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RESUMO
FREITAS JUNIOR, Rodinê de Oliveira, M.S., Universidade Estadual de Santa Cruz,
Ilhéus, fevereiro de 2018. Trichoderma spp. vs Aspergillus clavatus: interação
de diferentes mecanismos e interação direta revela variações fenotípicas intere intraespecíficas. Orientador: Dr. Leandro Lopes Loguercio. Coorientador: Dr.
Ronaldo Costa Argôlo Filho.
A agricultura enfrenta grandes problemas devido à ação de fitopatógenos que
causam prejuízos às plantações. Nos manejos das doenças agrícolas Trichoderma
spp. requeridas como importantes agentes de biocontrole. O objetivo deste trabalho
foi analisar a relação genótipo x fenótipo de Trichoderma spp. quanto aos diferentes
mecanismos de sua ação, bem como a interação sinergética dos mesmos em
isolados distintos. Foram utilizados 28 isolados distribuídos em 10 espécies,
avaliando o antagonismo direto em ensaios de cultura dupla e a influência de
compostos voláteis (COVs) contra Aspergillus clavatus. Os resultados obtidos
mostraram que nos ensaios de cultura dupla cerca de 93% dos isolados tiveram
resultados significativos na inibição direta de A. clavatus, com margem de redução
em comparação com o controle de 44% a 72%. Cerca de 61% dos isolados de
Trichoderma spp. cresceram sobre o micélio de A. clavatus. A análise de
microscopia de luz revelou que as hifas dos isolados de Trichoderma que cresceram
sobre as colônias de A. clavatus se enrolaram nas hifas de A. clavatus, com
exceção de um isolado, o que pressupõe que esteja ocorrendo micoparasitismo.
Quanto ao efeito antagônico dos COVs, 86% dos isolados promoveram redução
significativa do crescimento de A. clavatus em comparação com o controle. O
entendimento comparado destes processos antagônicos em Trichoderma spp.
possibilitou identificar isolados com potencial antagônico contra fungos
fitopatogênicos e mesmo contra organismos não-alvo. Há necessidade de se
incorporar este tipo de avaliação em programas de seleção de agentes de
biocontrole, inclusive para estudo de efeitos em organismos não-alvos.
Palavras-chave: bioprospecção, antibiose, screening, fungo, genótipo
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ABSTRACT
FREITAS JUNIOR, Rodinê de Oliveira, M.S., Universidade Estadual de Santa Cruz,
Ilhéus, fevereiro de 2018. Trichoderma spp. vs Aspergillus clavatus: interaction
of different mechanisms and direct interaction reveal inter- and intraspecific
phenotypic variations. Advisor: Dr. Leandro Lopes Loguercio. Co-Advisor: Dr.
Ronaldo Costa Argôlo Filho.
Agriculture faces major problems due to the action of phytopathogens that cause
damage to plantations. In the management of agricultural diseases Trichoderma spp.
required as important biocontrol agents. The objective of this work was to analyze the
genotype x phenotype relationship of Trichoderma spp. as well as the synergistic
interaction of the same in different isolates. Twenty-eight isolates distributed in 10
species were evaluated, evaluating direct antagonism in double-culture assays and
the influence of volatile compounds (VOCs) against Aspergillus clavatus. The results
showed that in the double culture assays about 93% of the isolates had significant
results in the direct inhibition of A. clavatus, with a reduction margin compared to the
control from 44% to 72%. About 61% of the isolates of Trichoderma spp. grown on
the mycelium of A. clavatus. The light microscopy analysis revealed that the hyphae
of the Trichoderma isolates that grew on the A. clavatus colonies were wrapped in
the hyphae of A. clavatus, with the exception of one isolate, which presupposes that
mycoparasitism is occurring. Concerning the antagonistic effect of VOCs, 86% of
isolates promoted a significant reduction of A. clavatus growth compared to control.
The comparative understanding of these antagonistic processes in Trichoderma spp.
made it possible to identify isolates with antagonistic potential against
phytopathogenic fungi and even against non-target organisms. It is necessary to
incorporate this type of evaluation in programs of selection of agents of biocontrol,
including for study of effects in non-target organisms.
Key words: bioprospecting, antibiosis, screening, fungus, genotype
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1. INTRODUÇÃO

Um dos maiores desafios que a produção agrícola enfrenta é o combate a
doenças causadas por fitópatogenos, que são responsáveis por prejuízos a plantios
com alto interesse econômico (ANDRADE et al., 2017; LOPES LOGUERCIO et al.,
2009; SAXENA; RAGHUWANSHI; SINGH, 2015). A utilização de agrotóxicos que,
ao serem dispersos nas plantações, depreciam solos, poluem rios e prejudicam a
saúde humana e animal (ANDRADE et al., 2017; NASEBY; PASCUAL; LYNCH,
2001; VINALE et al., 2008). Além disso, diversas pragas têm desenvolvido
resistência, o que vem causando a necessidade do aumento da dose e do número
de aplicações destes compostos para atingir o efeito esperado (VINALE et al., 2008).
Uma das alternativas mais promissoras no combate a doenças de plantas, que vem
se desenvolvendo fortemente nas últimas décadas, é a utilização de Agentes de
Controle Biológico (ACBs) (BENÍTEZ et al., 2004; BRIMNER; BOLAND, 2003;
OLIVEIRA; DE ASSIS; LEAL, 2014).
Estes agentes são reconhecidos por diminuir danos ao meio ambiente, à
saúde humana e animal, além de apresentarem mecanismos antagônicos diretos
que são vantajosos para a sua permanência e sobrevivência no ecossistema
(BRIMNER; BOLAND, 2003; HARMAN et al., 2004). Uma parte destes são
microrganismos endofíticos e ajudam simbioticamente as plantas na captação de
nutrientes, no controle de fitopatógenos e a na indução de respostas de resistência
(BAILEY et al., 2008; HARMAN et al., 2004).
Espécies do gênero Trichoderma são reconhecidas como um dos principais
microrganismos utilizados para formulação de ACBs e por apresentarem
mecanismos de ação diretos (micoparasitismo, competição e antibiose). Estudos
realizados por Benítez et al. (2004) mostraram que Trichoderma spp. possuem forte
atividade antagônica micoparasitária e correspondem a 90% dos ACBs utilizados
para combater fungos fitopatogênicos, sendo T. harzianum a espécie mais utilizada
nos manejos agrícolas. Trichoderma spp. também são cosmopolitas, estando
presentes em diversos ecossistemas (HARMAN et al., 2004; SAMUELS, 2006).
Suas espécies possuem uma alta capacidade adaptativa e dispersiva, bem como um
crescimento potencial in vitro com alta produção de esporos assexuais. A
1

diversidade genotípica das espécies de Trichoderma e dos perfis metabólicos pode
ter características importantes nas suas funções ecológicas (HOYOS-CARVAJAL;
BISSETT, 2011). Fatores bióticos, como o genótipo dos isolados e a interação com
outras espécies no meio ambiente; e fatores abióticos, tais como luz, temperatura,
pH e umidade, são determinantes para os níveis de colonização, produção de
esporos e expressão de proteínas heterólogas com atividades biocontroladoras ,
podendo variar inter- e intraespecificamente (FEITOSA, 2016; STEYAERT et al.,
2010).
O objetivo deste trabalho foi analisar a relação genótipo x fenótipo de
Trichoderma spp. através de diferentes mecanismos antagônicos contra Aspergillus
clavatus, tais como: (i) sobrecrescimento (indício do micoparasitismo, que é a
capacidade de penetrar na parede celular de outros fungos através de enzimas
hidrolíticas e apressórios), (ii) competição por espaço e nutrientes e (iii) produção de
compostos voláteis. Estes mecanismos são importantes principalmente quando
atuam sinergeticamente. Neste trabalho, utilizamos como modelo experimental
Aspergillus clavatus devido a sua rápida esporulação e crescimento micelial em
condições de cultivo semelhantes às de Trichoderma. Identificar as variações
genotípicas entre os isolados de Trichoderma pode ajudar na obtenção de
informações sobre a biologia deste gênero e permitir a identificação das variações
genotípicas existentes.

2

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Características gerais do gênero
Trichoderma é um gênero de fungos filamentosos, que apresentam uma ampla
capacidade de sobreviver em distintos ambientes e interagir com diferentes seres
vivos: animais, plantas e outros fungos. Estes fungos são pleomórficos,
apresentando duas formas morfo-fisiológicas distintas: Trichoderma corresponde à
fase assexuada (ex. Trichoderma viride), também conhecida como anamórfica; e a
outra forma corresponde à fase sexuada ou teleomórfica identificada como Hypocrea
(ex. Hypocrea rufa). Não se têm registros sobre a presença da fase sexual em
diversas espécies de Trichoderma, incluído algumas espécies que são importantes
no controle biológico. Este gênero possui ampla diversidade genética, o que reflete
sua grande importância ecológica e a possibilidade de seu uso em bioprodutos
diversificados (DRUZHININA et al., 2011; HARMAN et al., 2004).
Algumas características morfológicas são reconhecidas nos isolados de
Trichoderma. Geralmente eles apresentam crescimento micelial rápido nas
condições de cultivo adequadas. O micélio é bem ramificado, as hifas são septadas
e os conídios produzidos têm uma coloração que podem variar de amarelo ao verdeescuro. Esta coloração é bem definida quando olhamos macroscopicamente os
esporos juntos ao micélio (CASAS-FLORES; HERRERA-ESTRELLA, 2013;
ESPOSITO; DA SILVA, 1998; SCHUSTER; SCHMOLL, 2010).
Os esporos ou conídios são produzidos pelo processo da conidiação que é
uma das formas de reprodução assexuada presentes em alguns fungos e muito
característico do gênero Trichoderma. Estes esporos são produto da divisão mitótica
com material genético idêntico da célula-mãe o que permite assegurar a
especificidade de cada isolado do gênero. Trichoderma spp. produzem grandes
quantidades destes esporos e eles são a base das formulações dos bioprodutos
(CASAS-FLORES; HERRERA-ESTRELLA, 2013). A morfologia microscópica dos
esporos pode ser usada como critério taxonômico tendo em vista que as formas dos
conídios entre as espécies deste gênero podem variar de esférico ao ovalado e em
tamanho. Em Trichoderma, as hifas aéreas desenvolvem os conidióforos que se
3

ramificam formando as fiálides e na região apical das fiálides se encontram os
conídios (Figura 1) (HOWELL, 2003; STEYAERT et al., 2010). As fiálides são
estruturas características na identificação morfológica de Trichoderma spp., se
assemelhando a “garrafas” (Samuels et al., 2002).

Figura 1. Ciclo de desenvolvimento de Trichoderma durante a
reprodução assexuada. Imagem adaptada de Kruger e Bacchi
(1995 apud Machado et al., 2012).

2.2 Biodiversidade e Distribuição

Trichoderma spp. são cosmopolitas, presentes em diversos ecossistemas,
algumas espécies estão presentes nos solos e rizosfera, possuem uma alta
capacidade adaptativa e dispersiva, bem como um crescimento efetivo in vitro e alta
produção de esporos assexuais. Alguns fatores podem interferir nos padrões
específicos de distribuição este gênero como: espécies antagônicas; agentes de
4

biocontrole e outros fatores externos que alteram drasticamente o ecossistema
(HOYOS-CARVAJAL; BISSETT, 2011).
As espécies de Trichoderma se apresentam em diferentes substratos, raízes,
no solo, em cascas de madeira e sob outros fungos. Estas variedades de substratos
fornecem a idéia de que estas espécies são eficientes oportunistas e que
conseguem se adaptar em diferentes condições ambientais (ATANASOVA et al.,
2013; DRUZHININA et al., 2011; FRIEDL; DRUZHININA, 2012).
Diversas espécies de Trichoderma têm interações benéficas com raízes de
plantas, e alguns isolados ainda podem ter interações endofíticas. Estas interações
são intermediadas por sinais químicos com a planta hospedeira alterando a
expressão de vários genes da planta. Consequentemente, estas interações podem
alterar a fisiologia vegetal e podem reduzir a produção de antibióticos, induzindo a
resistência da planta e promovendo o seu crescimento. Trichoderma tem sido de
grande importância ecológica ajudando na fixação e ciclagem de nutrientes
(HARMAN et al., 2012; HOYOS-CARVAJAL; BISSETT, 2011).
Mesmo que possamos considerar que as espécies do gênero Trichoderma
sejam mais adaptados e presentes no solo, alguns estudos de metagenômica
sugerem que um número reduzido de espécies de outros fungos apresentam
vantagens adaptativas importantes. Ainda que espécies com ambas as formas
morfofisiológicas Trichoderma/ Hypocrea

podem competir entre si e ou agir

sinergeticamente na captação de recursos ou mecanismos importantes para sua
manutenção e distribuição no ambiente (FRIEDL & DRUZHININA, 2012).

2.3 Filogenia e Identificação molecular

A primeira descrição do gênero Trichoderma foi por volta de 1794, realizada
por Persson, e em 1865 a associação do estágio sexual de espécies de Hypocrea
feita pelos irmãos Tulasne (SCHUSTER e SCHMOLL, 2010). Rifai (1969) foi o
primeiro a revisar a taxonomia do gênero reconhecendo nove grupos de espécies
5

em relação as suas características morfológicas: T. piluliferum, T. hamatum, T.
polysporum, T. koningii, T. aureoviride, T. pseudokoningii, T. harzianum, T.
longibrachiatum e T. viride. O método de classificação morfológica é bem
estabelecido ao nível de gênero. Quanto as diferenças intraespecíficas, este método
é limitado devido à ausência de características mais específicas. Este gênero está
constantemente passando por um processo de especiação, o que torna difícil
conceituar a definição de espécies (HOYOS-CARVAJAL; BISSETT, 2011). Uma
alternativa é a identificação por meio de ferramentas moleculares para dar mais
confiança e celeridade à identificação de Trichoderma spp. (ATANASOVA et al.,
2013; CORABI-ADELL et al., 2004; RODRIGUES; FILHO, 2013).
A aplicação incorreta e imprecisa das ferramentas moleculares no nomes das
espécies de Trichoderma tem limitado a identificação de espécies com grande
importância comercial no controle biológico, na indústria e nas suas interações
biológicas no ambiente (DRUZHININA et al., 2005).
Uma revisão feita por Bissett et al. (2015) registrou 254 nomes de espécies de
Trichoderma, sendo consideradas as sequências de DNA depositadas no GenBank
(http: //www.ncbi.nlm.nih.gov). Foram utilizadas no levantamento sequências
conservadas da região ITS (Internal Transcribed Spacer) do DNA Ribossomal,
comuns na identificação molecular de fungos. Alguns estudos demonstraram que a
região ITS não era tão eficiente na identificação ao nível de espécie particularmente
em Hypocreales (CHAVERRI et al., 2015). O BLAST é uma ferramenta que tem a
finalidade de identificar as espécies com base na sua homologia de sequencias,
porém ela pode identificar erroneamente as espécies. Este problema tem origem
quando as sequências são depositadas no banco de dados com algum erro. Uma
alternativa para minimizar tais erros de identificação é o uso de outras regiões
genéticas confiáveis (HOYOS-CARVAJAL; BISSETT, 2011). Um das regiões
utilizadas mais comuns é a tef-1α (Eukaryotic Translation Elongation Factor 1α)
(HOYOS-CARVAJAL; BISSETT, 2011). EF-1α é uma proteína altamente conservada
que está envolvida na tradução. Diversas pesquisas indicam que os íntrons do tef-1α
fornecem o maior contraste filogenético dentro de Trichoderma, mesmo para
espécies próximas (ATANASOVA et al., 2013). Outro banco que tem sido utilizado
para comparação de sequências exclusivas de Trichoderma é o ISTH Database
6

(International Subcommission On Trichoderma And Hypocrea Taxonomy

-

www.isth.info/), que inclui a maioria das espécies comuns e é adequado na
identificação da maioria dos isolados de solo (ATANASOVA et al., 2013).

2.4 Importância biotecnológica

Devido às suas vantagens adaptativas de se estabelecer em diferentes
habitats e competir com outros microorganismos, o gênero Trichoderma é
amplamente explorado em pesquisa como modelo experimental de fungos
filamentosos (STEYAERT, 2010; HARMAN et al., 2012)
As atividades antagônicas de defesa, interação com hospedeiros, produção
de enzimas e resposta às condições do ambiente estudadas em muitas espécies
deste gênero. Trichoderma spp. correspondem a 90% dos ACBs utilizados contra
fungos fitopatogênicos. As espécies mais utilizadas no controle biológico são: T.
hazianum, T. asperellum, T. stromaticum e T. viride. Mecanismos de controle podem
variar inter- e intraespecíficamente, podendo ter funções conjuntas ou separadas
(BENÍTEZ et al., 2004).
O controle biológico de fitopátogenos é feito mediante aos mecanismos de
ação antagônica e de indução de resistência nas plantas. Por meio de interação
com as plantas Trichoderma pode promover o crescimento e estimular as plantas a
produzir fitormônios ou metabolitos secundários (MUKHERJEE et al., 2013).
Diversas espécies do gênero tem sido usados para produção de enzimas
extracelulares, proteínas heterólogas e na produção de biocombustíveis. Atualmente
no Brasil, seis estados possuem empresas especializadas na comercialização de
Trichoderma como ACBs (BENÍTEZ et al., 2004; HARMAN et al., 2012).
Os produtos biológicos são produzidos a base de conídios vivos. Estes
bioprodutos são eficientes contra diversas doenças causadas por fitopatógenos, tais
como Botrytis, Fusarium, Moniliophtora e outros, que afetam culturas de alto
rendimento econômico como: soja, café, feijão, algodão, cacau entre outras (LO,
1998; LOPES LOGUERCIO et al., 2009; VINALE et al., 2008).
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2.5 Controle Biológico

Os fungos correspondem a um dos grupos de organismos eucariotos mais
diversos e amplamente distribuídos por todo o mundo. Sua capacidade dispersiva,
adaptativa e reprodutiva explica esse grande sucesso. Eles estão constantemente
sujeitos a ação de fatores bióticos (ex. interações inter e intraespecíficas) e abióticos
(ex. fontes de nutrientes, pH, pressão osmótica, luz e temperatura), que são
importantes para o seu desenvolvimento no ecossistema. Os fungos aproveitam os
recursos disponíveis no ambiente para se beneficiarem e explorarem estratégias que
lhes favoreçam. Assim, durante o processo coadaptativo de fungos contra outros
fungos, foram desenvolvidas estratégias antagônicas para sua sobrevivência e
combate (Figura 2). As estratégias de interações antagônicas podem ser diretas
(micoparasitismo, competição e antibiose) ou indiretas (indução de resistência e
promoção de crescimento em plantas) (BENÍTEZ et al., 2004; HARMAN et al., 2004;
MUKHERJEE et al., 2012; RAJESH; RAHUL; AMBALAL, 2016; SCHUSTER;
SCHMOLL, 2010; VINALE et al., 2008).

2.5.1 Micoparasitismo

O micoparasitismo é um processo constituído por variados eventos que vão
desde o reconhecimento de um fungo por outro, findando com o ataque direto e a
morte do hospedeiro. Trichoderma spp. têm exercido atividade de biocontrole
direto por micoparasitismo contra fungos, detectando e crescendo sobre eles. Este
processo se inicia com o crescimento quimiotrópico em direção ao fungo-alvo.
Isso ocorre devido à liberação de compostos voláteis e substancias solúveis em
água pelo fungo-alvo que são reconhecidas pelos micoparasitas (BENÍTEZ et al.
2004). Oligômeros são liberados pela atividade de proteases e quitinases
secretadas pelo micoparasita antes do contato. Estes compostos ligam-se aos
receptores sobre a superfície das hifas de Trichoderma, desencadeando um
processo de sinalização que regula a atividade dos fatores de transcrição (TFs).
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Os TFs aumentam a expressão de genes que codificam enzimas e
metabólitos secundários para degradar a da parede celular do fungo-alvo
(DRUZHININA et al., 2011). Fungos micoparasitas se enrolam e formam
apressórios na superfície das hifas do hospedeiro. Estas estruturas servem para
penetração e contêm altas concentrações de solutos osmóticos. Logo depois, o
ataque é mediado pela interação de carboidratos da parede celular do
micoparasita juntamente com as lectinas do hospedeiro.
Por fim, se tem a produção de Enzimas (cell wall-degrading enzyme)CWDE) e proteínas peptiboles que facilitam tanto da penetração da hifa parasita
no lúmen da hifa-alvo quanto à assimilação dos componentes da parede celular do
hospedeiro (BENÍTEZ et al. 2004). Este mecanismo tem sido fonte de varias
pesquisas no que diz respeito às proteínas, aos genes envolvidos no processo e
aos fatores genéticos de regulação (BENÍTEZ et al., 2004; DRUZHININA et al.,
2011; HARMAN et al., 2004; LORITO et al., 1998; STEYAERT et al., 2003).
Estudos filogenéticos indicam que genes específicos do micoparasitismo surgiram
assim em um ancestral comum de Trichoderma, mas foram subsequentemente
perdidos em T. reesei (Kubicek et al., 2011).

2.5.2 Competição

Fungos competidores se utilizam desse mecanismo devido a sua alta
capacidade de se adaptar a condições de alta competitividade sendo grandes
agentes antagonistas. Trichoderma spp. crescem rapidamente quando presentes
no solo e resistem a muitos compostos metabólicos e a outros compostos tóxicos,
como pesticidas (BENÍTEZ et al., 2004). A velocidade de crescimento, por vezes
decorrente de uma melhor adaptação as condições ambientais, também favorece
a rápida colonização de substratos, inibindo a ação de outros fungos. Segundo
Howell (2003), o principal critério para competir por espaço e nutrientes é a
facilidades em que os ACBs se associam com a rizosfera bem como a resistência
a compostos fugistáticos do solo e a eficiência em adquirir energia de variados
compostos orgânicos.
A competição por nutrientes, em alguns casos, pode levar até a morte do
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fungo adversário, principalmente quando ocorre a competição por fontes limitadas
ou específicas de nutrientes. Por exemplo, algumas espécies de Trichoderma são
capazes de captar ferro do ambiente, tornando-o inacessível aos outros fungos.
Estas possuem compostos de baixo peso molecular chamados de sideróforos que
capturam ferro do solo (BENÍTEZ et al., 2004). Espécies de fungo, incluído o
gênero Trichoderma, têm a habilidade de obter ATP pelo metabolismo de
diferentes açucares amplamente distribuír no ambiente. Tais como: celulose,
glucano, quitina entre outros. Isso permite que organismos que apresentam esta
estratégica antagônica sejam mais competitivos (BENÍTEZ et al., 2004).

2.5.3 Antibiose

Antibiose é um mecanismo que consiste na produção de compostos
antibióticos e de substâncias antagônicas de baixo peso molecular. Estes
compostos

são

produzidos

por

Trichoderma

spp.

para

auxiliar

na

competição/nutrição e consequentemente no controle biológico. Em geral
Trichoderma spp. produzem compostos voláteis ou não voláteis que impedem o
crescimento de outros microorganismos (BENITEZ et al., 2004). Entre estes
metabólitos temos os peptaibols, uma classe de proteínas com alta atividade
antimicrobiana contra bactérias e fungos. Quando estes atuam sinergeticamente
com enzimas hidrolíticas, aumenta o nível de antagonismo degradando a parede
celular, inibindo o crescimento de fitopatógenos e ativando resistência nas plantas
(HOWELL,2003; BENITEZ et al, 2004).

2.5.4 Indução de Resistência

Diferentes mecanismos de defesa podem ser vistos nas plantas. Estas
defesas podem ser por meios de respostas endógenas ou respostas induzidas
provocadas por fitopatogenos ou por efeitos abióticos. A indução de resistência de
plantas pode ser descritas em duas vias. Um destas vias estão relacionadas com
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a produção de PR-proteínas (proteínas relacionadas à patogênese). Produção de
PR-proteínas é resultado de ataque de microrganismos patogênicos e é
dependente de ácido salicílico e PR-proteínas são produzidas como resultado de
ferimentos ou necrose provocados por fitopatógenos, por exemplo herbivoria de
insetos, e são dependente de ácido jasmônico (FERNANDES et al., 2009;
HARMAN et al., 2004). A outra via de indução de resistência nas plantas é descrita
como sendo induzida por bactéria não patogênicas associadas à raiz. Este
sistema é denominado como resistência sistêmica induzida por rizobactérias
(RSIR) (FERNANDES et al., 2009).
Algumas espécies de Trichoderma possuem atividades de indução análogas
ao sistema RSIR e suas moléculas são liberadas no interior da zona de interação
com as raízes. São enzimas, homólogos de proteínas codificadas por genes de
avirulência (AVR), oligossacáridos e compostos de baixo peso molecular, que são
liberados pela atividade das enzimas de Trichoderma por meio das paredes
celulares dos patógenos ou das plantas (HARMAN et al., 2004; SHORESH;
HARMAN; MASTOURI, 2010).

2.5.5 Promoção de Crescimento

Algumas espécies de Trichoderma favorecem as plantas na captação de
nutrientes e na resistência a estresses abióticos. Plantas que se apresentam mais
saudáveis pressupõem que são mais resistentes à colonização por fungos
fitopatogênicos,

favorecendo

o

desenvolvimento

dos

fungos

endofíticos

simbiontes. Os fungos têm acesso a exsudatos liberados das plantas e em troca
eles ajudam no crescimento das raízes e da parte aérea da planta. Uma variedade
de fungos filamentosos produz fitormônios, tais como ácido acetil indol e etileno e
outros metabólitos secundários, o que melhora funcionalmente as plantas em
condições

de

depleção

nutricional.

A

partir

destas

vantagens,

outros

microrganismos que adentram as raízes podem ser facilmente combatidos pelos
mecanismos de defesa da planta (BENÍTEZ et al., 2004; HARMAN et al., 2004;
LO, 1998; MUKHERJEE et al.,
2012).
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2.6 Trichoderma como patógeno humano

Trichoderma spp. são raramente responsáveis por causar doenças em
animais e humanos, afetando principalmente pessoas com baixa imunidade e
trabalhadores rurais que fazem aplicação dos bioprodutos. O primeiro registro que
relacionou a atividade patogênica de Trichoderma em humanos foi em 1970
(HATVANI et al., 2013). Em muitos países tem se registrado a ocorrência de
infecções, até mesmo fatais, em humanos provocados por Trichoderma spp. As
pessoas mais sujeitas às infecções são aquelas com quadro de imunossupressão,
pessoas que fazem transplante ou infectados com HIV (SCHUSTER; SCHMOLL,
2010). Algumas espécies de Trichoderma causam infecções e tem sido descritas
com a frequência em pacientes imunossuprimidos. Um Estudo proposto por Kredics
et al. (2003) indica que as espécies T. citrinoviride, T. harzianum, T. koningii, T.
longibrachiatum, T. pseudokoningii e T. viride são agente etiológicos de infecção de
pacientes imunossuprimidos. Também foram descritos o efeito das espécies T.
harzianum, T. koningii, T. longibrachiatum, T. pseudokoningii, T. viride em casos de
pacientes com peritonites (KREDICS et al., 2003).

2.7 Aspectos gerais de Aspergillus clavatus

A. clavatus é um fungo filamentoso saprófito cosmopolita comumente
encontrado

em

solo,

fezes

e

matéria

orgânica

em

decomposição.

São

contaminantes de cereais armazenados o que os favorecem no crescimento e
produção de micotoxinas (BEZERRA et al., 2009). Sua atividade tóxica é observada
em animais as micotoxinas produzidas por esta espécie podem atuar sinergicamente
tais como: patulina, citocalasina E e K, kotaninas, antafumicina, triptoquivalonas,
triptoquivalinas, ascladiol e ribotoxinas (VARGA et al., 2007).
Foi registrado um novo péptido antifúngico (AcAFP) produzido por uma cepa
de A. clavatus. Os estudos demonstram que ele possui uma alta atividade inibitória
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contra o crescimento micelial de diversos fungos que são patógenos de humanos e
vegetais: Fusarium oxysporum, Fusarium solani, Aspergillus niger, Botrytis cinerea,
Alternaria solani (SKOURI-GARGOURI; GARGOURI, 2008). Devido a sua rápida
esporulação e crescimento micelial em condições de cultivo semelhantes a outros
fungos de interesse, A. clavatus pode ser usado como modelo em pesquisas
envolvendo mecanismos de interação fungo-fungo.

3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Isolados

Foram utilizados para os experimentos 28 isolados de Trichoderma, que
foram identificados anteriormente por pelo sequenciamento das regiões ITS do rDNA
e tef-1, sendo distribuídos entre 10 espécies: T. asperellum (4), T. atroviride (4), T.
harzianum (4), T. longibrachiatum (4), T. koningiopsis (4), T. virens (3), T.
stromaticum (2), T. ovalisporum (1), T. viride (1) e T. cremeum (1) (FEITOSA, 2016).
Todos os experimentos foram utilizados contra o fungo Aspergillus clavatus.

3.2 Viabilidade dos Esporos

Os inóculos para todos os cultivos foram padronizados em 10 6 esporos
viáveis a partir da avaliação da taxa de germinação. Para tal, foram utilizadas placas
de Petri de 6 cm de diâmetro contendo BDA (Batata Dextrose e Agar) na metade da
sua concentração usual. Uma solução de 100 µL contendo 10⁵

esporos foi

inoculada nesta placa e, com auxilio de uma alça de Drigaslki, foi espalhada por toda
a superfície. As placas foram incubadas em B.O.D. a 25°C durante 16 horas. Após,
as placas foram visualizadas em um microscópio óptico para a contagem de 100
esporos, diferenciando-se germinados e não germinados, aferindo-se assim a
porcentagem de germinação ou viabilidade. A porcentagem de germinação foi usada
nos cálculos da padronização dos inóculos a serem usados no experimento.
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3.3 Antagonismo direto em ensaios de cultura dupla

Os esporos de Trichoderma foram inoculados em uma extremidade da placa
de Petri ( 9 cm) contendo BDA e os esporos de A. clavatus na extremidade oposta.
Posteriormente, foram incubados em B.O.D. a 25°C por sete dias e então foram
avaliados os fenótipos de interação entre os dois organismos através da analise da
porcentagem de inibição por área. Este cálculo consiste na diferença entre a área da
colônia de A. clavatus cultivado sozinho (controle) e sua área quando cultivado
concomitantemente com isolados de Trichoderma. Para a medição da área, as
colônias foram fotografadas e analisadas através do programa computacional
GeoGebra versão 5.8.386.0.
Posteriormente as médias da area (cm³) das colônias de A. clavatus foram
medidas e transformadas em porcentagem. As taxas de inibição foram calculadas a
diferença das porcentagens das médias da área do controle (AC%) sem
Trichoderma (100%) menos as porcentagem das médias da área de A. clavatus sob
o efeito de Trichoderma spp. (ATs%) dividindo pela porcentagem da média do
controle AC(%) - ATs(%)/ AC(%).
Para a análise microscópica da região de interação entre os fungos, foi
realizada a secção da região de encontro das colônias em três áreas distintas,
utilizando bisturi e pinça estéreis. As partes seccionadas foram colocadas em
lâminas de vidro, coradas com azul de algodão, cobertas com lamínulas e as
estruturas (hifas e conidióforos) visualizadas em microscópio óptico.
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3.4 Compostos voláteis (COVs)

Para análise da produção de compostos voláteis com efeito antagônico ao A.
clavatus pelos isolados de Trichoderma, foram utilizadas duas bases de placas de
Petri contendo BDA, que foram inoculadas, sobrepostas e vedadas com filme
plástico por três vezes. No centro de uma das placas foi inoculado anteriormente o
isolado de Trichoderma e no da outra A. clavatus. A placa contendo A. clavatus foi
colocada por cima das placas contendo Trichoderma, de modo que os compostos
voláteis produzidos tivessem maior contato com ele. A incubação seguiu os mesmos
critérios utilizados nos ensaios de cultura dupla e depois de sete dias foram
avaliados os diâmetros das colônias do A. clavatus. no controle, A. clavatus foi
cultivado nas mesmas condições experimentais, mas sem a presença de
Trichoderma.

3.5 Análise estatística

Todos os experimentos foram realizados em triplicata. Os dados foram
submetidos ao Teste t de Student para comparação dos experimentos com seus
respectivos controles com bootstrap de 10.000 repetições; e à análise de variância
de Kruskal-Wallis com nível de significância (p<0.05) e teste de médias de Dunn
para comparações entre os isolados. Os dados foram analisados pelo programa
BioEstat versão 5.0.
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4. RESULTADOS
4.1 Ensaio de Cultura Dupla

Procurando analisar o efeito antagônico inibitório de Trichoderma spp. contra
A. clavatus, realizou-se o teste de cultura-dupla (Figura 3). Dos 28 isolados
estudados, 26 (92%) produziram redução significativa na área da colônia de A.
clavatus em comparação com o controle, sendo as espécies T. asperellum (4), T.
atroviride (4), T. harzianum (4), T. longibrachiatum (4), T. koningiopsis (4), T. virens
(3), T. stromaticum (1), T. ovalisporum (1) e T. viride (1). Tendo uma faixa de
redução percentual de inibição do crescimento da colônia de A. clavatus de 44% a
72%, com uma redução média de 63%.

*

Figura 3. Efeito antagônico direto de Trichoderma spp. na inibição do
crescimento de A. clavatus em cultura dupla cultivados em placas 9 cm de diâmetro
contendo BDA a 25°C por 7 dias de incubação. Os ensaios foram realizados em
triplicatas. As taxas de inibição estão representadas em barras. Note que a taxa de
inibição do controle é nula por isso não é representada no gráfico. (*) Genótipos que
tiveram efeito antagônico significativo no tamanho da área (cm³) da colônia de A.
clavatus quando comparados com o controle (Teste t de student, p < 0.05).
Colunas com letras iguais não diferem significativamente quando comparadas o
efeito do tamanho das colônias de A. clavatus entre os genótipos (Kruskal-Wallis,
p<0.05; método de Dunn).
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Dos isolados que apresentaram resultados significativos de inibição
destacam-se os isolados T. koningiopsis-3, T. virens-3, T. atroviride-3 e T. atroviride4 que apresentaram um maior potencial de inibição em relação aos demais, próximo
a 70% de inibição. Observou-se também que os isolados da espécie T. asperellum
ficaram agrupados com efeitos inibitório a A. clavatus bem próximos. Apenas os
isolados da espécie T. stromaticum variaram intraespecificamente quanto a
presença e ausência do efeito inibitório. Quando comparados entre si, foi observado
que alguns isolados apresentaram diferenças significativas nos níveis de inibição de
A. clavatus. Três grupos foram formandos conforme indicados pelas letras
representadas no gráfico, alta inibição (b), inibição intermediária (ab) e sem inibição
(a). Os isolados T. stromaticum-1, T cremeum e T. viride formam o grupo que não
apresentou inibição e T. virens-3, T. atroviride-1, -3 e T. koningiopsis-3 o grupo com
alta inibição. Os demais isolados se encontram distribuídos nos dois grupos de
inibição intermediária.

4.2 Sobrecrescimento e hifas de Trichoderma spp. enroladas em A. clavatus

A Figura 4-A ilustra o padrão de interação antagônica dos isolados de
Trichoderma spp. referente ao sobrecrescimento contra ao A. clavatus. (61% dos
isolados testados sobrecresceram). Todos os isolados das espécies (T. asperellum,
T. koningiopsis, T. atroviride e T. virens) sobrecresceram; em contrapartida, não foi
encontrado nenhum isolado que apresentou sobrecrescimento dentro da espécie T.
longibrachiatum. Não houve sobrecrescimento das espécies com apenas um isolado
em estudo (T. ovalisporum, T. cremeum e T. viride). Os dois isolados da espécie T.
stromaticum tiveram padrões diferentes de sobrecrescimento, T. stromaticum-2
sobrecresceu e T. stromaticum-1 não. Alguns isolados das espécies T. koningiopsis
T. atroviride, T. stromaticum e T. harzianum apresentam padrões distintos de
coloração micelial à medida que se encontrava com A. clavatus. Esta coloração
variava entre castanho, verde e branco. Na análise microscópica a disposição das
hifas de Trichoderma para os isolados que sobrecresceram mostrou um enrolamento
destas ao redor da hifa de A. clavatus (Figura 4-B). Do total de 17 isolados que
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sobrecresceram somente um não se enrolou (T. virens-3), mostrando crescimento
paralelo às hifas de A. clavatus.

Trichoderma sp. X Aspergillus clavatus

Figura 4. Ensaios de cultura de isolados de Trichoderma contra A. clavatus.
(A) Ensaios de inibição direta (Confronto e Sobrecrescimento) foram analisados,
mediante a inoculação dos isolados em placas contendo BDA a 25ºC durante 7 dias.
Os isolados de Trichoderma foram inoculados na parte inferior da placa e A. clavatus
na região superior. As placa que estão na região superior correspondem ao controle
inoculado apenas com A. clavatus (direita) e as placas dos genótipos cultivados de
Trichoderma que não cresceram sobre A. clavatus (esquerda). Na região inferior
estão as placas cultivadas de Trichoderma spp. que sobrecresceram A. clavatus. Os
números em parênteses representam a quantidade de isolados estudados que
possuem ou não o comportamento de sobrecrescimento. Os nomes abaixo de cada
placa correspondem as espécies utilizadas como exemplo na figura. (B)
Microfotografia demonstrando o possível micoparasitismo de Trichoderma (seta
vermelha) contra A. clavatus (seta preta). Após 7 dias de incubação, a região de
interação foi corada com azul de algodão, colocada em lamina e analisada em
microscópio de luz (400x).

4.3 Inibição indireta por compostos voláteis (COVs)

Buscando analisar o efeito antagônico dos compostos voláteis produzidos por
Trichoderma spp. contra A. clavatus, realizou-se o teste de câmara selada, com os
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diferentes isolados de Trichoderma pareados com o de A. clavatus (Figura 5). Dos
28 isolados estudados 24 (86%) apresentaram redução significativa no crescimento
de A. clavatus. Das espécies que apresentaram todos os seus isolados com
resultados significativos na redução do crescimento de A. clavatus por efeito dos
COVs totais destacaram-se: T. atroviride, T. harzianum, T. longibrachiatum, T. virens
e T. koningiopsis. Os isolados T. stromaticum-1, T. cremeum, T. asperellum-1 e -2
foram os isolados que não tiveram resultado significativos na produção de VOCs
totais no crescimento de A. clavatus. Dos isolados das espécies que apresentaram
ou não inibição significativa do crescimento de A. clavatus por efeito dos COVs totais
estão: T. stromaticum -1 e T. asperellum -1, -2. Todos os resultados foram realizados
em comparação com o controle por meio do Teste T (p < 0.05) e assim foram
obtidos os níveis de confiança. Contudo, a comparação entre os isolados indicaram
que não houve diferença entre eles(Kruskal-Wallis p-valor = 0,2062).

Isolados de Trichoderma spp.

Figura 5. Efeito antagônico de compostos voláteis totais produzidos por
Trichoderma spp. sobre o crescimento de A. clavatus. O efeito antagônico foi
avaliado medindo o diâmetro (em cm) das colônias de A. clavatus. As placas foram
pareadas e seladas, formando uma câmara comum, sem contato direto entre os fungos
e posteriormente incubadas a 25 Cº por 7 dias em meio BDA. (*) representa os
isolados que quando cultivados com A. clavatus demonstraram resultados significativos
de inibição por compostos voláteis totais em relação ao controle (Teste T, p < 0.05).
Letras iguais representam que os resultados de inibição não tem diferença significativa
quando comparados entre os isolados de Trichoderma (Kruskal-Wallis p-valor =
0,2062).
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4.4 Diagrama de Venn

Na Figura 6, o diagrama de Venn demonstra os mecanismos antagônicos
estudados e o número de isolados distribuídos quanto à presença ou ausência de
atividade antagônica (sobrecrescimento; inibição direta (competição); inibição
indireta (COVs) e enrolamento de hifas). Todos os isolados apresentaram aos
menos dois mecanismos antagônicos exceto apenas T. stromaticum-1 que não
apresentou nenhum efeito.

Figura 6. Diagrama de Venn mostrando a relação de sobreposição
entre os 28 isolados de Trichoderma spp. e as atividades antagônicas
categorizadas em quatro conjuntos: Sobrecrescimento, Inibição Direta
(Confrontação); Inibição Indireta (COVs) e Enrolamento de hifa.
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Quando analisado a presença somente de duas atividades antagônicas
conjuntas um isolado apresentou sobrecrescimento e enrolamento de hifas e 11
isolados apresentaram Confronto e COVs. Quando avaliados a presença de três
mecanismos em conjunto 3 isolados apresentaram e 13 isolados apresentaram os
quatro mecanismos antagônicos. Dos 17 isolados que sobrecresceram apenas um
não teve enrolamento de hifas.

3.5 Dendrograma

A figura 7 mostra o Dendrograma dos isolados de Trichoderma dividido em
dois grupos (Grupo 1 e Grupo 2) No Grupo 1 foi observado um maior número de
mecanismos antagônicos presentes entre os isolados. Todos os isolados das
espécies T. koningiopsis, T. atroviride e dois isolados da espécie T. asperellum -3 e 4 apresentam todos os mecanismos estudados. Os isolados da espécie T.
asperellum -1 e -2 em relação aos outros isolados da espécie não tiveram efeito na
inibição direta por COVs totais. No Grupo 2 todos os isolados da espécie T.
longibrachiatum apresentaram dois mecanismos (Confronto e COVs). Estes
mecanismos também foram encontrados nas espécies T. ovalisporum e T. viride do
Grupo 1. O isolado T. stromaticum-2 apresentou todos os mecanismos, enquanto
que o T. stromaticum-1 não apresentou nenhum efeito antagônico. Das espécies
analisadas T. stromaticum foi a que teve maior diferença na presença dos
mecanismos

antagônicos

analisados.

Curiosamente

o

único

isolado

que

sobrecresceu mais não foi observado o enrolamentos das hifas foi T. virens-3
enquanto que os demais isolados apresentaram ou todas os mecanismos (T. virens2) ou a presença de dois mecanismos antagônicos: inibição direta (confronto) e
indireta

(COVs totais) (T.

virens-1). Observamos alta

intraespecífica em T.virens.
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variação fenotípica

Figura 7. Dendrograma de similaridade baseado no método Neighborjoining derivado das sequências da região ITS1-5.8S-ITS2 do rDNA
(FEITOSA, 2016), com base em 1000 réplicas de bootstrap. Isolados de
Trichoderma spp. identificados e agrupados em ordem hierárquica,
Informando (+) presença ou (+) ausência dos mecanismos antagônicos
analisados: Sobrecrescimento, Inibição direta (Confrontação),Inibição
indireta (COVs) e Enrolamento de hifa.
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5. DISCUSSÃO
A identificação da maioria dos isolados com efeitos significativos de inibição
contra A. clavatus demonstram o alto potencial deste gênero na competição por
espaço, na captação de nutrientes e crescimento micelial (BENÍTEZ et al., 2004;
HOWELL, 2003). A capacidade de resistir a moléculas inibitórias produzidas por
outros fungos presentes no mesmo ambiente também podem ajudar na competição
por espaço (HOWELL, 2003). Alguns fungos produzem substâncias antibióticas que
podem inibir o desenvolvimento de outros a sua volta. Por outro lado, espécies
adaptadas conseguem resistir a estes compostos e proliferar. É possível que essas
vantagens podem favorecer o rápido crescimento das espécies de Trichoderma
sobre a placa em direção de A. clavatus. A velocidade de crescimento, por vezes
decorrente de uma melhor adaptação às condições ambientais, também favorece a
rápida colonização de substratos, inibindo a ação de outros fungos (MUKHERJEE et
al., 2012).
Fatores genéticos envolvidos nos mecanismos antagônicos podem induzir
variações fenotípicas inter- e intraespecíficas. Como foi mostrada no trabalho, a
maioria

das

espécies

apresentaram

níveis

de

inibição

significativamente

semelhantes, indicando que para a inibição direta não houve variação fenotípica
entre as espécies analisadas (exceto T. cremeum). Os isolados da espécie T.
stromaticum contra A. clavatus tiveram respostas diferentes na inibição direta de
maneira que um dos isolados em relação ao controle teve efeito direto de inibição e
o outro não. Esta diferença fenotípica pode ser genótipo-específico.
As espécies que houveram ou não o sobrecrescimento pode ser indicado por
fatores genéticos. As diferenças inter e intraespecíficas encontradas sugerem que
cada isolado pode ser considerado como um genótipo da espécie de Trichoderma
correspondente (LEITE, 2012). Por meio de sinalização, as hifas de Trichoderma se
fixam e penetram no lúmen do fungo alvo através de apressórios (HOWELL, 2003).
Sabe-se que antes da penetração o hospedeiro libera compostos sinalizadores, que
estimula o crescimento de Trichoderma na sua direção. A adesão (com enrolamento
de hifas) é mediada pelo reconhecimento de lectinas na superfície da parede celular
do hospedeiro por um conjunto de carboidratos presentes nas hifas de Trichoderma
(HARMAN et al., 2004). Isso sugere que o enrolamento das hifas de Trichoderma
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em A. clavatus pode estar evidenciando o mecanismo de micoparasitismo. O
numero alto de isolados que sobrecresceram e enrolaram (94%) pressupõem que o
micoparasitismo é o mecanismo antagônico frequentemente encontrado no gênero
Trichoderma quando crescem sobre outros fungos.

Compostos orgânicos voláteis totais (COVs) produzidos por diferentes
espécies de Trichoderma tendem a apresentar um papel importante na ação
antagônica contra outros fungos. Estudos prévios com COVs em T. harzianum, T.
koningiopsis e T. asperellum, indicam que este mecanismo é mais recorrente no
biocontrole de Verticillium dahliae e Sclerotium rolfsii (OLIVEIRA ISAIAS et al.,
2014). Outro aspecto importante observado foi o caráter fungistático destes
compostos que após a retirada do agente de controle, o organismo-alvo retomou o
seu crescimento normalmente . Os níveis de produção destes componentes e seus
efeitos parecem variar entre isolados e as condições no meio; portanto, não
surpreende os isolados terem apresentado uma faixa de variação de síntese e, ou
produção de voláteis com diferentes efeitos de interação com outros fungos quando
comparado ao controle.
A espécie T. viride é encontrada em regiões com temperaturas mais baixas e
T. harzianum em climas mais quentes outras espécies são verdadeiramente
cosmopolitas como T. asperellum ou altamente restrita como T. stromaticum que, até
então, só foi encontrada na zona tropical americana (SAMUELS et al., 2012).
Demonstrando que estas espécies são evolutivamente mais adaptadas e
encontradas em ambientes com condições diversificadas. Quando analisados o
efeito antagônico entre si os resultados sugerem que não houve um padrão espécie
específica da síntese/emissão de COVs totais em relação à inibição do crescimento
de A. clavatus. Isso sugere que os isolados analisados não tiveram variação Inter- e
Intraespecífico o que fortalece a ideia de que a produção de compostos voláteis é
um mecanismo presente no gênero Trichoderma.
Estudos demostram que cepas de Trichoderma produzem substâncias
voláteis tóxicos e não tóxicos dentre elas a produção de ácido harzianico,
alameticinas, tricholina, peptaibols, antibióticos, 6-pentil-α-pirona, massilactona,
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viridina, gliovirin, glisopreninas, ácido heptelídico e outros. Cepas de T. virens tem
melhor resposta como agente de biocontrole devido a produção de gliovirina
(BENÍTEZ et al., 2004).
Trichoderma spp. podem atuar por meio de diferentes mecanismos
antagônicos de maneira sinergética, em outras palavras eles podem possuir mais de
um mecanismo antagônico (BENÍTEZ et al., 2004; SCHIRMBOCK et al., 1994).
Semelhantes resultados foram encontrados neste estudos 57 % dos isolados
estudados tiveram de três a quatro mecanismos antagônicos. Este estudo confirma
a importância destas atividades antagônicas, sobre tudo o sobrecrescimento e o
enrolamento das hifas que são funções básicas no inicio do processo de
micoparasitismo (GOMES et al., 2017; MUKHERJEE, 2011) . Esta característica, de
diferentes mecanismos antagônicos combinados, os favorece no ambiente bem
como podem ser de grande interesse na agricultura como agentes de biocontrole.
Estas informações são importantes para eventual triagem de isolados de maneira
adequada e adequada, evitando descarte de isolados que possam ser usados como
agentes de biocontrole.

Dados da International subcommission for Trichoderma and Hypocrea (ISTH
database) mostram que as espécies T. koningiopsis e T. atroviride compartilham do
mesmo clado (Viride) (www.isth.info). O que pressupões uma relação filogenética
destas espécies e as atividades antagônicas. Um trabalho realizado por Mendoza,
(2015) avaliou a ação antagônica da espécie T. koningiopsis contra Macrophomina
phaseolina

e

foram

encontrados

resultados

positivos

para

competição,

sobrecrescimento e atividade micoparasitária. Resultados semelhantes de efeito
antagônico foram também encontrados na espécie T. atroviride contra fungos
fitopatogênicos por meio de secreção de proteínas (ex. quitinases, glucanases,
mutanase) que estão relacionadas na atividade de micoparasitismo (LIMA et al.,
2016).
Espécies que possuem mais de uma atividade antagônica, que atuam
sinergeticamente, podem ser utilizadas como bioprodutos por serem potenciais
agentes de biocontrole. As espécies T. asperellum e T. harzianum são descritos
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como adequados micoparasitas e na produção de compostos voláteis tóxicos e
efeito de inibição direto (QUALHATO et al., 2013). Estas características também
foram evidenciadas, na variação intraespecífica de inibição por COVS totais da
espécie T. asperellum. As espécies. T. ovalisporum, T. viride e T. longibrachiatum
também demonstraram ser adequados quanto ao número de atividades antagônicas
presentes no controle de fitopatógenos (EZIASHI; OMAMOR; ODIGIE, 2007;
PACHECO et al., 2016). Mesmo separados entre dois grupos as variações
fenotípicas entre as espécies T. ovalisporum, T. viride e T. longibrachiatum são
menos frequentes. Poucos estudos foram encontrados quanto às características de
inibição direta (confronto) e Indireta (COVs totais) presentes no isolado T.
ovalisporum, o que nos permite ter resultados novos quanto a sua atividade
antagonista. A espécie T. stromaticum apresentou alta variação intraespecifica.
Estudos realizados por Loguercio, (2009) mostraram alta variação fenotípicas
genótipo-espécifica de T. stromaticum no controle de Moniliophtora perniciosa.
Alguns estudos têm demonstrado que a espécie T. virens tem apresentado atividade
antagônicas micoparasítica, função gênica na produção de enzimas e sinalização de
cAMP

na regulação de metabólitos secundários no controle de fitopatógenos

(DJONOVIĆ; POZO; KENERLEY, 2006; MUKHERJEE; MUKHERJEE; KALE, 2007;
MUKHERJEE, 2011). Acredita-se que a diminuição das atividades de moléculas
reguladoras pode implicar na ausência de sobrecrescimento e enrolamento dos
isolados T. virens-1 e -3 respectivamente.
As informações do efeito antagônico de Trichoderma contra fungos podem
servir de comparativo para outros estudos de Trichoderma spp como patógenos
humanos como possíveis infectantes de pacientes imunossuprimidos. Este trabalho
limitou-se a realizar procedimentos microbiológicos bem objetivos que nos
possibilitou responder as nossas perguntas, porém novos estudos podem ajudar e
potencializar este trabalho. A identificação dos compostos voláteis atuantes no
processo de inibição; e identificação de genes que atuam na expressão de proteínas
e enzimas no processo de micoparasitismo e sobrecrescimento. Estas informações
podem ser úteis no entendimento dos processos antagônicos dos isolados
estudados.
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6. CONCLUSÕES

As espécies do gênero Trichoderma estudadas possuem pelo menos um
mecanismo antagônico contra Aspergillus clavatus.

A presença de dois ou mais mecanismos em um isolado de Trichoderma sugere que
ele possa utilizá-los de maneira sinergética, aumentando seu potencial
biocontrolador.

Foi possível aferir, de acordo com os fenótipos observados, que existe variação intra
e interespecífica dentro do gênero Trichoderma na expressão dos mecanismos
antagônicos analisados contra A. clavatus.

Identificaram-se nesta coleção os isolados mais adequados como agentes de
biocontrole e que podem vir a ser utilizados comercialmente ou isolados que podem
causar efeitos indesejados em organismos não alvo, observando variedades
genotípicas nas taxas de respostas entres os mecanismos antagônicos avaliados.

Este trabalho sugere que novos estudos de expressão gênica de proteínas e
enzimas associadas ao micoparasitimo podem ajudar na compreensão dos
processos biológicos antagônicos de Trichoderma spp contra A. clavatus.
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ANEXO 01
Fotografias de Trichoderma spp. e Aspergillus clavatus
(Testes com COVs e Cultura Dupla)
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ANEXO 02
Fotografias de Trichoderma spp. e Aspergillus clavatus
(Microfotografias)
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