
 

 

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA 

MESTRADO EM AGRICULTURA NO TRÓPICO ÚMIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trichoderma spp. NO CONTROLE DE DOENÇAS CAUSADAS POR Rhizoctonia 

solani KÜHN 

 

 

 

 

BRUNA NAYARA PANTOJA VIEIRA REÇA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Manaus, Amazonas 

Junho, 2021 



 

 

 

 

BRUNA NAYARA PANTOJA VIEIRA REÇA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Trichoderma spp. NO CONTROLE DE DOENÇAS CAUSADAS POR Rhizoctonia solani 

KÜHN 

 

 

 

 

 

 

 
Orientador: Profº. Dr. Rogério Eiji Hanada 

Coorientadora: Profª. Drª. Juliana Hipólito de Sousa 

 

 

 

 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós- 

Graduação em Agricultura no Trópico Úmido, do 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 

como requisito para obtenção do título de Mestra 

em Agricultura. 

 

 

 

 
Manaus, Amazonas 

Junho, 2021 

 

 

ii 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

iii 



iv  

DEDICATÓRIA 

R294t Reça, Bruna Nayara Pantoja Vieira 

Trichoderma spp. no controle de doenças causadas por 

Rhizoctonia solani Kühn / Bruna Nayara Pantoja Vieira Reça; orientador Rogério Eiji 

Hanada; coorientadora Juliana Hipólito de Sousa. -- Manaus:[s.l], 2021. 61 f. 

Dissertação (Mestrado - Programa de Pós-Graduação em 

Agricultura do Trópico Úmido) -- Coordenação do Programa de Pós-Graduação, 

INPA, 2021. 

1. Fitopatologia. 2. Controle Biológico. 3. Lactuca sativa. I. 

Hanada, Rogério Eiji, orient. II. Sousa, Juliana Hipólito de, coorient. III. Título. 

CDD: 630 

 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 

 

 

 
©SEDAB/Inpa - Ficha Catalográfica Automática gerada com dados fornecidos pela autora 

Bibliotecário responsável: Jorge Luiz Cativo Alauzo - CRB11/908 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sinopse: 

 
Isolados do gênero Trichoderma spp. avaliados neste trabalho tiveram 

efeito antagônico em testes in vitro contra Rhizoctonia solani, entretanto 

não apresentaram capacidade de biocontrole in vivo sobre o 

tombamento e a queima-da-saia em alface, doenças causadas por este 

patógeno, contudo tiveram bom desempenho na promoção de 

crescimento desta hortaliça. 
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RESUMO 

 
A alface está sujeita a ataques de pragas e doenças; dentre as doenças destacam-se o 

tombamento e a queima-da-saia, ambas ocasionadas pelo fungo Rhizoctonia solani Kuhn. O 

controle destas doenças pode ser por meio do cultivo de variedades resistentes e, usualmente, 

do controle químico. No entanto, como uma alternativa para minimizar os impactos do uso de 

agrotóxicos, tem-se o controle biológico, dentro deste destaca-se o fungo do gênero 

Trichoderma, bastante difundido no controle de doenças de plantas, além de poder promover 

crescimento vegetal. Diante do exposto, este trabalho teve o objetivo de avaliar 31 isolados de 

Trichoderma spp. no controle do tombamento e da queima-da-saia, causadas por R. solani e o 

potencial desses isolados em promover o crescimento das plantas de alface e identificar 

molecularmente os isolados selecionados in vitro. Os testes in vitro e in vivo foram realizados 

com as cultivares de alface do tipo crespa, a orgânica Crocantela e a convencional Isabela. Em 

teste in vitro foi avaliado o potencial dos isolados de Trichoderma spp. em inibir o crescimento 

micelial de R. solani. Sete isolados de Trichoderma inibiram em 100% o crescimento micelial 

de R. solani (INPA 2475, INPA 2478, INPA 2976, INPA 2981, INPA 2983, INPA 2997 e INPA 

2991). Esses isolados foram usados nos demais experimentos. Na avaliação de produção de 

compostos voláteis os isolados INPA 2475 e INPA 2478 reduziram o diâmetro médio da colônia 

de R. solani em 31,8% e 52,3%, respectivamente, em relação ao da testemunha. Nos 

experimentos in vivo foram avaliadas a incidência de tombamento em plantas de alface e a 

severidade da queima-da-saia. Os isolados não foram eficientes no controle do tombamento e 

da queima-da-saia. Os sete isolados de Trichoderma spp. foram também avaliados como 

bioestimulantes de plantas de alface, avaliando-se as variáveis altura de planta, massa fresca da 

parte aérea, massa fresca de raiz e comprimento de raiz. Os isolados não tiveram efeito na altura 

das plantas. Na cultivar Isabela os isolados INPA 2976, INPA 2983 e INPA 2987 foram 

eficientes, quando comparados com a testemunha, na estimulação do crescimento das raízes. 

Os isolados INPA 2976, INPA 2983 e INPA 2987 proporcionaram incremento variando de 

115% a 143%; em massa fresca da parte aérea e os isolados INPA 2976 e INPA 2983 

proporcionaram aumento de 227% e 190% respectivamente; já em massa fresca de raiz, o 

incremento foi de 71%. Por fim, os isolados pré-selecionados foram identificados 

molecularmente, sendo identificadas as espécies Trichoderma spirale (INPA 2991), 

Trichoderma asperelloides (INPA 2976, INPA 2987), Trichoderma derotheae (INPA 2981), 

além de uma possível nova espécie (INPA 2475) que deverá ser novamente estudada. 
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ABSTRACT 

 
Lettuce is subject to pest and disease attacks; among the diseases, damping-off and bottom rot, 

both caused by the fungus Rhizoctonia solani Kuhn. The control of these diseases can be 

through the cultivation of resistant varieties and, usually, chemical control. However, as an 

alternative to minimize the impacts of the use of pesticides, there is biological control, within 

which the fungus of the genus Trichoderma stands out, widespread in the control of plant 

diseases, in addition to being able to promote plant growth. Given the above, this study aimed 

to evaluate 31 isolates of Trichoderma spp. in the control of damping-off and bottom rot caused 

by R. solani and the potential of these isolates to promote the growth of lettuce plants and 

molecularly identify selected isolates in vitro. The in vitro and in vivo tests were carried out 

with the curly lettuce cultivars, the organic Crocantela and the conventional Isabela. In an in 

vitro test, the potential of Trichoderma spp. in inhibiting the mycelial growth of R. solani. Seven 

Trichoderma isolates inhibited by 100% the mycelial growth of R. solani (INPA 2475, INPA 

2478, INPA 2976, INPA 2981, INPA 2983, INPA 2997 and INPA 2991). These isolates were 

used in the other experiments. In the evaluation of the production of volatile compounds the 

isolates INPA 2475 and INPA 2478 reduced the average diameter of the colony of R. solani in 

31.8% and 52.3%, respectively, in relation to the control. In the in vivo experiments, the 

incidence of damping-off in lettuce plants and the severity of skirt blight were evaluated. The 

isolates were not efficient in the control of tipping and bottom rot. The seven isolates of 

Trichoderma spp. were also evaluated as biostimulants of lettuce plants, evaluating the 

variables plant height, shoot fresh mass, root fresh mass and root length. The isolates had no 

effect on plant height. In Isabela, the isolates INPA 2976, INPA 2983 and INPA 2987 were 

efficient, when compared to the control, in stimulating root growth. The isolates INPA 2976, 

INPA 2983 and INPA 2987 provided an increase ranging from 115% to 143%; in shoot fresh 

mass and the isolates INPA 2976 and INPA 2983 provided an increase of 227% and 190%, 

respectively; in terms of fresh root mass, the increase was 71%. Finally, the pre-selected isolates 

were molecularly identified, identifying the species Trichoderma spirale (INPA 2991), 

Trichoderma asperelloides (INPA 2976, INPA 2987), Trichoderma derotheae (INPA 2981), in 

addition to a possible new species (INPA 2475) which should be studied again. 

 

Keywords: Biological control, vegetables, fungi. 

 



ix  

SÚMARIO 
 
 

LISTA DE QUADRO E TABELAS................................................................................ xi 

1 INTRODUÇÃO..................................................................................................... 12 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.............................................................................. 14 

2.1 A Cultura da alface................................................................................................ 14 

2.2 Rhizoctonia solani................................................................................................. 15 

2.3 Métodos de controle de tombamento e queima-da-saia........................................ 16 

2.4 Trichoderma spp.................................................................................................... 18 

2.5 Custos controle convencional x custos controle biológico................................... 21 

3 OBJETIVOS........................................................................................................... 22 

3.1 Objetivo Geral........................................................................................................ 22 

3.2 Objetivos específicos............................................................................................... 22 

4 MATERIAL E METÓDOS..................................................................................... 23 

4.1 Local da pesquisa..................................................................................................... 23 

4.2 Obtenção do isolado de Rhizoctonia solani e teste de patogenicidade.................... 23 

4.3 Obtenção dos isolados de Trichoderma spp............................................................ 24 

4.4 Avaliação, in vitro, da ação antagônica dos isolados de Trichoderma.................... 27 

4.4.1 Teste de antagonismo entre Trichoderma spp. e Rhizoctonia solani em cultivo 

pareado..................................................................................................................... 

 
27 

4.4.2 Avaliação da produção de compostos voláteis por isolados de Trichoderma spp. 28 

4.5 Avaliação, in vivo, dos isolados de Trichoderma spp. como agentes de 

biocontrole e promotor de crescimento.................................................................. 
28 

4.5.1 Trichoderma spp. no controle do tombamento em alface...................................... 29 

4.5.2 Controle da queima-da-saia em alface com Trichoderma spp............................... 30 

4.5.3 Trichoderma spp. na promoção de crescimento de cultivares de alface................ 31 

4.6 Identificação molecular dos isolados de Trichoderma spp....................................  

  31 

4.6.1 Extração de DNA, amplificação e sequenciamento............................................... 32 

4.6.2 Análises filogenéticas............................................................................................. 33 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO........................................................................... 34 



 

 

5.1 Teste de inibição do crescimento micelial, em cultivo pareado de Trichoderma 

spp e Rhizoctonia solani......................................................................................... 

34 

5.2 Inibição de crescimento micelial de Rhizoctonia solani por compostos voláteis 

de Trichoderma spp................................................................................................ 

36 

5.3 Isolados de Trichoderma spp. no controle de tombamento em mudas de alface... 38 

5.4 Eficiência de isolados de Trichoderma spp. no controle da queima-da-saia......... 39 

5.5 Trichoderma spp. na promoção de crescimento de cultivares de alface................ 40 

5.6 Identificação molecular dos isolados de Trichoderma spp.................................... 44 

6 CONCLUSÃO....................................................................................................... 47 

 REFERÊNCIAS..................................................................................................... 48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 



 

LISTA DE QUADROS E TABELAS 
 
 

QUADRO 1 Comparação de custo entre o controle convencional e biológico de doenças 

causadas por Rhizoctonia solani em alface.......................................................................... 

 
22 

QUADRO 2. Origem dos isolados de Trichoderma spp...................................................... 25 

TABELA 1. Inibição do crescimento micelial de Rhizoctonia solani em cultura pareada 

com isolados de Trichoderma spp., aos sete dias de cultivo............................................... 

 

35 

TABELA 2. Diâmetro de colônias de Rhizoctonia solani submetidas à ação de compostos 

voláteis produzidos por isolados de Trichoderma spp.......................................................... 

 

37 

TABELA 3. Incidência de tombamento em plantas de alface cv. Isabela, cultivadas em 

substrato inoculado artificialmente com Rhizoctonia solani e tratado com suspensão de 

conídios de Trichoderma spp. 

 

 

 
38 

TABELA 4. Severidade da queima-da-saia em plantas de plantas de alface, cultivar 

Isabela aos 50 dias de cultivo, tratadas e não tradadas (testemunha) com Trichoderma 

spp......................................................................................................................................... 

 

 

 
41 

TABELA 5. Dados biométricos de plantas de alface, cultivar orgânica Crocantela, aos 30 

dias, cultivadas em substrato tratado com Trichoderma spp............................................. 

 

44 

TABELA 6. Dados biométricos de plantas de alface cultivar Isabela, aos 30 dias de cultivo 

em substrato tratado com isolados de Trichoderma 

spp.......................................................................................................................................... 

 

 

 
44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

xi 



12  

1 INTRODUÇÃO 

 
Pertencente à família Asteraceae, a alface (Lactuca sativa L.) tem porte herbáceo, folhas 

alternas, crespas ou lisas, soltas ou formando cabeça, com coloração do verde- amarelado ao 

verde-escuro, até tons de roxo, presas a um caule curto (Azevedo Filho, 2017). O centro de 

origem desta hortaliça é a Ásia e o Mediterrâneo e sua chegada ao Brasil se deu pelos 

portugueses, no século XVI (Henz e Suinaga, 2005). 

 

A alface é largamente consumida e dentre os consumidores estão os pacientes em 

tratamento da obesidade e de doenças crônico-degenerativas, que usam esta hortaliça na dieta, 

devido ao seu baixo valor calórico (Ohse et al.,2009). É uma hortaliça rica em fibra, ferro, ácido 

fólico e vitamina C; estudos in vitro também mostraram potencial anti-inflamatório, redutor do 

colesterol e antidiabético atribuído a compostos bioativos da alface (Kim et al., 2016). 

 

A produção mundial de alface em 2019 foi de 29,13 milhões de toneladas, segundo 

dados do Tridge (2019), a China foi o país que mais produziu, chegando ao montante de 16,3 

milhões de toneladas, seguida dos Estados Unidos com 3,7 milhões de toneladas e Índia com 

1,3 milhões de toneladas. Em 2020 o valor de importação global chegou a 1,48 bilhões de 

dólares. Segundo o Anuário Brasileiro de Horti&Fruti (2020), no setor de folhosas, a alface 

liderou a produção com 86,8 mil hectares cultivados em 108.382 estabelecimentos, com um 

volume 671.509 mil toneladas em 2020 (Carvalho et al., 2020). De acordo com o relatório 

trimestral de 2019, feito pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal 

Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), a produção estimada de alface foi 29.961,90 pés, 

em uma área estimada de 329,91 ha. 

 

Assim, como qualquer outra cultura, a alface pode ser afetada por várias doenças, entre 

elas o tombamento (damping-off) e a queima-da-saia, ambas causadas pelo fungo Rhizoctonia 

solani Kühn, que é de difícil controle devido às suas estruturas de resistência chamadas de 

escleródios, que garantem sua sobrevivência em situações adversas, além de poder viver 

saprofiticamente e ter ampla gama de hospedeiras (Grosch et al., 2005). Para o controle de 

doenças e evitar perdas, a produção agrícola moderna, na maioria dos países, faz uso de 

agrotóxicos (Jardim et al., 2009). No Brasil, o consumo de agrotóxicos equivale a cerca de 20% 

do que é produzido no mundo. Esse consumo tem ocasionado problemas ambientais e 

contaminação de alimentos, causando crescente pressão, por parte da sociedade, pela redução 

do impacto ambiental e social das atividades agrícolas (Halfeld-Vieira et al., 2016). 
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No Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (Para), coordenado 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) detectaram-se resíduos de agrotóxicos 

em 51% dos alimentos analisados em 2019, ou seja, mais da metade dos alimentos de origem 

vegetal que chegam na mesa dos brasileiros, provavelmente estão contaminados por 

agrotóxicos, e entre esses, encontra-se a alface (Anvisa, 2019). Paralelamente a esse cenário, 

têm surgido excelentes oportunidades de inovação, no que se refere à segurança alimentar e ao 

desenvolvimento de tecnologias compatíveis com as boas práticas agrícolas (Paula Júnior et al., 

2016), principalmente em sistemas onde não é permitido nenhum tipo de agrotóxico, como nos 

cultivos orgânicos. 

O uso de produtos naturais no controle de doenças em plantas tem se tornado uma 

alternativa para diminuir o uso indiscriminado de agrotóxicos (Souza Júnior et al., 2009). 

Dentre eles, destaca-se o fungo do gênero Trichoderma, atuando como promotor de crescimento 

e agente de controle biológico para várias doenças, utilizando diferentes mecanismos de ação 

(Druzhinina e Kubicek, 2005; Bonnet et al., 2013). Trichoderma spp. é saprófita, cosmopolita, 

encontrado em diferentes tipos de solo, madeira em decomposição e em corpos de frutificação 

de outros fungos. Produz uma variedade de metabolitos antifúngicos como quitinases, β-1-4- 

glucanases e proteases, que são enzimas líticas extracelulares degradadoras da parede celular 

de diversos fungos (Corabi-Adell et al., 2002). 

 

Diante da importância das doenças causadas por R. solani no cultivo de alface e da 

necessidade da utilização de produtos eficientes e seguros para o agricultor e para o consumidor, 

o controle biológico com Trichoderma spp., pode ser uma alternativa no manejo da doença e 

no aumento de produtividade dos cultivos, de maneira sustentável. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
2.1 A Cultura da Alface 

 
A alface (Lactuca sativa L.) é uma planta anual, da família da Asteraceae que tem como 

centros de origem a Ásia e a região do Mediterrâneo, foi introduzida no Brasil pelos portugueses 

no século XVI (Henz e Suinaga, 2005; Azevedo Filho, 2017). É uma planta herbácea com caule 

diminuído ao qual se prendem as folhas que são amplas e dispostas em roseta, podendo ser lisas 

ou crespas, com coloração do verde-amarelado ao verde-escuro até tons roxos, formando cabeça 

ou não; apresenta sistema radicular ramificado e superficial, que em sistema de cultivo com 

transplante de mudas, explora apenas os primeiros 0,25 m do solo. Na semeadura direta, a raiz 

pivotante pode atingir até 0,60 m de profundidade (Filgueira, 2003; Azevedo Filho, 2017). 

 

Dentre as cultivares de alface destacam-se: a) repolhuda crespa (americana), que forma 

cabeça; b) solta lisa, que não forma cabeça; c) solta crespa; d) mimosa, que não apresenta 

formação de cabeça e apresenta folhas com borda repicada; e) romana que tem formação de 

cabeça alongada com folhas lisas, alongadas, duras e grossas (Carvalho e Silveira, 2021). A 

colheita é realizada em torno de 50 a 70 dias após o semeio, no momento que as plantas 

apresentarem cabeças firmes (caso forme cabeça), estejam bem formadas, com folhas tenras e 

com tamanho normal para a variedade; a produtividade média é de 80.000 a 120.000 plantas.ha- 

1 em campo (Trani et al., 2005). É um alimento com baixa caloria, fonte de vitaminas A, B1, 

B2 e C, além de cálcio e ferro e de compostos bioativos como folato, β-caroteno, luteína e 

compostos fenólicos, sendo que a quantidade varia de acordo com a cultivar (Katayama, 1993; 

Ohse et al., 2009; Kim et al., 2016). 

 

A alface é cultivada em quase todas as regiões do globo terrestre, a produção global 

chega a 29 milhões de toneladas, com a China sendo responsável por 55,9% da produção, 

seguida pelos Estados Unidos e pela Índia, com produções de, respectivamente, 12,7% e 4,3% 

(Tridge, 2021). Assim como outras hortaliças, a alface é suscetível a diversas doenças. Já foram 

relatadas, aproximadamente, 75 doenças causadas por fitopatógenos como vírus, fungos e 

bactérias (Filgueira, 2003; Lopes et al.,2010). Dentre essas doenças, tem-se o tombamento ou 

damping-off e a queima da saia, ambas ocasionadas pelo fungo Rhizoctonia solani. 
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2.2 Rhizoctonia solani 

 
O fungo habitante de solo, Rhizoctonia solani, tem como teleomorfo Thanatephorus 

cucumeris (Frank) Donk, pertence ao filo Basidiomycota; podendo infectar inúmeras espécies 

de plantas. Rhizoctoni solani é um saprófita, que na ausência de plantas hospedeiras pode 

sobreviver por meio de escleródios ou de micélio melanizado, até que novas hospedeiras 

estejam disponíveis para infecção (Diniz et al., 2011; Verwaaijen et al., 2017). 

 

O tombamento é uma das doenças causadas por R. solani, os sintomas podem se 

manifestar pelo apodrecimento de semente, raiz e colo, resultando em falhas na germinação, 

além de tombamento e morte de mudas recém-transplantadas; os sintomas na base do caule, 

entre a raiz e o cotilédone, são pequenas lesões marrons, com bordas bem definidas (Lopes e 

Quezado-Duval, 1998, Lopes et al., 2010). 

 

Este fungo também é responsável pela queima-da-saia, doença difundida em diversas 

áreas produtoras de alface do Brasil, causando perdas de até 70% (Lopes e Quezado-Duval, 

1998). Os sintomas iniciais aparecem nas folhas mais velhas que ficam próximas ou em contato 

com o solo e são pequenos pontos marrons-claros que se formam nas nervuras das folhas. As 

lesões aumentam de tamanho, escurecem e se expandem no limbo foliar (Pinto et al., 2014; 

Töfoli e Domingues, 2017). 

 

O micélio de Rhizoctonia solani pode produzir uma cadeia ramificada ou simples de 

células que se formam sobre a superfície da planta hospedeira, se agregando para formar 

escleródios. Uma classificação deste fungo é feita de acordo com o número de núcleos presentes 

em cada célula e, adicionalmente, pela capacidade de ocorrer anastomose de hifas. Hifas do 

mesmo grupo de anastomose (AG) são capazes de se fundir, elas são geneticamente diferentes, 

apesar de serem morfologicamente semelhantes (Dada, 2017). Foram identificados 14 grupos 

de anastomose de R. solani, alguns são divididos em subgrupos que são classificados de acordo 

com as características genéticas e da hospedeira específica (Stodart et al., 2007). O subgrupo 

AG1-IB é capaz de infectar alface e outras plantas como feijão (Phaseolus vulgaris L.), arroz 

(Oryza sativa L.), soja (Glycine max L.), repolho (Brassica oleracea var. capitata L.) e 

leguminosas lenhosas (Dada, 2017; Verwaaijen et al., 2017). 

 

O processo de infecção começa quando as hifas de R. solani entram em contato com a 

superfície da hospedeira. Após esse contato as hifas crescem e formam apressório e peg de 
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penetração que permitem que a hifa atinja os tecidos internos da planta e a absorção de 

nutrientes para o crescimento e desenvolvimento contínuo do fungo (Pegg e Manners, 2014). 

Outra forma de penetração é por meio de aberturas naturais (lenticelas, estômatos) ou 

ferimentos; à medida que o fungo mata as células, as hifas continuam crescendo e colonizam o 

tecido morto, formando escleródios (García et al., 2006). 

 

No solo, o fungo tem crescimento vegetativo com micélio ramificado, contínuo, de cor 

marrom que, em condições de solo quente e úmido, a hifa cresce entre o material vegetal morto 

e as partículas de solo promovendo a decomposição da matéria orgânica. Rhizoctonia solani 

torna-se dormente como micélio, ou produz escleródios quando os solos secam, o que lhe 

permite sobreviver durante muitos anos (Pegg e Manners, 2014). 

 

2.3 Métodos de Controle do tombamento e da queima-da-saia 

 
O controle de doenças causadas por R. solani pode ser feito por meio da desinfestação 

do solo e dos substratos de preparo de mudas, utilizando vapor quente e pelo tratamento de 

sementes com fungicidas ou pela aplicação de fungicidas nas plantas recém-emergidas, antes e 

depois do transplante, no caso do tombamento (Patricio et al., 2006). Outra medida importante 

é a rotação de cultura com plantas não hospedeiras, usada para diminuir o potencial de inóculo, 

sendo realizada por pelo menos dois a três anos (Töfoli e Domingues, 2017). 

 

Os fungicidas, além de serem usados para tratamento de sementes, podem também ser 

aplicados em pulverização foliar, o produto registrado para controle de R. solani em alface, é 

Monceren 250 SC® (Bayer S.A., Belford Roxo, RJ), cujo princípio ativo é pencicurom, do grupo 

químico feniluréia e mecanismo de ação protetor. A classificação toxicológica deste fungicida 

até 2019, era do tipo II - Altamente Tóxico, mas com as Resoluções da Diretoria Colegiada da 

Anvisa n°s 294 e 296, ambas de 29 de julho de 2019, e o disposto na Resolução da Gerência 

Geral de Toxicologia da Anvisa - RE n° 2.080 de 31 de julho de 2019, houve reclassificação, 

passando o fungicida para a categoria de Produto Não Classificado – faixa verde, ou seja, 

produto de baixíssimo potencial de dano (Agrofit, 2021). 

 

De modo geral, o uso demasiado de agrotóxicos, além de poder criar problemas de 

resistência e não ser completamente eficaz, pode gerar contaminação do solo, toxicidade em 

comunidades microbianas e efeito degradativo na camada de ozônio, como o Brometo de 

Metila, agrotóxico que teve seu uso restrito para unidade aduaneiras dos portos brasileiros para 
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desinfestação de embalagens de madeiras, de acordo com a Instrução Normativa Nº 32, de 23 

de setembro de 2015 (Brasil, 2015; Sadeghi et al., 2009; Huang et al., 2011). Em 2020 a 

comercialização de agrotóxicos no Brasil foi de 686.349,87 toneladas de ingrediente ativo. Na 

região Norte as vendas foram de 34.512,30 toneladas, sendo 181,03 toneladas no estado do 

Amazonas (Ibama, 2022). 

 

Os agrotóxicos agem rapidamente para suprimir as populações de pragas e diminuir a 

incidência de doenças, fazendo com que se tornem mais atraentes, mas, frequentemente, os 

trabalhadores são expostos a resíduos tóxicos que podem causar doenças agudas e crônicas, 

além de poder contaminar o solo e afetar negativamente a biodiversidade (Waterfield e 

Zilberman, 2012). 

 

Além de fungicidas eficientes, existem no mercado algumas cultivares de alface 

resistentes à queima-da-saia, como a cv. “Delicia” do grupo de alface americana, cv. “Regina” 

e cv. “Carolina – AG 576” do grupo lisa (Töfoli e Domingues, 2017). Com a popularização da 

agroecologia nos últimos anos, o uso de agentes de controle biológico vem se ampliando, tanto 

para o controle de fitopatógenos quanto para a promoção de crescimento das plantas. Além de 

outras vantagens, o uso de variedades resistentes e do controle biológico de doenças propiciou 

menor exposição dos agricultores aos agrotóxicos e redução na contaminação do meio ambiente 

(Santos, 2008). 

 

O controle biológico é definido como a redução da densidade de inóculo ou das 

atividades do patógeno que causariam uma doença (Cook e Backer, 1983) realizada direta ou 

indiretamente por um ou mais organismos antagônicos, que não o homem, seja naturalmente 

ou por meio da manipulação do antagonista, da hospedeira, do ambiente, ou por meio da 

introdução em larga escala dos antagonistas (Chet et al., 1997). Os agentes microbianos, 

antagonistas podem reduzir os custos de produção e atender à demanda de uma sociedade que 

busca por alimentos livres de agrotóxicos (Bettiol, 2019a), como melhorando a qualidade dos 

alimentos produzidos (Grigoletti, et al., 2000; Bettiol, 2019a). 

 

Os agentes de controle biológico interferem no ciclo de vida do patógeno, impedindo a 

ocorrência de doenças em plantas  ou diminuindo sua severidade, resultando no controle 

biológico, sendo esta, uma alternativa sustentável para o controle de pragas e doenças (Chet et 

al., 1997). O sucesso do controle biológico, no entanto, depende do conhecimento sobre a 

ecologia do patógeno e do antagonista, além dos fatores edafoclimáticos, desta forma  é 
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indispensável o desenvolvimento de novos biopesticidas visando aumentar a oferta, e estimular 

a demanda por esses produtos (Grigoletti, et al., 2000, Bettiol, 2019a). 

 

Dentre os agentes de controle biológico mais efetivos, encontram-se os fungos do gênero 

Trichoderma, atuando no controle de doenças em diversas culturas e como promotor de 

crescimento (Bonnet et al., 2013). 

 

2.4 Trichoderma spp. 

 
Os fungos do gênero Trichoderma (anamorfo Hypocrea) pertencem ao Filo 

Ascomycota, Classe Ascomycetes, Ordem Hypocreales, Família Hypocreaceae (Samuel e 

Hadavi, 1996). A combinação parassexual, a mutação, os fatores genéticos entre outros 

contribuem para a variação deste gênero (Montalvão, 2012). Rifai (1969) propôs uma 

classificação em nove espécies, diferenciadas pelo padrão de ramificação dos conidióforos e 

pela morfologia do conídio, Bisset (1991) estudando as espécies descritas por Rifai, propôs usar 

o termo “seções” para separar as espécies que eram similares dentro das noves anteriormente 

descritas. Após o uso de métodos moleculares, foram descritas diversas espécies de 

Trichoderma, que hoje somam 375 (Cai e Druzhinina, 2021). 

 

As espécies de Trichoderma englobam fungos de vida livre, com alta capacidade de 

colonizar ambientes radiculares e foliares; no solo apresentam importante função ecológica, 

pois participam da decomposição e da mineralização dos resíduos vegetais. Têm crescimento 

rápido e são considerados biofungicidas, pois podem reduzir, em até 100%, as chances de certas 

doenças afetaram cultivos, além de poderem promoverem o crescimento vegetal (Saito et al., 

2009; Bettiol et al.,2019a). 

 

Trichoderma spp. é um fungo amplamente distribuído por todo o mundo, ocorrendo em 

quase todos os tipos de solo, principalmente nos que tem mais matéria orgânica. Muitas espécies 

são encontradas na rizosfera das plantas, também é achado colonizando madeira em 

decomposição, em corpos de frutificação de fungos macroscópicos, como orelhas-de-pau e 

cogumelos e no interior de plantas, como endofíticos (Mello et al., 2007; Abreu e Pfenning, 

2019). Devido a sua capacidade metabólica e à sua natureza competitiva e agressiva, quando 

estabelecido nas raízes pode solubilizar nutrientes e disponibilizá-los às plantas, além de 

desencadear uma série de alterações fisiológicas, fazendo com que plantas criem mecanismos 
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de defesas contra agentes patogênicos (Melo, 1991; Machado et al., 2012; Nachtigal, 2012; 

Pereira, 2012; Ribeiro, 2017). 

 

Muitas espécies de Trichoderma produzem celulases e outras enzimas hidrolíticas como 

xilanases, que podem ser usadas na indústria para fabricação de rações e de papel. 

Recentemente, isolados de T. harzianum encontrados na Amazônia, altamente eficientes na 

produção da enzima β-glicosidase, que atua na fase final da degradação da biomassa usada na 

fabricação de etanol, permitiram o aumento da eficiência na produção deste biocombustível 

(Lorito et al., 1998; Santos et al., 2019, Alisson, 2019). 

 

Em meio de cultura, isolados de Trichoderma spp. apresentam rápido crescimento, com 

a superfície da colônia lisa e quase translúcida, posteriormente, tornando-se flocosa e 

compactada. A coloração da colônia varia entre os tons de verde, devido à pigmentação dos 

conídios e à quantidade de conídios produzidos, mas pode ser influenciada pelo pH do meio de 

cultivo. As hifas são hialinas, ramificadas e de parede lisa e a maioria das espécies forma 

clamidósporos, intercalados nas hifas ou terminais (Oliveira, 2007). 

 

Este agente de biocontrole apresenta diferentes mecanismos de ação, como 

micoparasitismo, antibiose e competição, além de promover a indução de resistência nas 

plantas. O micoparasitismo ocorre quando o antagonista infecta outros fungos, degrada enzimas 

e consome nutrientes. Em maior ou menor escala, todas as espécies de Trichoderma podem 

parasitar, de forma eficaz, fungos fitopatogênicos (Machado et al., 2012; Druzhinina et al., 

2018). 

 

A antibiose é a interação na qual um ou mais metabólitos produzidos por um organismo, 

tem efeito nocivo sobre outro. Isolados de Trichoderma spp. produzem milhares de metabólitos 

secundários como antibióticos e enzimas líticas capazes de inibir e destruir propágulos de 

fungos fitopatogênicos (Machado et al., 2012). 

 

Competição é o processo de interação entre dois ou mais organismos, que se empenham 

pelo mesmo recurso, de modo que o uso por um deles reduz a quantidade disponível para os 

outros. Essa competição pode ocorrer para a aquisição de nutrientes, espaço físico, oxigênio, 

luz etc. (Dias, 2011; Machado, 2012). A presença de Trichoderma spp. em solos de diferentes 

partes do mundo confirma a sua capacidade de competir por espaço e por recursos naturais 

(Monte et al., 2019). 
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A indução de resistência consiste na ação de um indutor na ativação da resistência 

latente da planta fazendo com que a entrada ou a atividade do patógeno em seu tecido seja 

atrasada ou evitada (Dias, 2013). Trichoderma spp. estimulam as defesas das plantas de forma 

sistêmica, frente ao ataque de fitopatógenos ou de condições edáficas sem, necessariamente, 

estabelecer contato direto com o invasor ou o estresse prévio (Monte et al., 2019). 

 

Espécies de Trichoderma se destacam entre os micro-organismos usados na produção 

de biopesticidas, sendo, estes, há vários anos, usadas no controle de fitopatógenos. Atualmente, 

são disponíveis no mercado mundial vários produtos à base deste fungo, como o ECO-T 

(Trichoderma asperellum (Samuels, Lieckf. & Nirenberg) , Asperello T 34 Biocontrol (T. 

asperellum T34), ECO-77 (Trichoderma atroviride (P. Karst), Agroderma (Trichoderma 

harzianum (Rifai), Daytona (T. harzianum Esalq-1306), Ecotrich (T. harzianum IBLF006) entre 

outros, desenvolvidos para reduzir a incidência do tombamento de plantas, a severidade de 

doenças causadas por patógenos como Botrytis spp., Fusarium spp., Pythium spp., Rhizoctonia 

spp., Phytophthora spp., Sclerotium spp. e Sclerotinia spp., no tratamento de infecções em 

videiras causadas por Eutypa lata (Prs.) Tul. & C. Tul, além da promoção de crescimento 

(Bettiol e Morandi, 2009; Bettiol et al., 2019b). 

 

Vários estudos foram realizados com fungos antagonistas no controle de R. solani. Dias 

et al. (2013) observaram a eficiência de isolados de Trichoderma spp. no controle de 

tombamento de pós-emergência, causado por R. solani, em plantas de alface. Trichoderma 

harzianum apresentou micoparasitismo a R. solani em mudas de pepino (Cucumis sativus L.) 

(Huang et al. 2011). Lucon et al. (2009) concluíram que dos 490 isolados de Trichoderma spp. 

testados, 44 foram capazes de reduzir entre 5 e 100% os sintomas de tombamento em plântulas 

de pepino e Pinto et al. (2014) relataram que Trichoderma spp. reduziu o tombamento, a 

severidade da queima-da-saia e aumentou a massa seca de plântulas de alface. 

 

Rhizoctonia solani consegue utilizar a celulose presente nos resíduos frescos, mas não 

nos resíduos maduros, onde estão em menor quantidade (Hoitink e Bohem, 1991). Nelson e 

Hoitink (1983) observaram que o tombamento em rabanete (Raphanus sativus L.) foi eliminado 

em substratos produzidos a partir de madeiras decompostas, mas não nos substratos produzidos 

com resíduos frescos. Por ser altamente competitivo, quando a quantidade de celulose é alta, R. 

solani não consegue ter um bom desempenho em baixas quantidades de celulose e passa a sofrer 

antagonismo de Trichoderma spp., que conseguem colonizar compostos maduros destruindo os 
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escleródios do patógeno (Farias et al., 2020; Gabardo et al., 2020; Chagas Júnior et al., 2018; 

Kuzmanovska et al., 2018). 

 

Em relação à promoção de crescimento, há vários relatos de sucesso proporcionados por 

tratamento com Trichoderma spp., que são capazes de produzir protease, sideróforos e ácido 

indol acético (AIA), os quais podem contribuir no crescimento vegetal, tornando-se uma 

alternativa de promoção de crescimento, de baixo-custo (Oliveira et al., 2012; Fragoso; 

Custódio, 2016). Silva et al. (2012) mostraram a potencialidade de Trichoderma spp. no 

crescimento de plantas de arroz (Oryza sativa L.). Chagas et al. (2017) usando T. asperellum 

observaram aumento de 60% de biomassa nas culturas de soja (Glycine max L.), feijão caupi 

(Vigna unguiculata (L.) Walp), arroz e milho (Zea mays L.). Isolados de Trichoderma spp. 

promoveram o crescimento de plantas de lentilha (Lens culinaris Medik), além de controlar 

doenças (Javeria et al,2020). As raízes de tomate aumentaram seu peso seco em 66,7% com 

aplicação de Trichoderma agressivum f. europaeum (Samuels; W. Gams) e Trichoderma 

saturnisporum (Hammill) (Sánchez-Montesinos et al.,2020). 

 

2.5 Custos controle convencional x custos controle biológico 

 
A indústria do biocontrole está crescendo 5,3 vezes mais rápido que a indústria dos 

agrotóxicos, segundo a Associação Brasileira das Empresas de Controle Biológico (ABCBio) 

que representa, no Brasil, 70% do mercado de biocontoladores. Em 2019, as vendas foram de 

R$ 464,5 milhões, uma expansão de 77%, quando comparada com ao ano de 2017, cujas vendas 

foram de R$ 262,4 milhões. Isso se deve ao maior interesse, por parte dos agricultores em uma 

agricultura mais sustentável, aos avanços tecnológicos, entre outros (Mapa, 2019). Em 2020, o 

Brasil bateu o recorde de registro de produtos biológicos, foram 95 defensivos, dentre eles 

produtos à base de T. asperellum (Mapa, 2021). 

 

Em 2019 a vendas de produtos microbiológicos foram de 492.725,95 kg de ingredientes 

ativos, um aumento de 47,2% na produção, de 20,4% na importação e de 50,4% nas vendas 

nacionais, quando comparadas às do ano anterior. Trichoderma spp. foi o fungo biocontrolador 

mais produzido e comercializado, com destaque para as espécies T. asperellum, T. harzianum 

e Trichoderma koningiopsis (Samuels, C. Suárez; HC Evans) com produção de 109.310,32 kg 

e venda interna de 85.852,47 kg (Ibama, 2019). 
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Para melhor comparação dos custos, foi realizado o levantamento dos valores para 

controlar R. solani em alface, com o fungicida recomendando para a cultura e com produto à 

base de Trichoderma spp. (Quadro 1) O Pencycuron, produto liberado pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento para controle de doenças causadas por R. solani em 

alface, não foi encontrado à venda no mercado de Manaus e o preço se baseia em consultas na 

internet em 2021. 

 

Quadro 1. Comparação de custo entre o controle convencional e biológico de doenças causadas 

por Rhizoctonia solani em alface. 
 

Tipo de controle Dose (L. ha-1) Quantidade (L) Valor (R$)1 

/L 

Custo Total 

(R$) 

Convencional (Pencycuron) 1,5 – 2,0 1,0 220,00 440,00 

Biológico (Trichoderma) 

Trichodermil SC® 

1,0 1,0 195,00 195,00 

1 Preços em 2021, segundo https://villaverdeagro.com.br/produto/trichodermil-sc-fungicida-nematicida- 

biologico-1l / https://villaverdeagro.com.br/produto/monceren-250-sc-fungicida-bacteriostatico-1l 
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3 OBJETIVOS 

 
3.1 Geral 

 
Avaliar o potencial de Trichoderma spp. no controle de doenças causadas por 

Rhizoctonia solani e na promoção de crescimento de cultivares de alface. 

 
3.2 Específicos 

 
- Avaliar e selecionar, em testes in vitro, isolados de Trichoderma spp. com potencial 

antagônico ao crescimento micelial de R. solani. 

 

- Selecionar isolados de Trichoderma spp. capazes de controlar o tombamento e a 

queima-da-saia em alface causados por R. solani, em condições de casa-de-vegetação. 

 

- Selecionar isolados de Trichoderma spp. capazes de promover crescimento em duas 

cultivares de alface. 

 

- Identificar, por meio de ferramentas moleculares, os isolados de Trichoderma spp. 
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4 MATERIAL E METÓDOS 

4.1 Local da pesquisa 

 
Os experimentos foram realizados no Laboratório de Fitopatologia, na casa-de- 

vegetação do Campus III do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) e no 

Laboratório de Biologia Molecular da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa 

Amazônia Ocidental), na cidade de Manaus, AM. 

 

4.2 Obtenção do isolado de Rhizoctonia solani e teste de patogenicidade 

 
O isolado de R. solani foi obtido da coleção de Micro-organismos de Interesse 

Agrossilvicultural do Laboratório de Fitopatologia do INPA, obtido originalmente de planta de 

alface. O fungo estava armazenado em água (Castellani, 1963) e foi reativado por meio de 

cultivo em BDA (Batata-Dextrose-Ágar) (Zauza; Alfenas; Mafia, 2016) em placas de Petri, e 

incubados em estufa incubadora BOD (Biological Oxygen Demand) à 25 °C, sob fotoperíodo 

de 12 h, durante sete dias. 

 

Após o desenvolvimento das colônias, para comprovar a patogenicidade do isolado 

fúngico, foi realizado o teste de patogenicidade. Para isso, dois discos de micélio de R. solani 

de 5 mm de diâmetro, retirados de colônias com sete dias, foram depositados no caule de cada 

muda de alface aos 30 dias da semeadura, da cultivar orgânica Crocantela (Korin, São Paulo, 

SP), cultivadas em substrato HT Hortaliças (Tropstrato, Mogi Mirim, SP), de modo que o 

micélio ficasse em contato com a superfície vegetal. Após a inoculação, as mudas foram 

mantidas em câmaras úmidas, por 24 h, preparadas com sacos plásticos transparentes, 

borrifados internamente com água. Decorrido o tempo, os sacos plásticos foram retirados e as 

mudas de alface receberam irrigações diárias com regador. 

 

Diariamente, após a inoculação, as plantas foram observadas para verificação do 

aparecimento de sintomas de queima. O material com sintomas foi observado sob microscópio 

estereoscópio (L2, Leica, Mannheim, Germany) e o patógeno foi reisolado, retirando-se 

fragmentos da área de transição entre os tecidos sintomático e não sintomático que foram 

desinfestados em álcool 70%, por trinta segundos, em solução de hipoclorito de sódio 1%, por 

um minuto, e lavados em água destilada esterilizada. Após a desinfestação os fragmentos foram 

transferidos para meio BDA, em placas de Petri, que foram incubadas em estufa incubadora 

BOD à 25 °C, sob fotoperíodo de 12 h, durante sete dias, para o desenvolvimento da colônia. 
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Após esse período as colônias foram observadas sob microscópio estereoscópio para 

verificação visual das características morfológicas correspondente da espécie e por fim 

armazenadas pelo método Castellani (Castellani, 1963). 

 

4.3 Obtenção dos isolados de Trichoderma spp. 

 
Foram utilizados 31 isolados de Trichoderma spp. (Quadro 2), sendo 13, obtidos da 

coleção de Micro-organismos de Interesse Agrossilvicultural do INPA, 13, cedidos pela 

Universidade Federal do Oeste do Pará e cinco isolados de solo do Campus III do INPA. O 

isolamento foi realizado por meio da técnica de diluição seriada, utilizando o fator de diluição 

10-3 (Madigan et al., 2004). As placas foram mantidas a ± 25 ºC sob fotoperíodo de 24 h, 

fornecido por lâmpadas fluorescentes, tipo luz do dia, localizadas, aproximadamente, 40 cm 

acima das placas. Após o desenvolvimento das colônias dos fungos foi feita a repicagem para 

tubos de ensaio contendo meio de cultura BDA que foram mantidos à 25 °C e fotoperíodo de 

12 h, por sete dias. Posteriormente os tubos foram armazenados sob refrigeração (5 °C) para 

futuros estudos. 
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Quadro 2. Origem dos isolados de Trichoderma spp. 
 

Nº do Isolado na 

Coleção do INPA 

Município de Origem Hospedeiro/Substrato Ano de isolamento Instituição de Origem 

INPA 1340 Manaus/AM Cardeiro (Scleronema micranthum) 2004 Inpa 

INPA 1351 Manaus/AM Cardeiro (Scleronema micranthum) 2004 Inpa 

INPA 1439 Manaus/AM Solo terra preta de índio 2004 Inpa 

INPA 1572 Manaus/AM Solo terra preta de índio 2004 Inpa 

INPA 1599 Manaus/AM Solo terra preta de índio 2004 Inpa 

INPA 2114 Patos de Minas/MG Laboratório de Bio. Farroupilha 2004 Inpa 

INPA 2115 Patos de Minas/MG Laboratório de Bio. Farroupilha 2004 Inpa 

INPA 2473 Manaus/AM Cardeiro (Scleronema micranthum) 2004 Inpa 

INPA 2475 Manaus/AM Cardeiro (Scleronema micranthum) 2004 Inpa 

INPA 2478 Manaus/AM Cardeiro (Scleronema micranthum) 2004 Inpa 

INPA 2488 Manaus/AM Cardeiro (Scleronema micranthum) 2004 Inpa 

INPA 2489 Manaus/AM Cardeiro (Scleronema micranthum) 2004 Inpa 

INPA 1601-C Manaus/AM Cardeiro (Scleronema micranthum) 2004 Inpa 

INPA 2976 Mojuí dos Campos/PA Dipteryx sp./Frutos 2018 Ufopa 

INPA 2977 Mojuí dos Campos/PA Dipteryx sp./Frutos 2018 Ufopa 

INPA 2978 Mojuí dos Campos/PA Dipteryx sp./Frutos 2018 Ufopa 

INPA 2979 Mojuí dos Campos/PA Dipteryx sp./Frutos 2018 Ufopa 

INPA 2980 Mojuí dos Campos/PA Dipteryx sp./Frutos 2018 Ufopa 

INPA 2981 Viçosa/MG Solo 2005 Ufopa 

INPA 2982 Santarém/PA Solo 2005 Ufopa 

INPA 2983 Santarém/PA Solo 2005 Ufopa 
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Quadro 2. Origem dos isolados de Trichoderma spp. (continuação) 
 

Nº do Isolado na 

Coleção do INPA 

Município de Origem Hospedeiro/Substrato Ano de isolamento Instituição de Origem 

INPA 2984 Santarém/PA Solo 2005 Ufopa 

INPA 2985 Mojuí dos Campos/PA Dipteryx sp./Frutos 2018 Ufopa 

INPA 2986 Mojuí dos Campos/PA Dipteryx sp./Frutos 2018 Ufopa 

INPA 2987 Mojuí dos Campos/PA Dipteryx sp./Frutos 2018 Ufopa 

INPA 2988 Mojuí dos Campos/PA Dipteryx sp./Frutos 2018 Ufopa 

INPA 2989 Manaus/AM Cupuaçu/Solo 2019 Inpa/Diluição Seriada 

INPA 2990 Manaus/AM Cacau/Solo 2019 Inpa/Diluição Seriada 

INPA 2991 Manaus/AM Açaí/Solo 2019 Inpa/Diluição Seriada 

INPA 2992 Manaus/AM Banana/Solo 2019 Inpa/Diluição Seriada 

INPA 2993 Manaus/AM Cacau/Solo 2019 Inpa/Diluição Seriada 
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4.4 Avaliação, in vitro, da ação antagônica dos isolados de Trichoderma spp. 

 
A ação antagônica dos isolados de Trichoderma spp. a R. solani foi avaliada por meio 

de testes de pareamento de culturas (Bomfim et al., 2010) e produção de compostos voláteis 

(Dennis; Webster, 1971) em delineamento experimental inteiramente casualizado e sendo uma 

placa de Petri, com a cultura pareada, a unidade experimental. 

 

4.4.1 Teste de antagonismo entre Trichoderma spp e Rhizoctonia solani em cultivo pareado 

 
O teste de pareamento foi realizado com os 31 isolados de Trichoderma spp. e uma 

testemunha, de acordo com Bomfim et al. (2010). Em placas de Petri de poliestireno (9 cm de 

diâmetro) com meio de cultura BDA, foram colocados em lados opostos, um disco de micélio, 

de 5 mm de diâmetro de Trichoderma spp. e um disco de igual tamanho de R. solani. A 

testemunha foi constituída do cultivo, de um lado da placa de Petri, um disco do patógeno e no 

outro lado, disco do meio BDA. As placas foram mantidas à 25 °C, sob fotoperíodo de 12 horas, 

durante sete dias em estufa incubadora BOD. 

 

O potencial de antagonismo foi avaliado pelo crescimento micelial, após sete dias, por 

meio da escala de Bell et al. (1982), onde foram atribuídas notas: 

1= o antagonista cresceu por toda a placa de Petri; 

2= o antagonista cresceu sobre 2/3 da placa; 

3= o antagonista e o patógeno cresceram até metade da placa; 

4= o patógeno cresceu sobre 2/3 da placa e 

5= o patógeno cresceu por toda a placa de Petri 

 

As notas obtidas (um, dois, três, quatro e cinco) foram expressas em porcentagem de 

colonização (100%, 75%, 50%, 25%, 0%) respectivamente. Além da escala de Bell, a 

percentagem de inibição de R. solani também foi avaliada pela fórmula: % inibição = [(ctest – 

ctrat) /ctest] x 100, em que ctest = crescimento da testemunha (diâmetro da colônia, em cm); e 

ctrat = crescimento do tratamento (diâmetro da colônia, em cm), medido com auxílio da uma 

régua milimétrica, após sete dias de cultivo (Menten et al., 1976). 

 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo 

teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade, utilizando o programa estatístico Sisvar 5.6 

(Ferreira, 2011). Os isolados que apresentaram melhor desempenho neste teste foram avaliados 
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quanto a produção de compostos voláteis (Dennis; Webster, 1971), bem como para os ensaios 

de avaliação do controle do tombamento e da queima-da-saia, em casa-de-vegetação. 

 

4.4.2 Avaliação da produção de compostos voláteis por isolados de Trichoderma spp. 

 
Foram utilizados os sete isolados de Trichoderma spp. com melhor desempenho no 

antagonismo em cultivo pareado. No centro da tampa de uma placa de Petri de vidro (9,5 cm 

de diâmetro), contendo meio BDA, foi disposto um disco de 5 mm de meio BDA contendo 

micélio de R. solani e, no centro da tampa de outra placa, foi disposto um disco de 5 mm de 

meio BDA retirado da margem de colônia de Trichoderma spp. As tampas foram sobrepostas, 

vedadas com filme plástico e incubadas por sete dias em estufa incubadora BOD, sob 

fotoperíodo de 12 horas e temperatura de 25 ºC, deixando o disco da colônia de R. solani, na 

tampa superior. A testemunha consistiu de tampas com disco de micélio de colônia de R. solani, 

em ambas as posições. A avaliação se deu aos sete dias, medindo o diâmetro da colônia de R. 

solani em direções diametralmente opostas e calculando-se a média desses valores que foi 

considerada o diâmetro médio da colônia. O delineamento experimental foi o inteiramente 

casualizado e o experimento teve cinco repetições. Os dados do diâmetro médio das colônias 

foram submetidos à análise de variância e as médias, comparadas pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade utilizando o programa estatístico Sisvar 5.6 (Ferreira, 2011). 

 

4.5 Avaliação, in vivo, de isolados de Trichoderma spp. como agentes de biocontrole e 

como promotores de crescimento 

 

Para os ensaios em casa-de-vegetação, foram utilizados sete isolados de Trichoderma 

spp. que inibiram 100% o crescimento da colônia de R. solani, em cultivo pareado. Ao final dos 

testes in vitro, os isolados (INPA 2475, INPA 2478, INPA 2976, INPA 2981, INPA 2983, INPA 

2997 e INPA 2991) foram selecionados e usados em três experimentos em casa-de- vegetação. 

Os experimentos foram realizados para verificar o potencial no controle de tombamento, da 

queima-da-saia e na promoção de crescimento em duas cultivares comerciais de alface do tipo 

crespa, a orgânica Crocantela (Korin, São Paulo, SP) e a convencional Isabela (Feltrin, 

Farroupilha, RS) (peletizada com fungicida Thiran, 0,2%). Os três isolados de Trichoderma 

spp., que proporcionaram os melhores resultados no controle do tombamento (INPA 2475, 

INPA 2981 e INPA 2991), foram utilizados para avaliar o controle da queima-da- saia. 
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4.5.1 Trichoderma spp. no controle do tombamento em alface 

 
Para produção de micélio de R. solani, 100 g de grãos de arroz parboilizado.saco-1 de 

polipropileno, com capacidade de 1 kg, foram umedecidos com 60 mL de água destilada e 

autoclavados a 120 ºC, durante 20 minutos. Após o resfriamento do arroz foram transferidos 

dez discos (5 mm) da colônia de R. solani e os sacos foram fechados com um nó e incubados 

durante sete dias à 25 ºC sob fotoperíodo de 12 h. A cada dois dias o substrato foi revolvido 

para promover a troca gasosa, quebra do micélio e aumento da superfície de contato do fungo 

com o substrato, para melhor crescimento vegetativo. 

 

Para a produção do inóculo de Trichoderma spp., cada isolado foi cultivado em três 

placas de Petri, contendo meio BDA, incubados em BOD à 25 °C, sob fotoperíodo de 12 h 

durante sete dias. Em seguida, foram preparadas suspensões de conídios de Trichoderma spp., 

adicionando-se 10 mL de água destilada esterilizada em cada placa, raspando a superfície das 

culturas com uma alça de Drigalski e filtrando-as em camada dupla de gaze. A concentração de 

inóculo de Trichoderma spp. foi ajustada para 108 conídios.mL-1 com auxílio de câmara de 

Neubauer. 

 

O substrato comercial HT Hortaliças, utilizado nos testes foi esterilizado em autoclave 

por 60 minutos a 120 ºC, por três dias consecutivos. Foram usados copos descartáveis com o 

fundo perfurado para drenagem, com capacidade de 500 mL, que foram preenchidos com a 

mistura de 300 g de substrato e 1 g de arroz colonizado com R. solani e 1 mL da suspensão de 

Trichoderma spp. A mistura foi revolvida e incubada, por sete dias, para o estabelecimento 

inicial dos fungos. Após este período, foram semeadas duas cultivares de alface, Crocantela 

(orgânica) e a Isabela (convencional), usando três sementes por copo, depois de sete dias foi 

realizado o desbaste, deixando uma planta por copo. 

 

Para este experimento o delineamento foi inteiramente casualizado, com cinco 

repetições, a unidade experimental foi representada por um copo descartável de 500 mL com 

uma planta de alface. Os tratamentos controle foram: o controle positivo representado por alface 

cultivada em solo infestado apenas com R. solani e o controle negativo, alface cultivada em 

substrato não infestado, mais sete tratamentos, cada um com substrato infestado com um isolado 

dos sete de Trichoderma spp. 
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A avaliação da incidência de tombamento foi realizada 10 dias após o semeio das 

alfaces. Os dados foram submetidos a análise de variância e as médias foram comparadas pelo 

teste de Tukey a 5% de probabilidade, utilizando o software estatístico Sisvar 5.6 (Ferreira, 

2011). 

 

4.5.2 Controle da queima-da-saia em alface com Trichoderma spp. 

 
Neste experimento foram utilizados três isolados de Trichoderma spp. (INPA 2475, 

INPA 2981 e INPA 2991). A multiplicação do Trichoderma spp. e de R. solani foi realizada 

em placas de Petri e em arroz umedecido, nas condições descritas no item 4.5.1. Foram 

adicionados, a 300 g de substrato (HT Hortaliças), 1g de arroz colonizado com R. solani e 1 g 

de arroz colonizado com Trichoderma spp. em cada copo plástico perfurado com capacidade 

de 500 mL. O delineamento foi o inteiramente casualizado, com cinco repetições, sendo a 

unidade experimental um copo descartável com uma planta de alface da cultivar Isabela, aos 40 

dias da semeadura. As testemunhas foram: alface cultivada em substrato infestado apenas com 

R. solani (controle positivo) e alface cultivada em substrato não infestado com o patógeno e nem 

com o antagonista (controle negativo). A avaliação da severidade da queima-da-saia foi feita 

após 10 dias do transplante e foi baseada na escala de notas adaptada de Pinto et al. (2014), onde: 

1 – Planta sem sintomas da doença; 

2 - Caule apresentando lesões, mas sem atingir as folhas; 

3 - ¼ da planta coberta com pequenas manchas marrom-escuras nas nervuras centrais 

inferiores; 

4 - ½ da planta coberta com lesão e folhas murchas, 

5 - Planta morta. 

 

As notas de severidade da doença aos 10 dias do transplante foram submetidas à análise 

de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade utilizando o 

software estatístico Sisvar 5.6 (Ferreira, 2011). 

 

4.5.3 Trichoderma spp. na promoção de crescimento de cultivares de alface 

 
Os isolados de Trichoderma spp. usados nesta fase foram INPA 2475, INPA 2478, 

INPA 2976, INPA 2981, INPA 2983, INPA 2997 e INPA 2991, cada isolado foi cultivado em 

três placas de Petri contendo meio BDA, durante sete dias. Suspensões de conídios de 
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Trichoderma spp. foram preparadas adicionando-se água destilada esterilizada às placas, 

raspando a superfície das culturas com uma alça de Drigalski e filtrando-as em camada dupla 

de gaze. A concentração de conídios de Trichoderma spp. foi ajustada para 108 conídios.mL-1 

com auxílio da câmara de Neubauer. Em copos descartáveis perfurados, com capacidade de 500 

mL, foram adicionados 300 g de substrato HT Hortaliças autoclavado por sete dias a 120 ºC, 

que foi infestado com 1 mL de suspensão de conídios de Trichoderma spp., no momento da 

semeadura. Foram semeadas três sementes de alface e, aos sete dias, foi feito o desbaste 

mantendo-se uma planta por copo. O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, 

com cinco repetições, mais o tratamento testemunha, que consistiu de plantas de alface 

cultivadas em substrato, sem adição de Trichoderma spp. A unidade experimental foi um copo 

descartável com capacidade de 500 mL com fundo perfurado para drenagem, contendo uma 

planta de alface. Foram realizadas avaliações da altura da planta, medindo-se da região do colo 

até o final da folha mais alta, comprimento da raiz principal, ambas as medições utilizando 

régua milimetrada, e massa fresca do sistema radicular e da parte aérea aos 30 dias do semeio, 

utilizando balança de precisão (AD2000 Marte, São Paulo, SP). Com os dados obtidos foi 

realizada análise de variância e comparação das médias pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade utilizando o software Sisvar 5.6 (Ferreira, 2019). 

 

Os valores de massa fresca de raiz da cultivar Isabela (convencional) foram 

transformados pela equação Y + 1.0 - √ (Y + 1.0) para a normalização dos dados, assim como 

os valores de massa fresca de raiz e massa fresca de parte aérea da cultivar orgânica. 

 

4.6 Identificação molecular dos isolados de Trichoderma spp. 

 
Para identificação taxonômica das espécies dos isolados pré-selecionados, foram feitas 

análises filogenéticas utilizando ferramenta molecular. A identificação foi realizada no 

Laboratório de Biologia Molecular da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa 

Amazônia Ocidental), na cidade de Manaus, AM. 

 

4.6.1 Extração de DNA, amplificação e sequenciamento 

 
Foram preparadas culturas monospórica de cada isolado (Pinho et al., 2016) e, após o 

crescimento das colônias em meio BDA foi realizada a repicagem, onde discos de micélio de 

0,5 cm de diâmetro dos isolados foram transferidos para Erlenmeyer contendo 250 mL de meio 

líquido (Batata-Dextrose), que foram incubados por sete dias em temperatura ambiente (25 ± 2 
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ºC), após esse período o micélio foi filtrado em papel filtro esterilizado e usado para extração 

do DNA genômico pelo método de Griffiths et al. (2000) modificado. As regiões de DNA 

analisadas foram o fator de alongamento da tradução 1α (TEF1α) e espaçadores transcritos 

internos (ITS). Para amplificação do gene TEF1α foram utilizados os primers TEF1-728F (5’- 

CAT CGA GAA GTT CGA GAA GG - 3’) (Carbone e Kohn, 1999) e TEF1 (5’- GCC ATC 

CTT GGA GAT ACC AGC - 3’) (Samuels et al., 2002). Para a amplificação do gene ITS foram 

empregados os iniciadores ITS1 (5'TTC CGT AGG TGA ACC TGC GG 3') e ITS4 (5' TCC 

TCC GCT TAT TGA TAT GC 3') (White et al., 1990; Hermosa et al., 2000). 

 

As reações foram realizadas com volume de 50 μL usando tampão DNA polimerase 

termoestável (Taq polimerase) 1 x, 1,5 mM de MgCl2; 0,4 nM de cada primer; 0,2 nM de 

desoxirribonucleotídeos fosfatados (dNTPs); 0,2 U de Taq DNA polimerase e 50 ng de DNA. 

Os ciclos térmicos consistiram em desnaturação inicial a 94 ºC, por cinco minutos, seguida de 

30 ciclos de desnaturação a 94 ºC, por 30 segundos, anelamento a 52 ºC, por 45 segundos, 

extensão a 72 ºC, por dois minutos, e extensão final a 72 ºC, por cinco minutos. 

 

Os resultados da amplificação foram visualizados após eletroforese em gel de agarose 

(1%) (MultiSUB Maxi, Cleaver Scientific, Reino Unido) corado com 0,5 μg.mL-1 de 

GelGreen® (Biotium, Fremont, CA, USA), sob luz ultravioleta e em seguida fotografados 

(ChemStudio™ t , CA, USA). Os produtos da amplificação foram purificados utilizando o kit 

BrilliantDyeTM v 3.1 (Life Technologies, Delhi, India), em seguida os eletroferogramas do 

sequenciamento foram analisados para a determinação das sequências utilizando o programa 

Genetic Analysis. Após a edição, foram feitas buscas de similaridade com a sequências no 

GenBank® (National Center for Biotechnology Information, NBBI), utilizando a ferramenta 

Basic Local Alignment Search Tool (BLASTn). 

 

4.6.2 Análises filogenéticas 

 
As sequências foram alinhadas usando o ClustalW Multiple Aligment algorithm no 

software BioEdit (Hall, 1999). As sequências de Trichoderma spp. mais similares disponíveis 

no GenBank foram usadas no alinhamento. A análise filogenética foi realizada a partir da 

concatenado das sequências TEF1α e ITS pelo método Neighbor-Joining (Saitou e Nei, 1987), 

usando o software package Mega 7. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Teste de inibição do crescimento micelial, em cultivo pareado, de Trichoderma spp. e 

Rhizoctonia solani 

 
Os isolados de Trichoderma spp. colonizaram rapidamente o meio de cultura no cultivo 

pareado com R. solani. Na Tabela 1 observa-se que houve diferença significativa entre os 

isolados. Pelas notas da escala de Bell, transformadas em percentual, 17 isolados receberam 

nota 1, ou seja, mostraram efeito antagônico sobre o fitopatógeno variando entre 83% e 100%, 

sendo que sete deles obtiveram inibição máxima (INPA 2475, INPA 2478, INPA 2976, INPA 

2981, INPA 2983, INPA 2997 e INPA 2991). Outros 14 isolados de Trichoderma spp. 

ocasionaram a menor percentagem de inibição, que variou de 37% a 66% (Tabela 1). 

 

Verificou-se uma excelente atividade antagônica in vitro de Trichoderma spp, onde o 

fungo pôde desenvolver seus mecanismos de ação contra o fitopatógeno no ambiente controlado 

que disponibilizava todas as condições adequadas. A capacidade antagônica de Trichoderma 

spp. é explicada pela produção de antibióticos como trichodermina, gliotoxina, viridina, 

suzucacilina, alameticina e dermadina que inibe o crescimento de outros fungos; além da 

competição por espaço e nutrientes (Dennis, 1971; Webster, 1971; Bell et al., 1982). Além 

disso, Trichoderma spp. produzem enzimas hidrolíticas, como celulase e hemicelulase que são 

capazes de degradar quitina, glucano e celulose, causando a quebra da parede celular do 

fitopatógeno (Melo, 1996). Espécies de Trichoderma apresentam a capacidade de parasitar, o 

micélio de Trichoderma se enrola no micélio do fungo patogênico, penetra suas células e destrói 

o conteúdo citoplasmático de R. solani (Monte, et al., 2019). 

 

No controle biológico a seleção dos antagonistas se baseia em evidências de que o fungo 

antagonista interfere, de algum modo, no desenvolvimento do fitopatógeno ou reduz a doença. 

Uma das formas desta avaliação é em testes in vitro, entretanto, deve haver uma distinção entre 

atividade antagônica e a capacidade de biocontrole, já que um antagonista pode apresentar 

excelentes resultados em testes em condições controladas, mas não ter o mesmo resultado em 

campo, pelo fato de não colonizar o hospedeiro (Michereff, 2001). 

 

Este experimento obteve resultados de inibição superiores aos testes de pareamento de 

Trichoderma spp. com R. solani de Lima (2019), que não observou diferença estatística entre 

os seis isolados analisados, com a inibição de R. solani variando de 47% - 53%. Assim como 
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nos testes de Pinheiro et al. (2017), que mostraram uma inibição de 36,8% e 42,4% com dois 

isolados de T. asperellum. 

 

Resultados semelhantes ao deste trabalho foram relatados por Ribeiro et al. (2020), onde 

isolados de Trichoderma spp. também se mostraram eficientes quando avaliados pela escala de 

notas de Bell, obtendo nota 1 em cultivo pareado com R. solani. Kotasthane et al. (2015) em 

trabalho avaliando 20 isolados de Trichoderma spp. observaram inibição de 75% - 100% em 

cultivo pareado com R. solani, sendo a percentagem máxima de inibição obtida com 

Trichoderma virens (JH Miller, Giddens & AA Foster Arx) e Trichoderma aureoviride (Rifai). 

Pérez et al. (2020) também obtiveram excelentes resultados na inibição do crescimento micelial, 

ao avaliarem 18 isolados de Trichoderma spp. em cultivo pareado com R. solani, com os isolados 

de T. harzianum, T. atroviride, T. koningiopsis, e Trichoderma viride (Pers.) inibindo 100% o 

crescimento do fitopatógeno. 

 

Tabela 1: Inibição do crescimento micelial de Rhizoctonia solani em cultura pareada com 

isolados de Trichoderma spp., aos sete dias de cultivo. 

Isolados de Trichoderma Escala de Bell (%)1 Inibição micelial de 

Rhizoctonia solani (%)2 

INPA 2991 100,00 a3 100 a 

INPA 2478 100,00 a 100 a 

INPA 2475 100,00 a 100 a 

INPA 2981 100,00 a 100 a 

INPA 2983 100,00 a 100 a 

INPA 2976 100,00 a 100 a 

INPA 2991 100,00 a 100 a 

INPA 2489 91,66 a 86 a 

INPA 2977 91,66 a 85 a 

INPA 2985 91,66 a 91 a 

INPA 2982 91,66 a 85 a 

INPA 2984 91,66 a 86 a 

INPA 1439 91,66 a 92 a 

INPA 2115 91,66 a 85 a 

INPA 1601-C 83,33 a 79 a 

INPA 2993 83,33 a 75 a 

INPA 1572 83,33 a 75 a 

INPA 2989 75,00 b 63 b 

INPA 2990 75,00 b 64 b 
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Tabela 1: Inibição do crescimento micelial de Rhizoctonia solani em cultura pareada com 

isolados de Trichoderma spp., aos sete dias de cultivo (Continuação). 

Isolados de Trichoderma Escala de Bell (%)1 Inibição micelial de 
Rhizoctonia solani (%)2 

INPA 2977 75,00 b 66 b 

INPA 1340 75,00 b 61 b 

INPA 2473 75,00 b 55 b 

INPA 1599 75,00 b 55 b 

INPA 2488 75,00 b 64 b 

INPA 2992 66,66 b 44 b 

INPA 2980 66,66 b 55 b 

INPA 2114 66,66 b 54 b 

INPA 2986 66,66 b 54 b 

INPA 2988 58,33 b 48 b 

INPA 2979 50,00 b 54 b 

INPA 1351 50,00 b 37 b 

Testemunha 00,0 c 00,0 c 

4CV% 13,2 13,4 

1 Escala de notas de Bell et al. (1982) transformadas em percentual; 1 = 100% de inibição do 

patógeno e 5 = 0% de inibição do patógeno (Rhizoctonia solani); 
2[(diâmetro da colônia de R. solani – diâmetro da colônia de R. solani em pareamento com 

Trichoderma sp.)/diâmetro da colônia de R. solani] x 100 
3 Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott 

(p≤0,05); 
4 CV = coeficiente de variação 

 
Zambrano et al. (2021) ao realizarem testes de inibição do crescimento micelial com 

isolados de Trichoderma spp., in vitro, observaram 78% de inibição de R. solani. Os resultados 

de inibição podem ser conferidos aos mecanismos de ação de Trichoderma spp., como antibiose 

e competição. 

 

5.2. Inibição do crescimento micelial de Rhizoctonia solani por compostos voláteis de 

Trichoderma spp. 

 
O menor diâmetro da colônia de R. solani foi observado quando o fitopatógeno 

foi confrontado com os isolados INPA 2475 e INPA 2478, que diferiram do tratamento controle, 

mas não diferiram entre si (Tabela 2), a redução no diâmetro das colônias de R. solani 

ocasionada por compostos voláteis produzidos por esses agentes de biocontrole correspondeu 

a 31,8% e 52,3%, respectivamente. Os compostos orgânicos voláteis (COVs) são produtos 

intermediários e finais de várias vias metabólicas, quimicamente diversos como alquenos, 
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álcoois, cetonas, terpenos, benzenoides, aldeídos, pirazinas, ácidos, ésteres e compostos 

contendo enxofre (Sridharan et al., 2020). A produção de enzimas líticas e compostos 

secundários por isolados de Trichoderma spp. são responsáveis por direcionar e destruir as 

paredes celulares de fungos fitopatogênicos, esse arsenal metabólico pode ser uma alternativa 

ecológica aos fungicidas sintéticos. Os metabólitos secundários voláteis de Trichoderma spp. 

desempenham papel fundamental no micoparasitismo (Sharma et al., 2017). 

Roese et al. (2017) relataram redução de 20,8% no diâmetro da colônia de R. solani em 

relação ao controle por compostos voláteis de isolados de Trichoderma spp. Rebelo et al. 

(2018), ao avaliarem isolados de Trichoderma spp. no controle de diferentes fitopatógenos, 

verificaram que houve redução de 18,3%, 12,7% e 14,5% no diâmetro médio das colônias de 

Colletotrichum musae (Berk. & M.A. Curtis), Pestalotiopsis sp. e Fusarium spp., com o isolado 

TC (INPA 2983), este mesmo isolado foi usado neste ensaio, não sendo eficiente na inibição 

do crescimento micelial de R. solani, proporcionando redução de 9% no diâmetro da colônia, 

em relação à testemunha (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Diâmetro de colônias de Rhizoctonia solani submetidas à ação de compostos voláteis 

produzidos por isolados de Trichoderma spp. 

Tratamentos Diâmetro da colônia (cm) 

INPA 2478 4,2 c1 

INPA 2475 6,0 bc 

INPA 2983 8,0 ab 

INPA 2981 8,5 ab 

INPA 2987 8,7 ab 

INPA 2991 8,8 ab 

INPA 2976 9,5 a 

Testemunha 8,8 ab 

2CV% 20,5 

1Médias seguidas pelas mesmas letras na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey (p≤0,05). 

2 CV = Coeficiente de variação 

 

 

Ruangwong et al. (2021) ao testarem a produção de compostos voláteis, verificaram que 

T. asperelloides inibiu o crescimento micelial de C. cassiicola ((Berkeley & MA Curtis) CT 

Wei), Fusarium incarnatum ((Roberge ex Desmazières) Saccardo) Neopestalotopsis clavispora     

((GF     Atk.)     Maharachch.,      KD      Hyde      &      Crous), Neopestalotiopsis cubana 

(Maharachch., KD Hyde & Crous) e Sclerotium rolfsii (Sac.) com uma faixa de inibição 

percentual de 38,88% a 68,33%. 



38  

Em um estudo de Trichoderma spp. contra S. rolfsii e Macrophomina phaseolina 

((Tassi) Goidànich) Sridharan et al. (2020) identificaram 138 COVs, pertencentes a classes 

como prenol lipídios, benzeno, hidrocarbonetos saturados, compostos organo-oxigenados, 

hidrocarbonetos insaturados, naftalenos, derivados de ácido carboxílico e aminoácidos. 

Atualmente foram identificados pelo menos 479 COVs produzidos por Trichoderma spp., 

sendo específicos do isolado e sua produção depende das condições do cultivo (Marcías- 

Rodríguez et al., 2020). 

 
5.3. Isolados de Trichoderma spp. no controle do tombamento de mudas de alface 

 
 

No teste do controle do tombamento, a eficiência dos isolados foi baixa e a incidência 

da doença alta, chegando a 100% em praticamente todos os tratamentos (Tabela 3), na cultivar 

orgânica não houve plantas sobreviventes. Os isolados INPA 2475, INPA 2981 e INPA 2991 

foram posteriormente, testados no controle da queima-da-saia. 

Os isolados de Trichoderma podem não ter colonizado o hospedeiro, mesmo tendo 

excelente resultado como antagonista contra R. solani nos testes in vitro, o tempo de sete dias 

utilizado pode não ter sido o suficiente para o desenvolvimento do fungo; outro fator que pode 

ter afetado os resultados foi o potencial do inóculo de R. solani, possivelmente foi muito alto, 

favorecendo um maior desenvolvimento do fitopatógeno no substrato. Nas sementes 

convencionais que eram peletizadas com fungicida Thiram (0,2%), o produto pode ter 

potencializado a não germinação das sementes de alface pela alta concentração do inóculo de 

R. solani, eliminando o antagonista. 

Além do que, no controle biológico os mecanismos de ação usados pelos agentes de 

controle são muitos e complexos, e dependem da interação patógeno-hospedeiro. O solo, a 

temperatura, pH, umidade do ambiente e tipo de solos influenciam nesses mecanismos, assim 

como outros membros da microflora (Howell, 2003). 

Usando produtos à base de Trichoderma spp., Lucon et al. (2009) obtiveram resultados 

semelhantes com alguns isolados, tendo incidência de 80% com plantas de pepino (Cucumis 

sativus. L.). Em ensaios com cultivares de alface, a incidência foi alta no estudo de Dias et al. 

(2013) obtendo 73% de plantas tombadas quando tratadas com isolados de Trichoderma spp. 
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Tabela 3: Incidência de tombamento em plantas de alface cv. Isabela1, cultivadas em substrato 

inoculado artificialmente com Rhizoctonia solani e tratado com suspensão de conídios de 

Trichoderma spp. 
 

Tratamentos Incidência (%) 

Testemunha positiva2 100,0 c3 

Testemunha negativa 0,0 a 

INPA 2981 80,0 b 

INPA 2991 80,0 b 

INPA 2989 100,0 c 

INPA 2987 100,0 c 

INPA 2976 100,0 c 

INPA 2475 80,0 b 
INPA 2478 100,0 c 

4CV% 20,2 
1 sementes tratadas com fungicida Thiram (0,2%); 
2Testemunha positiva = substrato infestado apenas com R. solani; testemunha negativa = substrato não infestado 
3Médias seguidas pelas mesmas letras na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey (p≤0,05). 
4CV= Coeficiente de variação 

 
Roese et al. (2017) ao avaliarem isolados de Trichodema spp. no controle do 

tombamento, causado por R. solani, em plântulas de soja, verificaram baixa redução de 

tombamento, com a média de 17%. Hlokwe et al. (2020) obtiveram resultados de 39% até 60% 

na redução do tombamento de R. solani em tomateiro ao utilizarem tratamentos à base de T. 

harzianum. 

 
5.4. Eficiência de isolados de Trichoderma spp. no controle queima-da-saia em alface 

 
No teste de isolados de Trichoderma spp. no controle de queima-da-saia não houve 

diferença significativa na severidade da doença entre os tratamentos (Tabela 4). Estes resultados 

não coincidem com os obtidos nos testes in vitro, onde 17 isolados apresentaram ação 

antagônica frente R. solani quando comparados com a testemunha. O tempo de interação entre 

Trichoderma spp. e o substrato pode ter influenciado na alta severidade da doença, aliado ao 

potencial de inóculo de R. solani, uma dosagem menor de inóculo de R. solani aliada a um 

volume maior da suspensão de Trichoderma poderia ter mostrado resultados diferentes, tais 

testes poderão ser realizados em próximos experimentos. 

 

O fungo antagonista pode apresentar diversos mecanismos de ação, sejam eles diretos 

ou indiretos, no controle biológico. Algumas linhagens de Trichoderma spp. podem reduzir a 

severidade de doenças de plantas por meio da inibição do patógeno, por antagonismo e por 

micoparasitismo (Thambugala et al., 2020; Hermosa et al., 2012). O antagonismo de 

Trichoderma spp. está associado à produção de diferentes metabólitos. Na competição por 
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nutrientes Trichoderma pode produzir sideróforos que quelam o ferro e impedem o crescimento 

de fitopatógenos; na antibiose esse processo depende da produção de antibióticos ou enzimas 

hidrolíticas associadas a possível competição por nutrientes na rizosfera (Contreras-Cornejo et 

al., 2016). Ao menos 43 substâncias já foram relatadas com atividade antibiótica, como 

alquilpironas, isonitrilas, policetídeos, peptaibóis, dicetopiperazinas, sesquiterpenos e 

esteroides (Contreras-Cornejo et al., 2016). Na indução de resistência, Trichoderma pode ativar 

a resistência local ou sistêmica das plantas, por meio da ativação de proteínas ativadas por 

mitógenos cinases transferem informações de sensores para produzir respostas celulares 

(Contreras-Cornejo et al., 2016). 

 

Há pelo menos 75 espécies de Trichoderma com potencial micoparasítico inclusive para R. 

solani; este mecanismo de ação envolve reconhecimento do hospedeiro, ataque e enrolamento 

em torno das hifas do hospedeiro (Contreras-Cornejo et al., 2016). A fixação da hifa se dá após 

o reconhecimento feito por lectinas presentes na parede celular do fungo, as hifas de 

Trichoderma spp. se ligam por meio de açúcares compatíveis da parede celular, posteriormente 

há secreção de enzimas que degradam a parede celular do fungo-alvo (Marcías-Rodríguez et 

al., 2020). 

 

Em estudo com 12 isolados de Trichoderma spp. para o controle da queima-da-saia em 

alface, Pinto et al. (2014) observaram que os isolados de T. virens e T. koningii foram mais 

eficientes no controle da doença e as plantas tratadas com estes isolados apresentaram menor 

severidade da doença do que as plantas testemunha, não tratadas. Dias et al. (2013) verificaram 

que o isolado de Trichoderma sp. T-06 reduziu em 43,4 % a severidade de murcha em feijão- 

vagem (Phaseolus vulgaris L.) causada por Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli J.B. Kendrich 

& W.C. Snyder. 
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Tabela 4. Severidade da queima-da-saia em plantas de plantas de alface, cultivar Isabela1, aos 

50 dias de cultivo, tratadas e não tradadas (testemunha) com Trichoderma spp. 
 

Tratamentos Severidade da queima-da-saia2 

INPA 2991 3,6 a3 

INPA 2981 2,6 a 

INPA 2475 3,0 a 

Testemunha 3,4 a 
4CV% 40,30 

1Sementes tratadas com fungicida Thiram (0,2%) 
2Nota de severidade baseado na escala de notas adaptada de Pinto et al. (2014), onde: (1) planta sem sintomas 

da doença; (2) Caule infectado, mas sem atingir as folhas; (3) ¼ da planta coberto com a lesão; (4) ½ da planta 

coberta com a lesão; (5) Planta morta; 
3Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey (p≤0,05). 
4CV = Coeficiente de variação 

 
5.5. Trichoderma spp. na promoção de crescimento de cultivares de alface 

 
Após 30 dias da semeadura, plantas de alface cultivares Isabela e Crocantela (orgânica) 

foram coletadas e avaliadas quanto à altura de planta, comprimento de raiz e massa fresca do 

sistema radicular e da parte aérea. Não houve diferença estatística entre os tratamentos, com 

relação às variáveis avaliadas (Tabelas 5 e 6). Várias espécies de Trichoderma são estudadas 

como promotoras de crescimento de plantas, neste estudo os isolados não foram eficientes para 

essa variável. A capacidade de promover crescimento depende de vários fatores; por isso a 

mistura de espécies de Trichoderma pode ser uma forma de suprir esta dificuldade (Allaga et 

al., 2020). 

 

Diferentes isolados de Trichoderma spp. podem exibir seus efeitos de promoção de 

crescimento de plantas por um ou mais mecanismos, estudos mostram que T. harzianum, em 

ensaios com diversidade de plantas, aumentam o crescimento por meio da combinação do 

aumento da solubilização de nutrientes do solo, aumento da absorção de íons de nutrientes pela 

planta, principalmente o nitrogênio, aumento na taxa de metabolismo da carboidratos e 

fotossíntese, resultando em um efeito regulador de crescimento e maior profundidade de 

enraizamento (Steward; Hill, 2014). Gravel et al. (2007) relatam que T. atroviride pode 

estimular o crescimento de plantas de tomate, provavelmente pelo resultado sinérgico de vários 

modos de ação do antagonista, incluindo regulação na concentração de ácido indol acético e 

etileno nas raízes. 

 

Lima (2019) também não observou diferença estatística com as cultivares BRS Leila e 

BRS Lélia quando tratadas com isolados de Trichoderma spp. Pereira et al. (2019) avaliando 
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quatro isolados de Trichoderma spp. no tratamento de alface cv. Mauren, observaram que a 

máxima altura de planta foi de 18,65 cm, quando que para as plantas tratadas com T. harzianum 

a altura foi duas vezes maior do que a das plantas do tratamento controle, que foi de 9,77 cm. 

Em trabalhos com soja Roese et al. (2017) utilizando suspensão de conídios de Trichoderma 

spp., a mesma metodologia deste trabalho, verificaram que a altura de planta não foi afetada. 

 

Para a variável comprimento da raiz, na cultivar orgânica, nenhum isolado de 

Trichoderma spp. afetou essa variável, quando comparada à testemunha (Tabela 5). Em relação 

a cultivar convencional, os isolados INPA 2976, INPA 2983 e INPA 2987 aumentaram o 

comprimento da raiz (Tabela 6). O aumento foi de 22,0 cm, 20,8 cm e 19,4 cm, respectivamente, 

em relação à testemunha, o que correspondeu a um incremento variando de 115% a 143%. A 

raiz é o órgão mais importante da planta no quesito absorção de água, além de ser usada para 

transporte de nutrientes, quanto mais profundo e ramificado o sistema radicular, maior será a 

resistência das plantas em período de estiagem (Pes; Arenhardt, 2015). A aplicação de 

Trichoderma spp. no plantio de alface poderia ter como benefícios o incremento das raízes para 

uma melhor absorção de água e nutrientes, aliadas a outras técnicas, podendo obter uma redução 

gradual de produtos químicos quando acompanhados pelo uso de bioestimulantes. Certos 

isolados também apresentam a capacidade de aumentar a biomassa de plantas, promovendo 

crescimento lateral de raiz com mecanismos dependentes de auxina, ou são capazes de produzir 

ácido indol acético (AIA) ou análogos de auxina (Ramada et al, 2019). 

 

Lima (2019) avaliando a aplicação de seis isolados de Trichoderma spp. em três 

cultivares de alface, não observaram diferença entre os fungos em duas cultivares, enquanto, 

para a cultivar Mediterrânea, o isolado de T. asperelloides aumentou o comprimento da raiz em 

aproximadamente 40%, em relação à testemunha. Já Pereira et al. (2019) obtiveram média de 

comprimento de raiz de alface cultivar Astra de 4,96 cm, estatisticamente superior ao controle 

(3,27 cm) quando tratada com T. harzianum, um incremento de 51%. 

 

Em relação ao incremento da massa fresca da parte aérea, para a cultivar orgânica 

Crocantela não houve diferença significativa (Tabela 5). Para a cultivar convencional Isabela, 

as plantas tratadas com os isolados INPA 2976 e INPA 2983, tiveram aumento da massa fresca 

da parte aérea de 227% e 190% respectivamente, em comparação com a testemunha (Tabela 6). 

Este resultado mostra a eficiência de Trichoderma spp. no aumento de massa fresca da parte 

aérea de alface, a parte comercial desta hortaliça, o que seria uma vantagem para o produtor 

aumentar sua produtividade, utilizando um produto de base agroecológica, além da vantagem 
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para o consumidor, que poderá ingerir um alimento sem restos de produtos químicos, 

principalmente por se tratar de alface, que é consumida in natura. Para promoção de 

crescimento da parte aérea das plantas, isolados de Trichoderma spp. produzem metabólitos 

secundários como koningininas A-C, E, G, 1-5 e 6-PP, além do sesquiterpeno ciclonerodiol que 

também induz crescimento (Monte et al., 2019; Ramada et al., 2019). 

 

Lima (2019) em estudo com três cultivares de alface, não observou diferença estatística 

em relação à massa fresca de parte aérea, nos tratamentos com as cultivares BRS Lélia e BRS 

Leila, já para a cultivar BRS Mediterrânea o isolado T. virens foi superior e as plantas 

apresentaram massa média da parte aérea de 20,1 g, em comparação com as plantas testemunha, 

com massa de parte aérea de 4,3 g. Pereira et al. (2019), estudando esta mesma variável com 

plantas de alface cultivar Astra com o isolado de T. harzianum, obtiveram massa de 15,9 g, 

diferindo estatisticamente da massa das plantas testemunha que foi de 7,9 g. 

 

Para a variável massa fresca da raiz, não houve diferença entre os tratamentos nas 

plantas de alface da cultivar orgânica Crocantela (Tabela 5). Para a cultivar convencional 

Isabela, apenas o tratamento com o isolado INPA 2976 diferiu do tratamento testemunha. Estas 

plantas apresentaram um incremento de 71% na massa fresca da raiz, com valores médios de 

1,8 g e 1,1 g na massa fresca da raiz entre o tratamento e a testemunha, respectivamente (Tabela 

6). As sementes do cultivar Isabela, usada nestes testes, foram peletilazadas. A peletização de 

sementes ajuda a melhorar a germinação e a emergência, além de um dos ingredientes da 

cobertura das sementes era, neste caso especifico o fungicida Thiram (0,2%), o efeito do 

produto químico, aliado ao do fungo Trichoderma pode ter influenciado nos resultados 

positivos, quando comparados com a testemunha. 

 

Lima (2019) avaliando a esta mesma variável, em três cultivares de alface, não observou 

diferença entre os isolados no cultivar BRS Lélia, quando comparada com a testemunha, já nos 

cultivares BRS Leila e BRS Mediterrânea, verificou que T. virens promoveu incremento de 

78% e 281% na massa fresca da raiz, respectivamente, em relação às plantas testemunha. 

Pereira et al. (2019) relatam incremento de massa fresca de raiz em plantas de alface cultivares 

Astra e Mauren, tratadas com quatro isolados de Trichoderma spp. de 73% e 97%, comparadas 

com as plantas testemunha tratadas com T. harzianum. 
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Tabela 5: Dados biométricos de plantas de alface, cultivar orgânica Crocantela, aos 30 dias, 

cultivadas em substrato tratado com Trichoderma spp. 
 

Isolado de 

Trichoderma 

Altura de Planta 

(cm) 

Comprimento de 

Raiz (cm) 

Massa Fresca da 

Parte Área1 (g) 

Massa Fresca de 

Raiz1 (g) 

INPA 2991 3,3 a2 10,0 a 1, 6 a 1,5 a 

INPA 2475 3,5 a 13,2 a 1, 6 a 1,2 a 

INPA 2981 6,2 a 19,6 a 1, 8 a 1,8 a 

INPA 2976 5,7 a 17,5 a 1, 9 a 2,1 a 

INPA 2987 7,4 a 18,6 a 2, 4 a 2,0 a 

INPA 2478 8,7 a 14,3 a 2, 0 a 1,5 a 

INPA 2983 9,4 a 14,7 a 2, 4 a 1,7 a 

Testemunha 7,6 a 9,1 a 1, 4 a 1,3 a 

3CV% 35,4 29,0 20,0 27,0 

1Dados transformados em Y + 1.0 - √ (Y + 1.0) 
2
Médias seguidas pela mesma letra na mesma coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey (p≤0,05). 

3 CV = coeficiente de variação 

 

 

 

 
 

Tabela 6: Dados biométricos de plantas de alface cultivar Isabela1, aos 30 dias de cultivo em 

substrato tratado com isolados de Trichoderma spp. 
 

Isolado de 

Trichoderma 

Altura de Planta 

(cm) 

Comprimento de 

Raiz (cm) 

Massa Fresca da 

Parte Área (g) 

Massa Fresca de 

Raiz2 (g) 

INPA 2991 6,0 a3 18,7 ab 2,4 ab 1,6 ab 

INPA 2475 5,8 a 15,5 ab 1, 8 ab 1,5 ab 

INPA 2981 7,3 a 17,5 ab 2, 1 ab 1,4 ab 

INPA 2976 5,3 a 22,0 a 3, 6 a 1,8 a 

INPA 2987 10,1 a 19,4 a 2, 3 ab 1, 6 ab 

INPA 2478 7,7 a 18,7 ab 3, 2 ab 1, 4 ab 

INPA 2983 5,7 a 20,8 a 3, 2 a 1, 7 ab 

Testemunha 10,2 a 9,0 b 1, 1 b 1, 1 b 

4CV% 33, 5 24,7 39, 3 20,2 

1Sementes da cultivar tratadas com fungicida Thiram (0,2%) 
2Dados transformados em Y + 1.0 - √ (Y + 1.0) 
3Médias seguidas pela mesma letra na mesma coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey (p≤0,05). 
4 CV = coeficiente de variação 
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5.6. Identificação molecular dos isolados de Trichoderma spp. 

 
A identificação molecular dos sete isolados que inibiram 100% o desenvolvimento das 

colônias de R. solani, in vitro (Figura 1), foi baseada no sequenciamento das regiões de rDNA 

ITS e de um fragmento do fator de alongamento TEF1α. O isolado INPA 2983 não pôde ser 

identificado devido à contaminação da amostra e a dificuldades na repetição do procedimento. 

A identificação do isolado INPA 2478 apresentou falha durante o processo final de 

sequenciamento. Posteriormente, será refeito o processo para os dois isolados em questão. Os 

isolados INPA 2976 e INPA 2987 foram identificados como Trichoderma asperelloides 

(Samuels), o isolado INPA 2991 foi identificado como Trichoderma spirale (Bissett), o INPA 

2981 como Trichoderma dorotheae (Samuels & Dodd) e¸ o isolado INPA 2475 não foi 

identificado, não sendo encontrada espécie que o agrupamento fosse igual, podendo se tratar de 

uma nova espécie, portanto, uma nova identificação deverá ser feita usando outras regiões para 

confirmação. Os isolados identificados foram armazenados na Coleção de Micro-organismos 

de Interesse Agrossilvicultural do INPA em método Castellani (Castellani, 1963). 
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Figura 1: Árvore filogenética de espécies de Trichoderma spp baseada na análise das sequências TEF1α e ITS e 

construída pelo método Neighbor-Joining (Saitou e Nei, 1987), usando o software packe Mega 7. Em negrito as 

espécies identificadas. 
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6 CONCLUSÃO 

 
 

Nos ensaios in vitro, os isolados de Trichoderma spp., INPA 2475, INPA 2478, INPA 

2976, INPA 2981, INPA 2983, INPA 2987 e INPA 2991, apresentaram inibição de até 100% 

frente ao isolado de R. solani. 

No ensaio de controle biológico, in vivo, os isolados não foram eficientes, com as plantas 

de alface apresentando alta severidade e incidência das doenças, queima-da-saia e tombamento. 

Na promoção de crescimento das cultivares de alface Crocantela e Isabela, os isolados 

apresentaram bom desempenho nas variáveis comprimento de raiz, massa fresca da parte aérea 

e de raiz, com os isolados INPA 2976, INPA 2983 e INPA 2987, com incremento de 115%, 

143%, 227%, 190% e 71%. 

Dentre os cinco isolados identificados molecularmente, as espécies encontradas 

Trichoderma spirale (INPA 2991), Trichoderma asperelloides (INPA 2976, INPA 2987), 

Trichoderma derotheae (INPA 2981), além de uma possível nova espécie INPA 2475) que 

deverá ser confirmada. 
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