando 50% da superfície do meio. 

4 Trichoderma ocupando 25% da superfície do meio. 

5 
Ausência de crescimento de Trichoderma, patógeno ocupando toda a 
superfície do meio. 

 

 Os experimentos foram realizados com três repetições. Considerou-se o 

isolado de Trichoderma como antagônico ou eficiente quando sua nota era menor ou 

igual a 3, conforme  LOUZADA et al. (2009). 

  

 

3.5. Teste de avaliação do efeito de metabólitos voláteis 

  O método baseado em BHARAT et al. (1980), consistiu em posicionar 

tampas de placas de Petri umas sobre as outras, após ter vertido meio BDA 

solidificado em cada uma delas. Na extremidade inferior da placa, colocou-se o 

antagonista e na superior, o patógeno, ambos na forma de 1 disco de ágar (1 cm  de 

diâmetro) contendo micélio. Lateralmente, vedaram-se as tampas com parafilme e 

em seguida, as placas foram incubadas em temperatura ambiente com fotoperíodo 

de 12 horas, utilizando o crescimento do controle como referência. O delineamento 
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inteiramente casualizado contou com 3 repetições por tratamento mais um controle. 

Foram utilizadas como controle, placas contendo apenas o patógeno na parte 

inferior da placa de Petri. 

 Após o preenchimento total da placa de Petri pelo micélio do patógeno 

utilizado como controle, foi realizada a avaliação do efeito de metabólitos voláteis 

inibindo o crescimento do patógeno nas placas contendo o patógeno e Trichoderma. 

Para isso, foi realizada a medição da colônia do patógeno utilizando um paquímetro. 

O diâmetro total da placa onde o teste foi realizado é de 9 cm, quanto menor o 

diâmetro da colônia do patógeno maior a inibição realizada pelo Trichoderma. 

  

3.6. Extração do RNA total 

 

 Para as extrações dos RNAs o micélio foi macerado com Nitrogênio líquido 

em gral e pistilo até conseguir um pó fino. 100 mg desse pó foi ressuspendido em 1 

mL de TRIzol (Invitrogen™), homogeneizado em vortex e incubado 5 minutos em 

temperatura ambiente. Foram adicionados 0,2 mL de clorofórmio, agitado por 15 

segundos e incubado por 3 minutos a temperatura ambiente. Em seguida a amostra 

foi centrifugada a 12.000 rpm por 15 minutos a 4 °C. Depois de centrifugado a fase 

aquosa foi transferida para um tubo com 0,25 mL de isopropanol e 0,25 mL de uma 

solução de citrato de sódio 0,8 M e NaCl 1,2 M para a precipitação do RNA e 

retirada de carboidratos e proteoglicanas. Após a precipitação por 15 minutos a 

temperatura ambiente e centrifugação por 10 minutos a 12.000 rpm, removido o 

sobrenadante, o pellet foi lavado com 1 mL de etanol 75%, centrifugado a 7.500 rpm 

por 5 minutos a 4º C, retirou-se o sobrenadante e o pellet secou a temperatura 

ambiente por 10 minutos e foi ressuspenso em 50 mL de água livre de RNase. 

 

3.7. PCR em tempo real (RT- qPCR) 

 

 Os RNAs que correspondem ao RNA total extraído do micélio foi tratado com 

DNAse I. Com (5 μg) de RNA total de cada grupo de amostras foi feita transcrição 

reversa em cDNA na presença de oligo(dT), em um volume final de reação de 20 μL 

usando o Kit Revertaid™ First Strand cDNA Synthesis (Fermentas). O cDNA 
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sintetizado foi diluído em 80 μL de água e usado como molde para as reações de 

RT-qPCR (Reverse Transcription – Polymerase Chain Reaction).  

 As reações foram feitas no iQ5 real-time PCR system (Bio-Rad). Cada reação 

(20 μL) continha 10 μL de MAXIMA® SYBR-green PCR Master mix (Fermentas), 

primers iniciadores 5’ e 3’ (500 nM de cada) e cDNA como molde e água livre de 

nuclease. As condições de ciclagem foram: 10 minutos a 95 °C (1 ciclo), 15 

segundos a 95 °C seguido por 1 minuto a 60 °C (40 ciclos). Foi feita, também, a 

curva de anelamento nas seguintes condições: 1 minuto a 95 °C, seguida por 30 

segundos a 55 °C e uma rampa final a 95 °C com a coleta contínua de dados (1 

ciclo) para observação da formação de dímeros de primers e amplificação não 

específica. O gene da α-tubulina (HS574101) foi utilizado como controle interno para 

comparação do nível de expressão nos diferentes tratamentos e normalizador. Os 

―primers‖ foram desenhados baseados nas sequências dos genes codificadores 

depositadas na base de dados do GenBank e utilizando o programa PRIMER3Plus 

(http://www.bioinformatics.nl/cgibin/primer3plus/primer3plus.cgi).  

Os oligonucleotídeos (primers) utilizados para amplificação dos cDNAs 

obtidos de cada isolado (Tabela 03) pertencem ao banco de dados de cDNA do 

isolado de Trichoderma harzianum (ALL 42) da biblioteca do Laboratório de 

Enzimologia/UFG e correspondem aos seguintes genes: Trypsin-like protease, 

NAGase, Alginato liase, Chit37, α-1,3-glucanase, β-1,6-glucanase, β-1,3-

endoglucase e α-1,3-manosidase. Para cada isolado crescido no micélio macerado 

dos fitopatógenos, atribui-se nota 100 (%) ao gene que apresentou maior expressão. 

 

Tabela 03 - Oligonucleotídeos utlizados na amplificação RT-qPCR 

    Oligonucleotídeos para qPCR (5' to 3') 

Enzimas N° acesso Senso Anti-senso 

P1 (β-1,6-glicanase) HS575078 GTACCAGTTCACGGCCGCCC CCCCTGACGGTCTGCTTGCG 

Trypsin-like protease HS573857 ACCAACGCCAGCGGACAACC AGAACCTGGGGGAGCGCAGA 

Alginato liase EHK47493 ACGGTGGAGCATTGAAGACCCTAA TAGTGCTGAACAGTGAGGCCGAAA 

α-1,3-glicanase CAC80493 GTCTGGATGTAAATGCGTTGCGCT TCCATCATTATCCCAGGCCATCCA 

Chitinase 37 HS574321 TGTCCACGTCGCAGGCCAAC TGCCACCTGTCACATACGCCG 

β-1,3(4)-glicanase HS573580 TCAACATCGCCAACGTCAACGAC TGCCAATACGGGAACCAGTGATC 

NAGase HS575189 AGCTGGATGTTGTTCCTCGTCTG TGAGCTGAGTGCAGTAGGTCATC 

α-tubulin HS574101 TATCTGCTACCAGGCTCCCGAGAA TGGTGTTGGACAGCATGCAGACAG 
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3.8. Ensaios enzimáticos  

 

 

 3.8.1. β-1,3-glicanase 

 

 A atividade de β-1,3-glicanase foi determinada usando laminarina (Sigma 

Chemical Company) como substrato a 0,75% em tampão acetato de sódio 50 mM, 

pH 5,0 (Ramada et al., 2010). A mistura de ensaio continha 10 μL do sobrenadante 

de cultura e 20 μL de solução de laminarina 0,75%. Após incubação da mistura a 50 

°C por 10 minutos adicionou-se 100 μL de ácido 3,5-Dinitrossalicílico (DNS) a 

reação. As amostras foram fervidas por 5 minutos. A leitura do ensaio foi realizada 

em um comprimento de onda de 550 nm. Uma unidade de enzimática (U) foi definida 

como a quantidade necessária para produzir 1 μmol de açúcar redutor por minuto. 

Os ensaios foram realizados em duas repetições.  

 

 

 3.8.2. Quitinase 

 

 A atividade de quitinase foi determinada pela reação com quitina coloidal em 

tampão acetato de sódio (50 mmol L-1 pH 5.5). 50 L do sobrenadante de cultura 

foram incubados com 150 L de quitina coloidal por 2 horas a 35 ºC em banho 

Maria. Para parar a reação foi acrescentado 1 mL de DNS 1% e fervido por 10 

minutos a 100 ºC. A concentração de açúcares redutores foi determinada por 

espectrofotometria a 550 nm pelo método de DNS (MILLER, 1959), utilizando 

glicose como padrão. Uma unidade de atividade enzimática (U) foi definida como a 

quantidade de enzima necessária para formar 1 mol de açúcar redutor em um 

minuto de reação. O ensaio enzimático para determinação espectrofotométrica da 

atividade de quitinase foi adaptado de acordo com WIRTH & WOLF (1992). 

 

 3.8.3. Protease ácida 

 

 Para análise proteolítica foi escolhido o ensaio para avaliar a atividade da 

enzima protease ácida. A atividade de protease ácida foi determinada usando 
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azocaseína (Sigma Chemical Company) como substrato a 0,25% preparada em 

tampão Fosfato/Citrato 50 mM, pH 5,0, como proposto por CABRAL et al. (2004). A 

mistura de ensaio continha 20 μL do sobrenadante de cultura, 40 μL de solução de 

azocaseína e 40 μL de tampão. Após incubação da mistura a 37 °C por 30 minutos, 

adicionou-se 100 μL de ácido tricloroacético (TCA) 10% e incubou a 4 ºC por 10 

minutos. As amostras foram centrifugadas a 2.500 rpm por 30 minutos, 100 μL do 

sobrenadante foi misturado com 100 μL de NaOH 1 M. A leitura foi determinada 

espectrofotometricamente a 405 nm. Uma unidade de enzimática (U) foi definida 

como a quantidade necessária para aumentar 1 absorvancia por minuto. Os ensaios 

foram realizados em duas repetições. 

 

 

 3.8.4. NAGase e Fosfatase ácida 

 

 As atividades das enzimas NAGase e fosfatase ácida foram determinadas 

usando os substratos pnp-derivados em microplaca: p-nitrofenil-β-N-

acetilglicosamina (p-NPNAG) (5 mM) e p-nitrofenilfosfato (p-NPP) (5 mM), 

respectivamente. As misturas de ensaio continham 10 μL de sobrenadante de 

cultura, 40 μL de solução de pnp-derivado e 100 μL de tampão. A molaridade e os 

pHs dos tampões foram: tampão acetato de sódio 50 mM, pH 6,0, para NAGase e 

pH 4,8 para fosfatase ácida. Após incubação da mistura a 37 °C por 15 minutos, a 

reação foi interrompida com a adição de 100 μL de NaOH 0,1 M. A quantidade de p-

nitrofenol (p-NP) foi determinada espectrofotometricamente a 405 nm. Uma unidade 

enzimática (U) foi definida como a quantidade necessária para produzir 1 μmol de p-

NP  por minuto. Os ensaios foram realizados em duas repetições.  Para a atividade 

de N-acetilglicosaminidase utilizou-se a metodologia descrita por ULHOA & 

PEBERDY (1993) e a atividade de fosfatase ácida foi determinada baseado na 

metodologia descrita por LEITÃO et al. (2010). 

 

 3.8.5. Alginato liase 

 

 A atividade de Alginato liase foi determinada pela reação com o substrato 

Ácido Algínico (Sigma) em tampão citrato fosfato (50 mmol L-1 pH 6,5). 50 µL do 
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sobrenadante de cultura foram incubados com 950 µL do substrato diluído no 

tampão (4 mL de substrato e 16 mL de tampão) e a leitura do ensaio foi realizada no 

espectrofotômetro utilizando cubetas de quartzo a 235 nm. O ensaio enzimático para 

determinação espectrofotométrica da atividade de alginato liase foi adaptado de 

acordo com GUPTA et al. (2011). 

 

 

 3.8.6. α-1,3-glicanase 

 

 A atividade de α-1,3-glicanase foi determinada pela reação com o substrato α-

glicana em microplaca. 10 µL do sobrenadante de cultura foram incubados com 20 

µL de substrato por 10 minutos a 50 ºC. Em seguida foram adicionados 100 µL de 

DNS a reação e a microplaca foi colocada em banho fervente por 5 minutos. A 

determinação espectrofotométrica foi realizada a 550 nm e uma unidade enzimática 

(U) foi definida como a quantidade necessária para aumentar 1 abs por minuto. Para 

a atividade de α-1,3-glicanase utilizou-se a metodologia descrita por AIT-LAHSEN et 

al. (2001). 

 

 3.8.7. Determinação de proteínas  

 

 A concentração de proteínas no sobrenadante de cultura foi determinada pela 

metodologia de BRADFORD (1976), utilizando albumina sérica bovina (BSA-Sigma) 

como padrão. 

 

 

 3.8.8. Análise estatística  

 

 Para a análise de dados obtidos, verificou-se a existência ou não de 

correlação entre as atividades específicas das enzimas de Trichoderma estudadas 

para cada tipo de micélio macerado oriundo dos fitopatógenos. Para isso realizou-se 

análise de Variância (ANOVA) para cada isolado de Trichoderma e seu hospedeiro 

(micélio macerado) como fatores. O nível de significância do teste foi ajustado pela 

correção de Bonferroni, pois se trata de uma análise de múltiplas comparações, o 
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que aumenta a probabilidade de ocorrência do erro tipo I (rejeitar a hipótese nula 

quando a mesma é verdadeira). A correção de Bonferroni é dada por β = α / N, onde 

β é o nível de significância corrigido, α é o nível de significância do teste (nesse caso 

0,05) e o N é o número de amostras do teste. A mesma análise foi realizada para os 

testes de pareamento e metabólitos voláteis.  

 Foi verificada a existência ou não alguma correlação entre a atividade 

específica das enzimas estudadas com a expressão dos genes analisados por RT-

qPCR.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Teste de Antagonismo (Pareamento) 

 

 A utilização de microrganismos antagônicos no controle das doenças de 

importância agrícola representa uma estratégia relevante para assegurar boas 

condições sanitárias com menores danos ao meio ambiente e à saúde pública 

(MELO, 2000). A capacidade antagônica de T. harzianum em placa já foi relatada 

contra vários fungos fitopatógenos como R. solani, Macrophomina phaseolina, 

Fusarium sp. (MONTEIRO et al., 2010), F. oxysporum, Sclerotium rolfsii (VITERBO 

et al., 2001) e Bipolaris oryzae (ABDEL-FATTAH et al., 2007). 

 Foram utilizadas 05 espécies de Trichoderma para o teste de 

micoparasitismo. Todos as espécies inibiram o crescimento micelial dos patógenos 

F. solani, S. sclerotiorum e R. solani pelo teste de pareamento de culturas (notas 

iguais ou menores que 3) e estatisticamente todos os testes apresentaram 

significativos. 

 A inibição dos fitopatógenos pelo Trichoderma é um aspecto importante para 

a sobrevivência do agente de biocontrole no meio ambiente (SAMUELS, 1996). 

 Por meio do teste de pareamento de culturas em placa de Petri foi possível 

observar o antagonismo das espécies de Trichoderma. A figura 09 representa o 

teste de pareamento em placa, tendo sido escolhidos os isolados T. asperellum 

468/02 e Trichoderma sp. 11/09 por terem sido considerados eficientes frente aos 
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fitopatógenos SS e RS. O crescimento dos fitopatógenos foi mais lento na presença 

das espécies de Trichoderma do que na ausência dele (controle). Em geral, após 

sete dias, as hifas de Trichoderma entraram em contato com as dos fitopatógenos. 

Ao final dos dez dias de avaliação do antagonismo, foi observada a presença de 

esporos de Trichoderma nas hifas do hospedeiro. 

 

 

 

Figura 09 – Teste de pareamento entre as espécies de Trichoderma e fitopatógenos: 
A – T. asperellum 468/02 contra S. sclerotiorum e em B – Trichoderma sp. 11/09 
contra F. solani. 

 

 O resultado foi semelhante ao obtido em experimento ―in vitro” de ROLLAN et 

al. (1999) que parearam 6 isolados de Trichoderma spp. com 3 fitopatógenos de 

solo, chegando a conclusão que isolados do antagonista tiveram um maior 

percentual de colonização em relação aos fitopatógenos testados em faixa de 

temperatura entre 20 e 25 ºC, a mesma temperatura utilizada nesse experimento. 

 As espécies de Trichoderma testados neste trabalho mostraram maior 

consistência em termos de competição por espaço e nutrientes, chegando a 

esporular sobre a colônia do patógeno. O que vai de encontro ao relato de 

BOSSALIS (1964) que aponta a abundância de esporulação de Trichoderma spp. 

como resultado do estímulo à reprodução e o tipo de hospedeiros parasitado. 

 Outra observação pertinente foi a rápida produção de escleródios na maioria 

das repetições com o patógeno S. sclerotiorum, principalmente naquelas onde o 
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crescimento da colônia do antagonista foi mais intenso, indicando que o patógeno 

estaria antecipando a sua fase de sobrevivência frente a situação adversa. 

 SILVEIRA et al. (1994) encontraram resultados semelhantes com espécies de 

Trichoderma spp., evidenciando a capacidade variável de inibir o crescimento 

micelial de Sclerotinia e produção de escleródios. 

 Neste trabalho, o isolado T. ghanense 11/02 apresentou nota intermediária 

(igual a 3) na escala, ou seja, ao ocupar o espaço físico, ele foi capaz apenas de 

deter a expansão de S. sclerotiorum. No entanto, o isolado Trichoderma sp. 11/09 

mostrou-se mais eficiente em relação a inibição (Tabela 04). 

 

Tabela 04 - Potencial antagônico de Trichoderma contra F. solani , S. 
sclerotiorum  e R. solani segundo escala de Bell et al. (1982) ao 7º dia de 
cultivo pareado 
 

Isolados S. sclerotiorum F. solani R. solani 

T. harzianum 303/02 2,0 a 1,6 a 3,0 a 

Trichoderma sp. 11/09 1,3 a 2,3 a 2,6 a 

T. ghanense 11/02 3,3 b 1,3 a 3,6 a 

T. asperellum 468/02 2,0 a 1,6 a 2,6 a 

T. tomentosum 364/02 2,6 b 3,6 b 2,6 a 

    CV (%) 19,73 27,6 17,6 

 

Valores seguidos pela mesma letra, na coluna, não diferem estatisticamente, segundo o 

teste de Scott-Knott (P≤0,05), CV = Coeficiente de variação. 

 

 Com relação ao patógeno R. solani, os isolados Trichoderma sp.                 

11/09, T. asperellum 468/02 e T. tomentosum 364/02 demonstraram domínio 

acentuado sobre o patógeno, chegando a ocupar 75 % da distância entre as 

colônias (nota 2,6), representando que estes antagonistas são bons micoparasitas 

contra o fitopatógeno (Tabela 04). CARVALHO FILHO et al. (2005) apontam para a 

existência de variabilidade na inibição do crescimento de R. solani pelo teste de 

cultivo pareado dentro da espécie T. harzianum, onde 13 dos 17 isolados analisados 

foram classificados como altamente antagônicos no seu estudo, segundo a escala 

de BELL et al. (1982). 
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 Os resultados obtidos neste estudo se assemelham ao encontrado por MELO 

& FAULL (2000) que verificaram a inibição do crescimento micelial de R. solani por 

algumas linhagens de Trichoderma spp.. 

 Em dois testes de pareamento realizado por NAWAR (2007) entre um isolado 

de T. harzianum e fitopatógenos R. solani e F. solani, o antagonista foi responsável 

pela redução do crescimento dos patógenos em 41,94 e 78,86 %, respectivamente. 

Os resultados corroboram com o trabalho de NASHWA et al. (2008), onde os 

isolados de Trichoderma apresentou-se como bons antagonistas  em relação aos  

fungos Rhizoctonia e F. solani. 

 Nos resultados para F. solani, os isolados T. harzianum 303/02, T. ghanense 

11/02 e T. asperellum 468/02 apresentaram excelente desempenho como 

antagonistas ocupando 100 % da placa, se mostrando eficientes agentes de 

biocontrole frente a esse fitopatógeno. MONTEIRO et al. (2010) por meio de 

microscopia eletrônica, relataram que durante a interação micoparasítica de T. 

harzianum ALL42 com Fusarium sp., não houve enrolamento nas hifas do 

hospedeiro, apenas um contato, diferentemente do que foi observado da interação 

de T. harzianum ALL42 com R. solani e M. phaseolina, na qual foi verificado o 

contato. O mecanismo de reconhecimento e enrolamento no micoparasitismo ainda 

não é totalmente conhecido, mas existem indicativos do envolvimento de lectinas e 

de fatores difusíveis nestes processos (KULLING et al., 2000). 

 Em relação ao pareamento de Trichoderma frente a S. sclerotiorum, o melhor 

resultado foi apresentando pelo isolado Trichoderma sp. 11/09, seguido dos isolados 

303/02 e 468/02 com resultados semelhantes entre eles. Esses isolados também 

apresentaram bons resultados em relação a F. solani, sendo os melhores resultados 

apresentados por T. asperellum 468/02, T. ghanense 11/02 e T. harzianum 303/02, 

com resultado que não diferem significativamente, seguido do isolado Trichoderma 

sp. 11/09 (Tabela 04). 

 Em trabalho realizado por LÓPEZ-MONDÉJAR et al. (2011) foi avaliado o 

potencial antagônico de 5 isolados de T. harzianum contra F. oxysporum, desses 

quatro isolados foram eficientes em relação ao patógeno inibindo até mesmo a sua 

esporulação.   

 AVENDAÑO & RONDON (2006) provaram em um teste de pareamento entre 

um isolado de Trichoderma sp. e fitopatógeno do gênero Fusarium,  que o 

antagonista inibiu o crescimento do fitopatógeno em 64 %, com invasão abundante 
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do micélio de Trichoderma. Neste trabalho, o Trichoderma sp. 11/09 apresentou 

resultado semelhante  de inibição. 

 INBAR & CHET (1997) reportaram que fitopatógenos do gênero Fusarium 

apresentam parede celular protegida por uma camada de natureza proteica que tem 

ação inibitória da atividade das quitinases e β-1,3-glicanases, secretadas por T. 

harzianum, no entanto o antagonista se mostrou eficiente no teste de pareamento, 

nos ensaios realizados com F. solani, observou-se que embora o gênero Fusarium 

utilize o recurso de inibir as enzimas secretadas por Trichoderma, este evento não 

resultou na redução do potencial antagônico nos isolados de Trichoderma testados. 

 Segundo BELL et al. (1982) a capacidade de produção de antibióticos pelos 

antagonistas, pode interferir no desenvolvimento do fitopatógeno, bem como a 

competição destes por espaço e nutrientes. Este fato pode provavelmente contribuir 

para uma maior eficiência do antagonista frente ao hospedeiro. 

 O primeiro trabalho que descreveu um isolado de Trichoderma como agente 

de biocontrole foi publicado por WEINDLING (1932). A partir desse trabalho, várias 

espécies do gênero têm sido pesquisadas e identificadas como agentes de 

biocontrole para diversos patógenos (MELLO et al., 2007). A literatura refere-se a 

espécies de Trichoderma como parasitas de uma ampla gama de fitopatógenos, a 

despeito da maioria dos agentes empregados no biocontrole de doenças de plantas 

apresentarem certo grau de especialização. Entretanto, o nível de controle pode 

variar, a depender do isolado e de sua adaptação às condições bióticas e abióticas 

específicas, dentro e entre espécies de Trichoderma (DENNIS & WEBTER 1971).  

 Os resultados apresentados neste estudo sugerem por meio dos diferentes 

dados de inibição de crescimento do fitopatógeno obtidos para as cinco espécies de 

Trichoderma, que podem existir mecanismos de biocontrole diferentes entre as cinco 

espécies analisadas e também uma resposta que pode ser mais eficiente ou menos 

em relação ao hospedeiro. Fato este muito bem retratado por WELLS et al. (1972). 

Este autor e colaboradores, observaram que espécies de Trichoderma podem ser 

diferencialmente seletivas contra diferentes fungos. 

 A formação de coleções de culturas pelo laboratório de Enzimologia da UFG 

possibilitou a realização desse ensaio. Estas coleções de culturas são de real 

importância pela possibilidade de se disponibilizar esses organismos para estudos e 

testes pela comunidade científica, o que poderá originar uma infinidade de produtos 

e processos de interesse da sociedade. 
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 Nesse trabalho o isolado Trichoderma sp. 11/09 foi o que melhor inibiu o 

crescimento de S. sclerotiorum. Em relação a F. solani, os isolados T. harzianum 

303/02 e T. asperellum 468/02 promoveram a maior inibição do patógeno. Para os 

testes com R. solani, os isolados Trichoderma sp. 11/09, T. asperellum 468/02 e T. 

tomentosum 364/02 se mostram eficientes antagonistas (Tabela 04).  

 É importante ressaltar que excelentes resultados com antagonistas obtidos ―in 

vitro” podem não ser confirmados em condições de campo, já que esses organismos 

estão sujeitos às reações diferenciais do hospedeiro e do ambiente (HARMAN, 

1991). 

 

 

4.2. Teste de Metabólitos Voláteis 

 

 Diversos fungos utilizados no controle biológico de doenças de plantas podem 

sintetizar diferentes metabólitos capazes de promover a fungistase. Esses 

metabólitos podem ser de natureza volátil, apresentando a vantagem de maior 

facilidade de difusão no ambiente, por meio de poros ou filmes d’água (SCHUSTER 

& SCHMOLL, 2010). 

 WEIDLING (1932) realizou os primeiros trabalhos científicos provando a 

produção de antibióticos por Trichoderma, que conseguiu identificar os antibióticos 

gliotoxin e viridin. Alguns autores demonstraram que isolados deste gênero foram 

capazes de produzir metabólitos voláteis e não voláteis, com efeito inibitório sobre o 

crescimento de vários fungos. Dentre os diversos metabólitos voláteis conhecidos, 

há gases, como: etileno e cianeto de hidrogênio (CAMPELL, 1989), acetaldeído, 

acetona, etanol e dióxido de carbono (TAMIMI & HUTCHINSON, 1975), que afetam 

o crescimento microbiano. SCHUSTER & SCHMOLL, (2010) relatam existir mais de 

100 metabólitos com ação antibiótica.  

 A Figura 10 ilustra um das montagens do teste de produção de metabólitos 

voláteis. Onde se observa que o patógeno tem o crescimento inibido pela presença 

do antagonista, provavelmente pela produção de compostos voláteis por este, o que 

não foi frequente na maior parte das repetições. 
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Figura 10 - Aspecto final da montagem do teste de produção de metabólitos 
voláteis. Em A, fundo da placa contendo um disco com o micélio do 
antagonista, em B, tampa da placa com o patógeno, no caso um disco de 
micélio de R. solani, em C o controle com micélios atingindo as bordas da 
placa e em D as placas sobrepostas. 
 

 Estatisticamente, todos os testes realizados neste trabalho apresentaram-se 

significativos. Na tabela 05 verifica-se que o isolado T. asperellum 468/02, foi o 

antagonista que mostrou capacidade em produzir compostos voláteis, com 

consequente redução do crescimento do micélio de F. solani, as colônias 

apresentaram um média de crescimento de 2,6 cm, os demais tratamentos de F. 

solani se igualaram estatisticamente quanto ao crescimento da colônia controle, 

apresentando média 6,0 cm. Esse resultado corrobora com os trabalhos de MATA 

(2005) no qual, os metabólitos voláteis produzidos por Trichoderma spp. inibiram o 

crescimento das colônias de Fusarium spp. com média 6,0 em teste no laboratório. 

 MONTEIRO et al. (2010) realizaram testes de pareamento dos fitopatógenos 

R. solani, M. phaseolina e Fusarium sp. com T. harzianum e observaram que 

Fusarium sp. foi o fitopatógeno que sofreu maior inibição em seu crescimento, antes 

do contato ser estabelecido. 
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 Para teste com R. solani, o isolado T. asperellum 468/02 também se 

apresentou como bom agente de biocontrole em relação à produção de metabólitos 

voláteis com função inibitória no crescimento do fitopatógeno, média 3,1 cm.  

Observou-se que o isolado T. tomentosum 364/02 também obteve valores 

reduzidos, com média 4,3 cm. O isolado T. harzianum 303/02 apresentou média 5,3 

cm enquanto que os isolados T. ghanense 11/02 e Trichoderma sp. 11/09 

apresentaram média 6,0 cm. 

 Foi observado nos testes que não houve nenhum isolado capaz de inibir 

100% do crescimento das colônias de F. solani, R. solani e S. sclerotiorum. Nos 

testes com S. sclerotiorum o isolado 303/02 obteve a melhor média 3,1 cm de 

crescimento colonial, seguido do isolado 11/09 que apresentou média de inibição de 

4,5 cm. O isolado 364/02 do agente de biocontrole mostrou ineficácia sobre S. 

sclerotiorum, o crescimento das colônias apresentou média de 9,0 cm. Uma 

explicação para as diferentes médias apresentadas seria a qualidade e/ou a 

quantidade do(s) metabólitos voláteis produzidos pelos isolados do antagonista com 

relação à inibição do crescimento da colônia dos fitopatógenos estudados. 

 

Tabela 05 - Efeito de metabólitos voláteis produzidos in vitro por Trichoderma 
sobre o crescimento micelial de colônias de Sclerotinia sclerotiorum, Fusarium 
solani e Rhizoctonia solani 
 

Isolados S. sclerotiorum F. solani R. solani 

T. harzianum 303/02 3,1 a 6,0 b 5,3 c 

Trichoderma spp. 11/09 4,5 a 6,0 b 6,0 d 

T. ghanense 11/02 6,0 b 6,1 b 6,0 d 

T. asperellum 468/02 7,5 c 2,6 a 3,1 a 

T. tomentosum 364/02 9,0 d 6,5 b 4,3 b 

    CV (%) 14,31 6,58 4,5 
 

Valores seguidos pela mesma letra, na coluna, não diferem estatisticamente, segundo o 

teste de Scott-Knott (P≤0,05), CV = Coeficiente de variação.  

 

 ABREU & JUNIOR (2000) relatam em seu trabalho que todos os isolados de 

Trichoderma testados foram capazes de inibir o crescimento micelial do patógeno, 

demonstrando, assim, a produção de metabólitos voláteis que foram prejudiciais ao 

crescimento micelial de S. sclerotiorum. 
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 Vários estudos têm demonstrado que a interação entre um micoparasita e seu 

hospedeiro é muito mais complexa do que se imagina, principalmente por envolver 

mecanismos não elucidados, de sinalização celular com participação de proteínas G 

(REITHNER et al., 2005; ZEILINGER et al., 2005), proteínas quinases (REITHNER 

et al., 2007) e de moléculas sinalizadoras tais como AMP cíclico (ZEILINGER & 

OMAN, 2007). 

A importância de antibióticos no biocontrole por espécies de Trichoderma foi 

observada em alguns estudos, mostrando que há um sinergismo de antibióticos e 

enzimas hidrolíticas, o que contribui significativamente para o antagonismo de T. 

harzianum, como também de outras espécies de Trichoderma contra diversos 

fitopatógenos (SCHIMBOCK et al., 1994). 

A ação micoparasita de Trichoderma é bem relatada em função da interação 

da hifa de espécies de Trichoderma sob a hifa de fitopatógenos, sendo a interação 

efetiva quando há liberação de enzimas hidrolíticas capazes de realizar a 

degradação da parede da hifa hospedeira. Desse modo há uma ação conjunta para 

que os eventos de antagonismo (mostrados em placa) e o micoparasitismo 

(liberação de enzimas hidrolíticas) dêem condição suficiente para as espécies de 

Trichoderma serem classificadas antagonistas efetivos sobre fitopatógenos 

(HOWELL, 2003; HARMAN et al., 2004; BENÍTEZ et al., 2004; REMUSKA & PRIA, 

2007).  

 

 4.3. Atividades enzimáticas  

 

 O teste de pareamento de culturas permite visualizar o potencial de espécies 

antagônicas, mas não gera informações importantes sobre as proteínas produzidas, 

em especial, as enzimas hidrolíticas e metabólitos, envolvidas no micoparasitismo 

ou biocontrole. Uma forma de demonstrar a liberação dessas enzimas é a 

mimetização do micoparasitismo, pelo crescimento de espécies de Trichoderma em 

meio líquido contendo parede de micélio autoclavado de fitopatógenos (HARAN et 

al., 1996). 
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O teste de confronto ―in vitro” pode ser associado com as análises de enzimas 

extracelulares que possuem papel importante na inativação de patógenos de plantas 

por espécies de Trichoderma (LARRALDE-CORANA et al., 2008). 

Para verificar quais enzimas estão presentes no micoparasitismo em 

Trichoderma a produção de enzimas envolvidas no biocontrole foi analisada por 

meio de ensaios de atividade enzimática. Sabe-se que dependendo do tipo de 

parede celular presente no meio de cultivo de Trichoderma, a produção e secreção 

de enzimas pode variar bastante. 

Com esse propósito, esporos de 5 isolados de Trichoderma foram crescidos 

em meio mínimo (MM) na presença de micélio macerado de F. solani (FS),  R. solani 

(RS) ou S. sclerotiorum (SS) e o sobrenadante foi coletado em 48 horas após o 

início da indução. 

Os seguintes ensaios de atividade enzimática foram realizados com os 

sobrenadantes no tempo determinado acima: Quitinase, β-1,3-glicanase, N-acetil-

glicosaminidase, protease ácida, fosfatase ácidas e alginato liase, enzimas que em 

geral estão envolvidas no micoparasitismo.  

Os resultados obtidos indicam que a produção das enzimas varia em função 

do tipo de indutor presente no meio de cultura. Esta observação foi obtida por meio 

dos valores de atividade específica. 

 Observou-se estatisticamente que nas condições analisadas as correlações 

foram significativas. 

 

4.3.1. Crescimento em meio de cultura contendo somente 

glicose 

 

Os isolados de Trichoderma foram inoculados em meio contendo glicose 

0,5%, com tempo de indução de 48 horas. A influência da glicose na secreção de 

proteínas totais pelos isolados do fungo Trichoderma foi avaliada e esses 

tratamentos foram então utilizados como controle. Os resultados observados nos 
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diferentes tratamentos contendo glicose 0,5% revelaram um perfil extremamente 

baixo de proteínas, quando comparado à secreção de proteínas totais com outra 

fonte de carbono, esses dados corroboram com LÓPEZ-MONDÉJAR et al. (2011) 

que não identificou atividade de enzimas hidrolíticas quando isolados de 

Trichoderma foram crescidos em meios contendo apenas glicose como fonte de 

carbono. 

Entretanto, a produção de proteínas hidrolíticas em geral, foi observada em 

meios contendo micélio macerado de FS, RS e SS. Estes resultados estão de 

acordo com a literatura, que tem descrito a glicose como, repressor catabólico de 

vários genes, por exemplo, genes que codificam enzimas hidrolíticas (β-glicosidases, 

glicanases e quitinases) (DONZELLI & HARMAN 2001). 

Alguns trabalhos envolvendo produção e crescimento de Trichoderma, 

também relataram inibição na síntese e secreção de proteínas, por altas 

concentrações de glicose. RAMADA (2010) detectou uma baixa produção de 

proteínas totais de T. harzianum ALL42, quando crescido em meio contendo 2,0% 

de glicose.  LIMA (2002) observou que T. harzianum ALL42, quando inoculado em 

meio contendo apenas glicose como fonte de carbono, secretou menos proteínas, 

quando comparado com produções realizadas em meio suplementado com milho, 

farelo de soja, amido comercial e ração animal.   

 

 

4.3.2. β-1,3-glicanase 

 

 Uma quantidade considerável de pesquisa tem sido destinada a elucidar o 

mecanismo de ação de β-1,3-glicanase de espécies de Trichoderma, principalmente 

T. harzianum (BENÍTEZ et al., 2004). 

 BLATTEL et al. (2011) analisaram a atividade de β-1,3-glicanase produzidas 

por Delftia Tsuruhatensis, o estudo demonstrou a capacidade dessa enzima em 

hidrolisar polímeros de β-1,3-glicano presente na parede celular de leveduras. 

 Nos ensaios realizados neste trabalho, a presença de β-1,3-glicanases era 

esperada devido a composição da parede celular da maioria dos fitopatógenos, 

estando presente somente nos meios contendo parede celular (Figura 11). Esta 
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enzima, além de participar da degradação da parede celular durante o 

micoparasitismo, desempenha papel chave nos processos morfológicos durante o 

desenvolvimento e diferenciação (ADAMS, 2004) e na mobilização de β-glicanas em 

resposta as condições de exaustão de carbono e energia (PITSON et al.,1993). 

 Para a indução dessa enzima, praticamente todos os micélios macerados dos 

fitopatógenos se mostrou competente. Somente o micélio macerado de SS 

apresentou resultados mais baixos em relação ao encontrado nas outras condições. 

A maior atividade específica de β-1,3-glicanase foi encontrada na indução T. 

asperellum 468/02 em presença de RS (41,510 U.mg.L-1), seguido da indução T. 

tomentosum T. tomentosum  364/02 em presença de FS (33,911 U.mg.L-1), T. 

asperellum 468/02 em presença de RS (23,425U.mg.L-1) e T. harzianum 303/02 em 

presença de RS (15,159 U.mg.L-1) (Tabela 06). 

 

 

 

Figura 11 - Atividade específica de β-1,3-glicanase (U.mg.L-1) de isolados de 
Trichoderma na presença de micélio macerado dos fitopatógenos F. solani (FS), 
R. solani (RS) e S. sclerotiorum (SS), com o tempo de indução 48 horas. 
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Tabela 06 - As maiores atividades específicas de β-1,3-glicanase provenientes de 
Trichoderma das três induções (SS = S. sclerotiorum, RS = R. solani, FS = F. 
solani ) 
 

Espécie Isolado Indução Atividade específica de β-1,3-glicanase (U.mg.L-1) 

 T. asperellum 468/02 RS 41,510 a 

T. tomentosum 364/02 FS 33,911 b 

T. asperellum 468/02 FS 23,425 c 

T. harzianum 303/02 RS 15,159 d 

T. ghanense 11/02 RS 8,784 e 

Os resultados foram comparados por ANOVA e utilizou-se o teste Scott-Knott (α=0,05) para os 

distinguirem. 

 

 

 MONTEIRO (2008) observou uma atividade específica de 40 U.mg.L-1 para 

parede celular tratada de R. solani e de 27 U.mg-1 para parede celular tratada de F. 

solani para o isolado T. harzianum ALL-42, resultados semelhantes ao encontrado 

neste trabalho. 

 A presença da atividade de β-1,3-glicanase em todos os isolados de 

Trichoderma reforça a grande importância dessa enzima no processo de 

micoparasitismo (KUBICEK et al., 2001). SILVAN & CHET (1989) identificaram um 

atividade específica de 95 U.mg.L-1 para isolados de T. harzianum crescidos na 

presença de parede celular de R. solani. LÓPEZ-MONDÉJAR et al. (2011) relataram 

a ocorrência de atividade β-1,3-glicanase entre 10 e 50 U.mg.L-1 em tratamentos 

com isolados de T. harzianum na presença de parede celular de F. oxysporum. 

 Segundo MUCHA et al. (2006) a estrutura da parede celular de fungos é 

recoberta por -glicanas ou outros componentes e que após a remoção dessa 

camada, quitinases estão aptas a hidrolisar a camada posterior que é composta de 

quitina e que essa hidrólise pode ter sucesso com a cooperação de outras enzimas. 

 BARBOSA et al. (2003) relataram a produção de β-1,3-glicanase por fungos 

que cresceram na presença de paredes celulares purificadas de outros 

microrganismos. NORONHA et al. (2000) descreveram ter ocorrido um aumento 

significativo de β-1,3-glicanase pelo T. harzianum quando utilizaram paredes 

celulares fúngicas purificadas de R. solani e Sclerotium rolfsii como única fonte de 

carbono.  
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 BARA et al. (2003) verificou que o fungo T. asperellum apresentou boa 

produção de β-1,3-glicanase na presença da parede purificada de R. solani, o que 

corrobora com os resultados deste trabalho, onde o isolado T. asperellum 468/02 

apresentou a maior atividade específica (41,510 U.mg.L-1) na presença da mesma 

parede. Estes resultados sugerem que os genes que codificam para β-1,3-glicanase 

neste fungo podem ter sua expressão influenciada pela quantidade de β-glicana 

presente no meio de cultivo, atuando como um provável indutor (BARBOSA et al., 

2003). 

 Segundo DEL REY et al. (1979) a síntese de β-1,3-glicanase por algumas 

espécies de Trichoderma pode estar relacionada ao desenvolvimento celular. Para 

SANTOS et al. (1977) a síntese dessa enzima em outras espécies, como Penicillium 

italicum, ocorre paralelamente à redução do seu crescimento. 

 WHITE et al. (2002) destacam que o conhecimento dos mecanismos 

controladores da atividade de β-1,3-glicanase é fundamental para se exercer o 

controle sobre a autólise dos fungos filamentosos, seja para indução, nos casos de 

controle biológico, como na prevenção, para aumentar a produção de metabólitos de 

interesse em bioprocessos.  

 ALMEIDA et al. (2007) identificaram uma atividade específica de 2,5 U.mg.L-1, 

para o isolado T. harzianum crescido em parede tratada de R. solani, discutindo 

também uma ação sinérgica entre β-1,3-glicanase e quitinases. 

 

4.3.3. Quitinase 

 Isolados de Trichoderma crescidos em meio de cultura contendo parede 

celular de fitopatógenos autoclavada ou células fungicas como fonte de carbono, são 

capazes de produzir quitinases. Estas enzimas atuam no processo de 

micoparasitismo, degradando a parede celular dos fitopatógenos composta por um 

esqueleto rico em polissacarídeos (BENÍTEZ et al., 1998; DE LA CRUZ & LLOBELL, 

1999). 

 

  Em geral, os isolados de Trichoderma apresentaram atividades específicas de 

Quitinase (Figura 12). A maior atividade específica foi observada pelo isolado T. 

asperellum 468/02 (31,261 U.mg.L-1) na presença de micélio macerado de RS, 
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seguido pelo isolado T. tomentosum 364/02 na presença de micélio de FS (26,880 

U.mg.L-1), T. harzianum 303/02 em presença de micélio de RS (12,588 U.mg.L-1), T. 

harzianum em presença de SS (11,873 U.mg.L-1) e T. asperellum 468/02 em 

presença de FS (11,235 U.mg.L-1) (Tabela 07). 

 

 

Figura 12 - Atividade específica de Quitinase (U.mg.L-1) de isolados de 
Trichoderma na presença de micélio macerado dos fitopatógenos F. solani (FS), 
R. solani (RS) e S. sclerotiorum (SS), com o tempo de indução 48 horas. 

 

 

 

 

 



 

58 
 

Tabela 07 - As maiores atividades específicas de Quitinase provenientes de 
Trichoderma das três induções (SS = S. sclerotiorum, RS = R. solani, FS = F. 
solani ) 

    Espécie Isolado Indução Atividade específica de Quitinase (U.mg.L-1) 

 T. asperellum 468/02 RS 31,261 a 

T. tomentosum 364/02 FS 26,880 b 

T. harzianum 303/02 RS 12,588 c 

T. harzianum 303/02 SS 11,873 c 

T. asperellum 468/02 FS 11,235 c 

T. asperellum 468/02 SS 10,074 c 

Os resultados foram comparados por ANOVA e utilizou-se o teste Scott-Knott (α=0,05) para os 

distinguirem.          

 

 

  A maior atividade específica de quitinase identificada por ALMEIDA et al. 

(2007) foi de 5,0 U.mg.L-1 para o isolado T. harzianum  ALL 18 crescido na presença 

de parede celular tratada do fitopatógeno R. solani. SILVAN & CHET (1989) 

observaram uma atividade específica de 24 U.mg.L-1  para o mesmo antagonista 

também crescido na presença de parede celular de R. solani.  

  Neste trabalho não foi verificado associação entre uma alta atividade de 

NAGase com uma alta atividade de Quitinase como foi discutido nos trabalhos de 

ZELINGER et al. (1999) e LÓPEZ-MONDÉJAR et al. (2011) que discutem sobre um 

sinergismo existente entre essas duas enzimas, o que não corrobora com os 

trabalhos de DE MARCO & FELIX (2002), em que foi identificado uma alta atividade 

de NAGase e uma baixa atividade de quitinase em seus trabalhos realizados com T. 

harzianum após 48 horas de crescimento. O mesmo resultado foi verificado nos 

trabalhos de ALMEIDA et al. (2007), onde o isolado T. harzianum ALL 42 apresentou 

maior atividade de NAGase em relação a atividade de quitinase contrariando os 

dados desse trabalho. 

  A produção das enzimas quitinolíticas em T. harzianum é induzida na 

presença do hospedeiro e estas agem sinergisticamente, sendo que algumas 

enzimas deste sistema são sintetizadas ou produzidas antes mesmo do contato do 

micoparasita com seu hospedeiro, como a endoquitinase, sugerindo a existência de 
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fatores de indução presentes no meio e produzidos pelo fitopatógeno (KULLNIG et 

al., 2000). 

  A diferença na produção de quitinases e -1,3-glicanases por isolados de 

Trichoderma pode ser influenciada pelos níveis de quitina e -1,3-glicanas presentes 

na parede celular, ou seja, pela proporção desses polissacarídeos presentes na 

parede celular de fungos. Quitina e glicanas são os principais componentes da 

parede celular de espécies das subdivisões Ascomycotina, Basidiomicotina e 

Deuteromicotina sendo então quitinases e glicanases consideradas enzimas chave 

na lise dessas estruturas (MUCHA et al., 2006). 

 

 

  4.3.4. Protease ácida 

  

 Um grande número de isolados de Trichoderma produz uma variedade de 

enzimas capazes de degradar a parede celular de fitopatógenos, dentre essas 

enzimas destacam-se as proteases. Essas enzimas são produzidas pelos isolados 

de Trichoderma, quando estes são cultivados em meios contendo células fungicas 

ou micélio autoclavado como fonte de carbono (BENÍTEZ et al., 1998, DE LA CRUZ 

& LLOBELL, 1999). 

 As proteases têm recebido uma maior atenção e destaque dentre as enzimas 

que participam dos mecanismos de micoparasitismo. Pesquisas sobre o sistema 

proteolítico de Trichoderma e sua contribuição no controle biológico têm aumentado 

bastante, nos últimos anos. ELAD & KAPAT (1999) mostraram que enzimas 

hidrolíticas produzidas por Botrytis cinérea foram parcialmente desativadas por ação 

das proteases produzidas por T. harzianum e que extratos de cultura de 

Trichoderma contendo proteases foram capazes de reduzir a germinação de 

fitopatógenos. Assim, as proteases de Trichoderma podem ser importantes no 

processo de micoparasitismo pela degradação dos componentes da parede celular 

do hospedeiro (DE MARCO & FELIX, 2002). 

 As atividades específicas de protease ácida se mostraram relativamente 

baixas em todos os tratamentos (Figura 13). A maior atividade específica foi 
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observada no tratamento utilizando o isolado T. tomentosum 364/02 na presença de 

micélio macerado de FS (0,979 U.mg.L-1) seguido do tratamento com o isolado T. 

asperellum 468/02 na presença de micélio macerado de FS (0,671 U.mg.L-1) e  T. 

asperellum 468/02 crescido na presença de micélio macerado de SS (0,246 U.mg.L
-1) 

(Tabela 08). 

 

 

Figura 13 - Atividade específica de Protease ácida (U.mg.L-1) de isolados de 
Trichoderma na presença de micélio macerado dos fitopatógenos F. solani (FS), R. 
solani (RS) e S. sclerotiorum (SS), com o tempo de indução 48 horas. 
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Tabela 08 - As maiores atividades específicas de Protease ácida provenientes de 
Trichoderma das três induções (SS = S. sclerotiorum, RS = R. solani, FS = F. solani ) 
 

Espécie Isolado Indução Atividade específica de Protease ácida (U.mg.L-1) 

 T. tomentosum 364/02 FS 0,979 a 

T. asperellum 468/02 FS 0,671 b 

T. asperellum 468/02 SS 0,246 c 

T. asperellum 468/02 RS 0,195 c 

T. harzianum 303/02 SS 0,172 c 

Trichoderma spp. 11/09 FS 0,165 c 

Os resultados foram comparados por ANOVA e utilizou-se o teste Scott-Knott (α=0,05) para os 

distinguirem. 

  

 

 Os baixos valores determinados de atividade específica de protease ácida 

obtidos neste estudo podem estar relacionados ao tipo de parede celular utilizada 

nos tratamentos realizados e/ou também ao fato de ter sido utilizado nos ensaios de 

atividade apenas um tipo de substrato, no caso a Azocaseína, sendo que as 

enzimas responsáveis pela sua degradação possuem pH mais básicos como ideal. 

Sabe-se que os resultados poderiam ter sido diferentes se o substrato utilizado fosse 

outro, pois existiria a possibilidade de outro grupo de proteases atuarem sob este 

substrato e, essas enzimas possuírem um pH ideal de atuação de caráter mais 

ácido, por exemplo. 

 Nos trabalhos de BATISTA et al. (2011) foram verificados uma atividade 

específica de protease de 10 e 28 U.mg.L-1 para o isolado T. asperellum T00 em 24 

e 72 horas respectivamente, na presença de quitina 0,5% como fonte indutora. 

Nesse trabalho, foi observado na indução com o isolado T. asperellum 468/02 uma 

atividade específica de 0,671 U.mg.L-1  na presença de paredes de SS em 48 horas. 

LÓPEZ-MONDÉJAR et al. (2011) verificaram atividade de protease de 200 U.mg.L-1 

e 250 U.mg.L-1 em 24 e 48 horas respectivamente, para o isolado T. harzianum na 

presença de parede celular de F. oxysporum. A discrepância entre os valores de 

atividade de protease apresentados pelo diferentes pesquisadores, provavelmente 

pode estar ligada ao tipo de composição da fonte indutora utilizada em cada 

trabalho. 
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 Outro ponto para o resultado acima foi a utilização de apenas um tipo de 

substrato, no caso a Azocaseína, sendo que as enzimas responsáveis em sua 

degradação por possuírem pH mais básicos como ideal elevaram os valores de 

atividade, tal resultado poderia ser diferente se o substrato fosse a hemoglobina, por 

exemplo. A hemoglobina é mais utilizada na dosagem de atividade enzimática para 

proteases ácidas, dessa forma, os valores das atividades desse grupo poderiam ser 

maiores, visto que seria utilizado um substrato mais específico (LOPES, 2012). 

 Embora MISCHKE (1997) tenha relatado que a atividade específica de 

proteases produzidas por cepas de Trichoderma parece não ter correlação com a 

sua capacidade de controle biológico conhecida, outros estudos indicam o oposto 

(FLORES et al., 1997). A produção de diferentes proteases por T. harzianum pode 

ser relacionada a uma possível camada glicoproteica, já descrita na parede de 

alguns fitopatógenos como do gênero Fusarium (SCHOFFELMEER et al., 1999), 

que protege uma camada de quitina. 

 O envolvimento das enzimas de espécies de Trichoderma no micoparasitismo 

é bem estabelecido e enzimas como quitinases, glicanases e proteases são 

requeridas para a degradação da parede celular de vários fitopatógenos e essas 

atuam em sinergismo para uma efetiva atuação no biocontrole (PEREIRA et al., 

2007). 

 4.3.2. N-acetil-β-D-glicosaminidase (NAGase) 

  

 Os isolados de Trichoderma apresentaram baixas atividades específicas de 

NAGase (Figura 14) entre as condições estabelecidas no trabalho, sendo que o 

micélios de FS se apresentou como melhor indutor para a produção dessa enzima 

por Trichoderma. Os tratamentos analisados mostraram que o micélio de SS foi o 

menor indutor dessa enzima em todos os 5 isolados. 

 A maior atividade específica de NAGase foi encontrada na indução como o 

isolado T. tomentosum 364/02 na presença de FS (1,576 U.mg.L-1), seguido da 

indução T. asperellum 468/02 na presença de RS (0,749 U.mg.L-1) e T. asperellum 

468/02 na presença de RS (0,488 U.mg.L-1) (Tabela 09). As demais induções 

apresentaram resultados de atividade específca dessa enzima inferiores a 1 U.mg.L
-1

.  
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Figura 14 - Atividade específica de NAGase (U.mg.L-1) de isolados de 
Trichoderma na presença de micélio macerado dos fitopatógenos F. solani (FS), 
R. solani (RS) e S. sclerotiorum (SS), com o tempo de indução 48 horas. 

 

Tabela 09 - As maiores atividades específicas de NAGase provenientes de 
Trichoderma das três induções (SS = S. sclerotiorum, RS = R. solani, FS = F. solani ) 
 

Espécie Isolado Indução Atividade específica de NAGase (U.mg.L-1) 

 T. tomentosum 364/02 FS 1,576 a 

T. asperellum 468/02 RS 0,749 b 

T. asperellum 468/02 RS 0,488 c 

OOs resultados foram comparados por ANOVA e utilizou-se o teste Scott-Knott (α=0,05) para os distinguirem. 

 

 

 ALMEIDA et al. (2007) observaram uma atividade específica de NAGse de 4,5 

U.mg.L-1, para isolados de T. harzianum ALL42 na presença de parede celular de 

RS, sendo esta a maior atividade determinada. Estes dados contrariam os dados 
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verificados neste trabalho, pois as atividades específicas de NAGase para todos os 

isolados T. harzianum na presença de micélio macerado de RS foram inferiores ao 

relatado por ALMEIDA et al. (2007), sendo a atividade específica desse isolado 

(0,052 U.mg.L-1) para a mesma parede. 

  LOPES (2012) observou uma atividade específica de 23,8 U.mg.L-1 na 

indução com T. asperellum 40T/03 em presença de FS e uma atividade específica de 

10,0 U.mg-1 para T. harzianum 12/06 em presença de SS. 

 

 

4.3.4. Alginato liase 

   

 Alginato liase têm sido isolada a partir de uma variedade de bactérias 

marinhas e de solo, algas e fungos (SEIDERER et al., 1982). Trabalhos realizados 

por SCHAUMANN & WEIDE (1990) mostram que a maioria dos fungos cultivados na 

presença de alginato são estimulados a produzir alginato liases. Essas enzimas são 

tipicamente extracelulares, no entanto em Asteromyces spp. essa enzima parece 

estar principalmente ligada às células, em vez de secretadas no meio de 

crescimento. 

 As algas marinhas apresentam uma parede celular rica em um emaranhado 

de alginatos, animais marinhos podem se alimentar dessas algas e produzir enzimas 

como a alginato liase e celulases capazes de degradar esta estrutura. Em fungos, 

provavelmente a produção de alginato liase pode estar associada ao 

micoparasitismo (SEIDERER et al., 1982). 

 Neste trabalho, nota-se que a secreção de alginato liase é maior nas induções 

de Trichoderma com micélio macerado de RS e FS (Figura 15). A maior atividade 

específica de alginato liase foi observada na indução com o isolado T. asperellum 

468/02 em micélio macerado de RS (7,615 U.mg.L-1), seguido da indução com o 

isolado T. harzianum 303/02 no mesmo micélio (4,971 U.mg.L-1), T. tomentosum 

364/02 em presença de FS (4,971 U.mg.L-1) e T. ghanense em presença de RS 

(4,002 U.mg.L-1). As melhores atividades específicas de Alginato liase nos diferentes 

tratamentos podem ser visualizadas na tabela 10.  

 



 

65 
 

 

Figura 15 - Atividade específica de Alginato liase (U.mg.L-1) de isolados de 
Trichoderma na presença de micélio macerado dos fitopatógenos F. solani (FS), 
R. solani (RS) e S. sclerotiorum (SS), com o tempo de indução 48 horas. 

 

Tabela 10 - As maiores atividades específicas de Alginato liase provenientes de 
Trichoderma das três induções (SS = S. sclerotiorum, RS = R. solani, FS = F. 
solani ) 
 

 

  Similarmente aos resultados observados nas demais atividades específicas, 

os isolados T. asperellum 468/02 e T. harzianum 303/02 apresentaram uma maior 

atividade específica da enzima alginato liase na presença de parede celular de RS no 

tempo analisado. 
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  GUPTA et al. (2011) relataram em seus trabalhos com Aspergillus oryzae  

uma atividade específica de alginato liase no extrato bruto de 0,48 U.mg.L-1 quando o 

fungo foi crescido utilizando parede celular como fonte de carbono. 

  Estudos recentes realizados com isolados de Trichoderma apontam para sua 

eficácia na remoção de cobre encontrado em altas concentrações no meio ambiente. 

Segundo TAN & TING (2012), o isolado T. asperellum é altamente eficiente na 

absorção de cobre para formação de uma parede celular composta por polímeros de 

alginato, esse isolado pode ser assim utilizado como biorremediador. 

  Estudos e caracterização da alginato liase podem contribuir para expandir o 

uso destas enzimas em aplicações inovadoras nos mais diversos campos industriais, 

agrícolas e médicos (HU et al., 2004). Poucos trabalhos descrevem sobre a atividade 

dessa enzima em fungos como Trichoderma e sua relação com o micoparasitismo. 

 

4.3.4. α-1,3-glicanases 

 

 Para a indução dessa enzima, praticamente todo micélio macerado dos três 

fitopatógenos mostraram-se competentes (Figura 16). Somente o micélio macerado 

de SS apresentou resultados mais baixos em relação ao encontrado nas outras 

condições. A maior atividade específica de α-1,3-glicanase foi encontrada na 

indução T. asperellum 468/02 em presença de RS (79,145 U.mg.L-1), seguido da 

indução T. asperellum 468/02 em presença de FS (54,286 U.mg.L-1), T. harzianum 

303/02 em presença de RS (28,470 U.mg.L-1) e T. tomentosum 364/02 em presença 

de FS (22,401 U.mg.L-1) (Tabela 11). 
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Figura 16 - Atividade específica de α-1,3-glicanase (U.mg.L-1) de isolados de 
Trichoderma na presença de micélio macerado dos fitopatógenos F. solani (FS), 
R. solani (RS) e S. sclerotiorum (SS), com o tempo de indução 48 horas. 

 

Tabela 11 - As maiores atividades específicas de α-1,3-glicanase provenientes de 
Trichoderma das três induções (SS = S. sclerotiorum, RS = R. solani, FS = F. 
solani ). 

 

 

 

 A parede celular fúngica é formada por um complexo esqueleto de 

microfibrilas entrelaçadas. Na maioria dos fungos, quitina,  α-glicanas e proteínas 
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são os componentes mais abundantes na formação das microfibrilas e estruturas de 

parede (PEBERDY, 1990).  

 O fungo T. harzianum é capaz de secretar α-1,3-glicanase quando inoculado 

na presença de polissacarídeos, paredes de células fúngicas, ou micélio 

autoclavado como fonte de carbono, condições que simulam o antagonismo. As α-

1,3-glicanases são enzimas que mostram atividade lítica e antifúngica contra 

patógenos de plantas (AIT-LAHSEN et al., 2001). 

 Foi verificada a presença de α-1,3-glicanases em todos os tratamentos 

realizados neste estudo. SANZ et al. (2005) demonstraram que T. asperellum 

produziu e secretou α-1,3-glicanases na presença de fitopatógenos. AIT-LAHSEN et 

al., (2001) demonstraram que T. harzianum  também foi capaz de produzir e secretar 

α-1,3-glicanases quando o fungo foi crescido em condições que simulam o 

micoparasitismo.  

 Segundo AIT-LAHSEN et al. (2001) a presença de α-1,3-glicanase no meio se 

deve a presença de ligações α-1,3-glicosídicas importantes para a composição e 

arquitetura da parede celular fúngica.  Os autores relatam que é de extrema 

importância conhecer o sistema bioquímico dessa enzima para se entender melhor o 

potencial anti-fúngico de cada antagonista. 

 

 

4.3.4. Fosfatase ácida 

 

 Compostos inorgânicos também estão presentes na parede celular de fungos. 

O fosfato corresponde 0,1 a 2% do peso seco de parede celular de fungos. Parte 

dos fosfatos está na forma de polifosfatos, em espécies de Penicillium, por exemplo, 

há grandes conteúdos de polifosfato (HERRERA-ESTRELA, 1998).  

 As fosfatases, uma denominação genérica das fosfoesterases não especifica, 

fazem parte de um complexo sistema enzimático responsável por fornecer fosfato 

inorgânico (Pi) para a célula por meio de reciclagem celular e recursos 

extracelulares exploráveis (METZENBERG, 1979). A maioria dos fungos secreta 

uma variedade de enzimas líticas como um caminho para a entrada do hospedeiro e 

retirada de nutrientes (BATERMAN & BASHAM, 1976). 
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 Em relação à fosfatase ácida, os isolados de Trichoderma apresentaram 

diferentes perfis de sua atividade específica (Figura 17). Micélio macerado de RS se 

apresentou como o melhor indutor dessa enzima, seguido do micélio macerado de 

FS (Tabela 12), enquanto o micélio de SS foi o que apresentou os menores 

resultados de atividade específica. A maior atividade específica de fosfatase ácida 

foi encontrada na indução T. asperellum 468/02 em presença de RS (6,987 U.mg.L-

1), seguido da indução T. asperellum 468/02 em presença de FS (6,345 U.mg.L-1), T. 

harzianum 303/02 em presença de FS (5,789 U.mg.L-1), T. harzianum 303/02 em 

presença de RS  (4,002 U.mg.L-1). 

 

 

 

 

Figura 17 - Atividade específica de Fosfatase ácida (U.mg.L-1) de isolados de 
Trichoderma na presença de micélio macerado dos fitopatógenos F. solani (FS), 
R. solani (RS) e S. sclerotiorum (SS), com o tempo de indução 48 horas. 
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Tabela 12 - As maiores atividades específicas de Fosfatase ácida provenientes de 
Trichoderma das três induções (SS = S. sclerotiorum, RS = R. solani, FS = F. solani ) 

 

 

 SOUZA (2011) encontrou uma atividade específica de 0,81 U.mg.L-1 em seu 

extrato bruto em meio de cultura otimizado para a produção de fosfatase ácida pelo 

isolado T. harzianum, os resultados encontrados abrem novas possibilidades para a 

produção dessa enzima. 

 A baixa atividade específica determinada neste trabalho era esperada, devido 

a presença de fosfato no meio de cultura em que o experimento foi conduzido. O 

fosfato tem sido descrito como regulador da produção de fosfatases e inibidor da sua 

atividade (GARGOVA & SARIYSKA, 2003). Vários autores descreveram inibição da 

atividade de fosfatase ácida de microrganismos por KH2PO4 em diferentes 

concentrações (GUIMARÃES et al., 2004). 

 A produção de fosfatases por fungos filamentosos também sofre influencia 

direta por variações de pH no meio de cultura (HIDAYAT et al., 2006). Estudos 

apontam que a maioria das fosfatases ácidas descritas na literatura apresentam 

atividade enzimática máxima em pH ácido, variando entre 3,5 a 5,5 (LI et al., 2006; 

GUIMARÃES et al., 2004; GARGOVA & SARIYSKA, 2003).  

 Estudos realizados com fungos micorrízicos descrevem sobre a produção de 

fosfatases por esses microrganismos (TARAFDAR, 1995). Embora sem estabelecer 

uma relação significativa, TARAFDAR e JUNGK (1987), mostraram que o aumento 

da atividade das fosfatases ácidas corresponde ao aumento da comunidade de 

fungos e bactérias na rizosfera de várias plantas. Essas enzimas têm sido bem 

caracterizadas em plantas como: batata doce e sementes de ervilha (SUGIURA et 

al., 1981). O estudo dos mecanismos de ação das fosfatases ácidas derivadas de 

plantas, sugere que estas enzimas têm um papel fundamental, durante a 

solubilização de moléculas orgânicas contendo fósforo presentes no solo 
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(FERNANDEZ & ASCENCIO, 1994) e na imobilização das reservas de fósforos, 

durante o processo de germinação (TAMURA et al., 1982). 

 

  

4.4. Análise da expressão de genes de espécies de 

Trichoderma na presença de parede celular de fitopatógenos 

 

 O gênero Trichoderma vem sendo utilizado como modelo em diversos 

estudos para identificação de genes relacionados ao micoparasitismo e a outros 

processos relacionados ao biocontrole (LORITO et al., 2010). Um dos requisitos 

para o entendimento e aplicação prática desse fungo parte do conhecimento de sua 

atuação como agente de biocontrole. Diversas técnicas têm sido usadas nos 

campos da microbiologia, microscopia e bioquímica, para elucidar esses 

mecanismos, mas sem ainda demonstrá-los completamente. Técnicas de biologia 

molecular têm fornecido alternativas inovadoras para avançar no conhecimento dos 

mecanismos de antagonismo do biocontrole (MASSART & JIJAKLI, 2007). 

 A identificação dos genes que são expressos preferencialmente em uma 

determinada situação pode levar a interessantes descobertas sobre um determinado 

processo biológico (HUANG et al., 2007). Como visto anteriormente, diversas 

moléculas estão envolvidas durante o processo de biocontrole realizado por 

Trichoderma, dentre estas se destacam as enzimas hidrolíticas, metabólitos voláteis 

e estruturas de resistência ao estresse. Substâncias liberadas pelo antagonista e 

pela ação das enzimas hidrolíticas sobre a parede do hospedeiro disparam a 

expressão de diversos genes envolvidos no micoparasitismo que preparam o fungo 

para o confronto com seu hospedeiro (GRUBER & SEIDL-SEIBOTH, 2012). A 

variedade de genes que se imagina estarem diretamente envolvidos no 

micoparasitismo, por exemplo, em T. atroviride (67 genes) e em T. virens (21 

genes), ilustra a complexidade da base genética do biocontrole (MASSART & 

JIJAKLI, 2007). 

 Além da diversidade de genes envolvidos no biocontrole, a escolha de 

espécies ou linhagens de Trichoderma que podem ser bons biocontroladores, 

micoparasitas ou indutores de defesa de plantas são realizados por meio de estudos 
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que avaliam centenas de linhagens, muitas destas linhagens se mostraram pouco 

eficientes no biocontrole (LORITO et al., 2010). Por esse motivo, análises de genes 

envolvidos no micoparasitismo têm sido amplamente efetuadas para uma maior 

compreensão da regulação de genes relacionados ao biocontrole. 

 Neste trabalho foram analisados genes que codificam proteínas descritas 

como envolvidas no micoparasitismo (STEINDORFF, 2010): alfa-1,2-manosidase, 

alfa-1,3-glucanase, alginato lyase, beta-1,3-glucanase, beta-1,6-glucanase, chit37, 

Nag1 e trypsin-like protease. Os RNAs dos cinco isolados de Trichoderma foram 

extraídos do micélio filtrado dos tratamentos com os fitopatógenos SS, RS e FS, 

após 48 horas de indução. A parede que mais induziu a expressão do gene 

analisado recebeu nota 100 (%). 

 Dependendo da espécie de Trichoderma o sistema quitinolítico pode conter 

de cinco a sete enzimas individuais (MARKOVICH & KONONOVA, 2003), o que 

provavelmente implica em uma alta expressão de genes que codificam para essas 

quitinases. Neste estudo o gene escolhido foi o chit37.  

 Durante a realização da técnica de RT-qPCR foi observado que a 

amplificação dos genes que codificam para as proteínas relacionadas ao 

micoparasitismo ocorreu em maior proporção nas espécies de Trichoderma 

induzidos em meio de cultura contendo micélio macerado de S. sclerotiorum (Figura 

18). 

Foi observada uma alta expressão do gene que codifica para tripsin-like 

protease nos tratamentos realizados com micélio macerado de SS como fonte de 

carbono (100%), seguido pelo micélio macerado de FS (88%). As tripsin-like 

protease são descritas na literatura como sendo participantes ativas do processo de 

micoparasitismo por T. harzianum (RAMADA, 2010). STEINDORFF (2010) 

identificou a presença desse gene em T. harzianum, classificando-o como 

relacionado ao micoparasitismo. A expressão de genes que codificam para 

proteases pode estar relacionada, provavelmente com a atuação das proteases na 

hidrólise de enzimas secretadas por fungos fitopatogênicos, diminuindo a atividade 

das mesmas (GRUBER & SEIDL-SEIBOTH, 2012).  

As análises realizadas neste estudo demonstraram também um alto nível de 

expressão do gene que codifica para beta-1,6-glucanase em presença de micélio 

macerado de RS, quando comparado aos demais genes analisados, provavelmente 

pela composição da parede celular de R. solani que é rica em glucanas. Em relação 
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ao gene que codifica para alfa-1,2-manosidase observou-se uma expressão de 

100% desse gene quando as espécies de Trichoderma cresceram na presença de 

micélio macerado de RS, 90% menor quando na presença de micélio de RS e 98% 

menor para o micélio de FS. CHAUD & SGARBIERI (2006) relataram que cerca de 

60 a 90% do peso seco da parede celular de alguns fungos é constituída de 

glucanas e mananas. 

 Identificamos nesse trabalho que a parede celular de S. sclerotiorum foi boa 

indutora de grande parte dos genes analisados quando comparada com as demais 

condições, esse resultado esta em consonância com o observado em grande parte 

das análises das atividades enzimáticas, provavelmente por haver alguma relação 

entre o nível de expressão gênica e a quantidade de proteínas sintetizadas, 

refletindo em maior ou menor atividade enzimática.  

 

 

Figura 18 – Expressão de genes de isolados de Trichoderma durante o 
micoparasitismo com F. solani (FS), R. solani (RS) e S. sclerotiorum (SS). O 
gene mais expresso obteve nota 100 (%). 
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 As reações de RT-qPCR quantitativo revelaram expressão de alginato lyase 

considerável para os três micélios dos fitopatógenos utilizados como fonte de 

carbono, sendo o micélio de SS o melhor indutor desse gene (100%), seguido pelos 

micélios de FS e RS que foram 70 e 62% menores respectivamente, indicando que 

provavelmente existe a presença de polímeros de alginato na parede celular dos 

fitopatógenos analisados.  

Os ensaios de RT-qPCR quantitativo demonstraram uma relevante expressão 

de genes beta-1,3-glucanase e chit37 pelas espécies de Trichoderma quando 

tratados em meio de cultura contendo micélio macerado de SS. Os micélios de FS e 

RS praticamente não induziram a expressão do gene de beta-1,3-glucanase, 

enquanto que, para o gene chit-37, essa expressão foi de 10 e 8% respectivamente. 

Estes dados de expressão gênica não corroboram com o trabalho realizado por 

STEINDORFF (2010), no qual foi analisada a expressão de genes que codificam 

enzimas hidrolíticas por T. harzianum em presença de parede de F. solani, pois em 

seu trabalho foi observado que os genes mais expressos foram os que codificam a 

beta-1,3-endoglucanase e exoquitinase. Segundo o autor, essas enzimas estão 

relacionadas ao biocontrole, devido à parede dos fitopatógenos serem compostas 

principalmente por quitina e beta-1,3-glicana, tendo estas um papel fundamental na 

hidrólise da parede fúngica. KUBICEK et al. (2001) descreveram sobre a 

participação da atividade de quitinases e glucanases na degradação da parede 

celular de fungos fitopatógenos, o que corrobora com os dados de expressão destes 

genes observados neste estudo, observado nos tratamentos com micélio macerado 

de SS. 

 DE LA CRUZ et al. (1992) relataram em seus trabalhos com Trichoderma, que 

as atividades de quitinases têm total relação com a expressão de pelo menos três 

diferentes quitinases codificadas pelos genes chit42, chit33 e chit37, estes genes 

podem estar envolvidos diretamente com o processo de micoparasitismo de 

fitopatógenos, sabendo que a parede celular da maioria dos fungos fitopatógenos é 

constituída por um esqueleto estrutural de quitina. 

 GARCÍA et al. (1994) descreveram que os genes chit42 e chit33 codificam 

quitinases que desempenham importante papel na atividade micoparasitica de T. 

harzianum. O mesmo trabalho também relata que genes de T. harzianum são 

expressos e ativados pela presença de micélio fúngico, paredes celulares ou 

esporos, e essa expressão pode ser inibida pela presença de glicose no meio. 
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A produção de hidrolases de parede celular fúngica por espécies do gênero 

Trichoderma já foi descrita como uma importante etapa para a sua atividade e ação 

micoparasita contra fitopatógenos (BENÍTEZ et al. 2004; ALMEIDA et al. 2007). A 

expressão de genes que codificam essas enzimas é diferenciada nas diversas 

espécies de Trichoderma, essa expressão parece ser regulada de acordo com a 

fonte de carbono na qual houve crescimento fúngico, incluindo-se as paredes 

celulares de fitopatógenos, como a parede celular de R. solani (STAYAERT et al. 

2004).  

Existem registros na literatura que descrevem aumento na expressão dos 

genes que codificam para hidrolases quando o Trichoderma foi cultivado em meios 

ricos em quitina e em meios com parede celular de fitopatógenos como demonstrado 

em trabalhos com Pythium ultimum, Botritys cinérea e R. solani (SUAREZ et al.,  

2007), R. solani (ALMEIDA et al., 2007; TSENG et al., 2008), B. cinérea (YANG et 

al., 2009), R. solani, Fusarium sp. e Macrophomina phaseolamina (MONTEIRO et 

al., 2010) e F. solani (RAMADA, 2010). 

 A expressão dos genes alfa-1,3-glucanase e Nag1 foi 98% maior nos micélios 

induzidos com SS como fonte de carbono, quando comparado aos micélios de FS e 

RS. Trabalhos realizados com isolados de Trichoderma relatam que a expressão 

desses genes é reprimida em meios de cultura contendo glicose como fonte de 

carbono, e sua expressão é induzida em culturas contendo paredes celulares de 

fungos como fonte de nutrientes, o que pode representar uma referencia ao 

antagonismo (BENÍTEZ et al., 1998). 

 GRYNIER et al. (2005) observaram que T. atroviride expressava um maior 

número de genes relacionados com a hidrólise da parede celular do fitopatógeno 

quando crescido na presença de parede celular de R. solani, não sendo observado o 

mesmo resultado quando o fungo foi inoculado na presença de glicose como fonte 

de carbono. Estes autores tinham como objetivo investigar proteínas possivelmente 

relacionadas com o micoparasitismo, alguns genes que codificam para estas 

proteínas foram identificados, dentre eles: N-acetil-β-D-glicosaminidase, 

endoquitinase 42 kDa, protease vacuolar A, fator de iniciação eucariótica 4a, 

proteína hipotética, superóxido dismutase, protease trypsin-like e serina protease. 

 STEINDORFF (2010) observou em seus trabalhos com T. harzianum crescido 

na presença de parede celular de F. solani que nos estágios iniciais (12 e 24 horas) 

provavelmente houve uma expressão de genes envolvidos na síntese de proteínas e 
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nos estágios posteriores (36 e 48 horas) a expressão de genes relacionados ao 

micoparasitismo como hidrolases e metabólitos secundários, o que corrobora com 

os trabalhos de SEIDL et al. (2009). Segundo SEIDL et al. (2009) nos estágios 

iniciais do crescimento de Trichoderma na interação com fitopatógenos, uma das 

formas de defesa é o aumento significativo da expressão de genes que codificam 

para proteínas, onde os genes que codificam para hidrolases e metabólitos 

secundários são expressos posteriormente.  

 

   

 

5. CONCLUSÕES  

 

 

- Induções com micélio macerado de R. solani foram as que mais apresentaram 

proteínas bem caracterizadas do micoparasitismo; 

 

- O isolado T. asperellum 468/02, obteve destaque em todas as enzimas 

estudadas frente aos três micélios macerados e T. harzianum 303/02, que se 

destacou quando induzido com micélio macerado de S. sclerotiorum e R. solani; 

 

- Dentre as atividades das enzimas analisadas, as quitinases, β-1,3-glicanases e 

α-1,3-glicanases foram as que maior atividade apresentaram na presença de 

micélio macerado dos três fitopatógenos; 

 

- O isolado T. asperellum 468/02 se apresentou como maior inibidor do 

crescimento micelial dos três fitopatógenos pelo teste de pareamento em placa; 

 

- O isolado T. asperellum 468/02, também foi o melhor inibidor do crescimento 

colonial de F. solani e R. solani no teste de inibição por metabólitos voláteis. A 

maior inibição do fitopatógeno S. sclerotiorum, foi observada pelo isolado T. 

harzianum 303/02; 
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- A parede celular do fitopatógeno S. sclerotiuorum se destacou como a maior 

indutora da expressão de genes relacionados com a codificação de enzimas 

envolvidas no micoparasitismo; 

 

- Os isolados T. asperellum 468/02 e T. harzianum 303/02 se destacaram como 

potenciais agentes de controle biológico a serem aplicados em campo no 

controle de pragas agrícolas, produção enzimática e uso biotecnológico. 
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6. PERSPECTIVAS 

 

 

  Este trabalho realizou um levantamento do perfil antagônico de 

isolados de Trichoderma frente a fitopátogenos que tem grande relevância no 

cenário agrícola brasileiro e mundial. Após esse levantamento, os isolados 

destacados deverão ser aplicados no campo, pois mesmo que um isolado 

apresente altas atividades específicas de enzimas fundamentais no processo de 

micoparasitismo e potencial inibição de colônias fitopatogênicas, isto não quer 

dizer que o mesmo terá êxito no controle de uma determinada praga em seu 

habitat natural. Portanto, é necessário testes em campo para a confirmação da 

eficácia desses isolados frente a esses fitopatógenos, assim, levando a um futuro 

uso comercial dos mesmos. 
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