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RESUMO

FEITOSA, Yara Barros, M. Sc. Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus- BA,
abril de 2016. Avaliação de fatores bióticos e abióticos no crescimento e
esporulação de genótipos tropicais de Trichoderma spp. Orientador: Leandro
Lopes Loguercio. Co-orientadores: Ronaldo Costa Argolo Filho e Jorge Teodoro de
Souza.
Trichoderma são fungos filamentosos comuns em ecossistemas de solos e
raízes. Algumas espécies são endofíticas, simbiontes de plantas, além de
micoparasitas. Atualmente, estão entre os fungos mais utilizados como ‘Agentes de
Controle Biológico’ (ACBs) em todo o mundo e também são comercializados como
biofertilizantes. Fatores como temperatura, iluminação, pH e a constituição genética
dos isolados influenciam na sua sobrevivência no solo ou substrato. Este trabalho
teve como objetivo caracterizar uma coleção de 68 isolados de Trichoderma através
(i) da identificação molecular pela amplificação das regiões gênicas ITS e tef-1α e (ii)
da avaliação da influência de fatores bióticos e abióticos no crescimento e
esporulação. As regiões ITS e tef-1α foram amplificadas via PCR (Polymerase Chain
Reaction), sequenciadas e comparadas em dois bancos de dados, o que permitiu a
identificação de 60 isolados em nível de espécie (a maioria identificada como T.
harzianum). Foi realizada uma caracterização inicial da coleção quanto à velocidade
de crescimento e início da esporulação dos isolados quando cultivados em meio
BDA. O crescimento e a esporulação foram comparados quanto a diferentes (i)
meios de cultura (BDA e caldo de cana-de-açúcar com diferentes fontes de N); (ii)
fotoperíodos (0 e 12h) e (iii) temperaturas (13º, 25° e 37ºC). Através do método de
análise de grupo, as análises quali- e quantitativas indicaram grande variação
fenotípica intra e interespecífica, gerada pelos efeitos das variáveis “isolados” e
“fatores abióticos”, bem como pela interação entre elas. As condições ótimas de
crescimento e esporulação tendem a ser isolado-específicas, o que deve ser levado
em consideração em sistemas de escrutínio de coleções por funções biológicas de
interesse. Todos esses resultados serão adicionados a um banco de dados online
de Trichoderma, que estará disponível para estudos in silico de coleções.

Palavras-chave: Hypocreales; Agentes de Controle Biológico; análise de grupo;
bioprospecção.
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ABSTRACT

FEITOSA, Yara Barros, M. Sc. Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus- BA,
april 2016. Evaluation of biotic and abiotic factors on growth and sporulation of
tropical genotypes of Trichoderma spp. Advisor: Leandro Lopes Loguercio. CoAdvisors: Ronaldo Costa Argolo Filho e Jorge Teodoro de Souza.
Trichoderma are filamentous fungi common in soil ecosystems and roots.
Some species are endophytic, plant symbionts and micoparasitas. Currently,
Trichoderma are among the most commonly used fungi as 'Biological Control Agents'
(ACBs) throughout the world and are also marketed as biofertilizer. Factors such as
temperature, light, pH and the genetic composition of the isolates influence their
survival in the soil or substrate. This study aimed to characterize a collection of 68
isolates of Trichoderma through (i) the molecular identification by amplification of
gene regions ITS and tef-1α and (ii) the evaluation of the influence of biotic and
abiotic factors in the growth and sporulation. The ITS and tef-1α regions were
amplified by PCR (Polymerase Chain Reaction), sequenced and compared in two
databases, which allowed the identification of 60 isolates to the species level (most
identified as T. harzianum). An initial characterization of the collection was
performed, regarding the growth rate and the onset of sporulation when the isolates
were cultured on PDA medium. The growth and sporulation were compared for
different (i) culture media (PDA broth and sugarcane with different N sources); (ii)
photoperiod (0 and 12h) and (iii) temperatures (13, 25 and 37ºC). Through cluster
analysis method, qualitative and quantitative analysis showed significant phenotypic
variation intra- and interspecific generated by the effects of the variables "isolated"
and "abiotic factors" as well as the interaction between them. The optimal conditions
of growth and sporulation tend to be isolate-specific, which should be taken into
consideration in collections of scrutiny systems for biological functions of interest. All
these results will be added to a Trichoderma online database, which will be available
for studies of collections in silico.

Keywords: Hypocreales; Biological Control Agents; group analysis; bioprospecting.
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1 INTRODUÇÃO

As doenças de plantas são geralmente provocadas por fungos e bactérias,
causando perdas em várias culturas de importância em todo o mundo. A
necessidade de aumentar a produtividade agrícola fez com que os fertilizantes e
pesticidas sintéticos fossem usados de forma excessiva, ocasionando diversos
problemas. Entre eles estão os riscos à saúde humana pela contaminação de
agricultores e alimentos, o surgimento de patógenos resistentes, além da poluição
do solo e corpos d’água.
O conhecimento da toxicidade dos pesticidas sintéticos pelos consumidores
impulsionou o desenvolvimento de uma abordagem alternativa, o controle biológico.
Muitos dos ‘Agentes de Controle Biológico’ (ACBs) são microrganismos benéficos
que parasitam e/ou competem com os fitopatógenos, ou ainda induzem nas plantas
resistência a diversas doenças. O uso de ACBs de maneira isolada ou integrada –
com um menor número de aplicações de agentes químicos sintéticos – é um
componente importante para o desenvolvimento de sistemas agrícolas mais
sustentáveis e economicamente viáveis.
Espécies do gênero Trichoderma (Hypocreales, Ascomycota) vêm sendo
usadas no controle biológico desde 1930. São os fungos mais utilizados no
desenvolvimento de ACBs, sendo T. harzianum a espécie mais encontrada em
aplicações agrícolas. No Brasil, o primeiro registro do seu uso foi em 1950, quando
Foster descreveu a inativação do vírus do mosaico do fumo (TMV) por filtrados de
uma cultura de Trichoderma. Uma vez que a agricultura é um segmento vital para as
economias de regiões neotropicais, a maioria das pesquisas com Trichoderma spp.
nestes locais tem sido direcionada para o desenvolvimento de ACBs. Estudos têm
focado no controle biológico de fitopatógenos em plantações de importância
econômica como soja, cacau, café, feijão, algodão, entre outros.
Trichoderma spp. são fungos comuns em ecossistemas de solos e raízes de
plantas e sua ocorrência tem sido registrada ao redor de todo o mundo. Além da sua
elevada capacidade adaptativa e de dispersão, Trichoderma spp. estabelecem
associações endofíticas e interagem com outros microrganismos da rizosfera,
apresentando rápido crescimento in vitro e grande produção de esporos assexuais
(conídios).
1

Suas propriedades antagônicas são baseadas em diversos mecanismos, o
que possibilita a atividade contra uma ampla gama de fitopatógenos. Esses fungos
produzem compostos que induzem respostas de resistência localizada e sistêmica e
são considerados simbiontes avirulentos de plantas. Também promovem o
crescimento das plantas através do (i) micoparasitismo, mecanismo que envolve a
produção de enzimas que degradam a parede celular de outros fungos; (ii)
competição com outros microrganismos por espaço e pelos nutrientes do meio; e (iii)
produção de antibióticos.
Segundo Bettiol et al. (2012), cerca de 65 bioprodutos comercializados à base
de Trichoderma encontravam-se registrados até aquele momento, refletindo uma
parte do mercado mundial de ACBs. No Brasil, apesar da área tratada com
Trichoderma estar crescendo nos últimos anos, o incentivo ao uso de práticas
alternativas ainda é limitado. Problemas como a dificuldade de registro dos produtos
e a falta de estudos rigorosos de pré-formulação limitam a disponibilidade dos ACBs
no mercado brasileiro.
Devido aos problemas expostos e ao fato da maioria dos bioprodutos ser
comercializada na forma de preparações de conídios, o estudo dos fatores que
influenciam o crescimento e esporulação de Trichoderma spp. é fundamental para a
sua produção em larga escala. A diversidade genética de espécies tropicais tem sido
explorada para a identificação de isolados mais eficazes e/ou específicos para
diversos fins biotecnológicos. Além disso, estudos de antagonismo in vitro auxiliam
no escrutínio de isolados produtores de antibióticos ou enzimas de interesse. Todas
essas ações de pesquisa são necessárias para o desenvolvimento de métodos de
controle fitossanitários que promovam a sustentabilidade ambiental.
Dessa forma, os objetivos desse trabalho foram: (i) identificar 68 isolados de
uma coleção de Trichoderma através de métodos moleculares; e (ii) avaliar o efeito
da temperatura, fotoperíodo, meios de cultura e fontes de nitrogênio sobre aspectos
qualitativos e quantitativos do crescimento e conidiação desses isolados.

2

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Aspectos gerais do gênero Trichoderma

O gênero Trichoderma é constituído por fungos filamentosos que possuem
uma variedade de estilos de vida e de interações com outros fungos, plantas e
animais. A nomenclatura desses fungos é complicada devido ao seu pleomorfismo:
algumas espécies possuem duas formas morfologicamente e fisiologicamente
distintas. Trichoderma corresponde à fase assexuada ou anamórfica, enquanto a
fase sexuada ou teleomórfica é conhecida pelo nome de Hypocrea. Várias espécies,
incluindo a maioria das utilizadas em controle biológico, não tem sua fase sexual
conhecida. Esse gênero apresenta grande diversidade genética e pode ser utilizado
para produzir uma variedade de produtos de interesse comercial e ecológico
(Harman et al., 2004; Druzhinina et al., 2011).
No geral, os isolados de Trichoderma podem ser reconhecidos através de
algumas características morfológicas distintas. Eles geralmente apresentam colônias
de crescimento rápido, atingindo de dois a nove centímetros de diâmetro após
quatro dias de cultivo em meio de cultura apropriado. O micélio septado é bastante
ramificado e assume macroscopicamente a cor dos conídios, que podem ser hialinos
ou de coloração que varia do amarelo ao verde-escuro. A natureza exata desses
pigmentos ainda não foi determinada. Dependendo das condições de incubação,
pode haver a formação de halos concêntricos de conidiação ou de pústulas
conidiogênicas (Esposito; 1998; Corabi-Adell, 2004; Casas-Flores & Herrera-Estrella,
2013).
Uma forma comum de reprodução assexuada em fungos é a conidiação. Os
conídios representam propágulos assexuados imóveis e geralmente Trichoderma
spp. produzem grandes quantidades desses esporos (Casas-Flores & HerreraEstrella, 2013). Quando coletados e visualizados ao microscópio, os conídios se
encontram dispersos ou unidos em tufos, apresentando tamanho e forma que variam
de acordo com a espécie e formatos que vão do esférico ao ovalado. O conidióforo
se desenvolve a partir de hifas aéreas e se ramifica em vários níveis; as fiálides se
encontram dispostas nos verticilos terminais das ramificações do conidióforo e
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acumulam conídios no seu ápice (Figura 1) (Howell, 2003; Corabi-Adell, 2004;
Steyaert et al., 2010). As fiálides fornecem a maioria dos caracteres que são
analisados em chaves de identificação morfológica. Trichoderma spp. possuem
fiálides típicas em forma frasco, que são mais largas no centro do que na base e que
apresentam ligeira constrição na parte superior, formando um gargalo estreito
(Samuels et al., 2002).
Eventualmente, a maioria das espécies de Trichoderma também produz
clamidósporos, esporos assexuais com paredes espessas que são formados através
da diferenciação das células das hifas ou de conídios já existentes. São estruturas
de reprodução muito importantes porque são mais resistentes e sobrevivem mais
tempo que os conídios, mas são produzidos em menor quantidade. Outra estratégia
de reprodução é o microciclo de conidiação, um ciclo de vida mais curto onde os
conídios germinam e logo em seguida formam outros conídios, sendo o crescimento
micelial ausente ou muito reduzido (Steyaert et al., 2013).

Figura 1. Morfologia de Trichoderma. A) O conidióforo é um tipo de hifa especializada que sustenta
as fiálides, locais onde se encontram as células conidiogênicas que dão origem aos conídios
(adaptado de Rifai, 1969); B) Fotomicrografia de T. harzianum mostrando os conídios unidos próximo
às fiálides (adaptado de Samuels et al., 2002).

2.2 Ecologia e distribuição

4

Espécies de Trichoderma são encontradas em praticamente todas as regiões
geográficas. Sua distribuição é modulada por componentes microclimáticos,
disponibilidade de substrato, interações ecológicas complexas e vários outros
fatores. A introdução de espécies invasoras, de ACBs e também de perturbações
agrícolas resultam em alterações nos seus padrões específicos de distribuição, que
muitas vezes não são claramente identificados (Hoyos-Carvajal & Bissett, 2011).
Trichoderma spp. são identificadas em uma variedade de substratos, como em
raizes, no solo, crescendo em madeira, cascas ou até mesmo em outros fungos.
Algumas espécies são marinhas e podem ser isoladas a partir de poríferos. Tudo
isso demonstra o alto potencial oportunista e de adaptação dessas espécies a
diferentes condições ecológicas. Os nichos ecológicos onde se observa a presença
tanto de Trichoderma quanto de Hypocrea são onde se encontram o maior pool
gênico do gênero (Druzhinina et al., 2011; Friedl & Druzhinina, 2012, Atanasova et
al., 2013).
Apesar das espécies de Trichoderma serem consideradas como habitantes
dominantes de ecossistemas de solo, Friedl & Druzhinina (2012) sugerem através de
uma abordagem metagenômica, que apenas um número relativamente pequeno de
espécies é adaptada a esse habitat. Sugerem ainda que muitas espécies de
Trichoderma/Hypocrea que habitam o mesmo nicho ecológico não apenas
competem entre si, mas também são capazes de agir sinergicamente, acelerando a
detecção de fatores abióticos e facilitando assim a sua distribuição.
Muitas espécies interagem com as raízes das plantas e isolados específicos
podem formar associações endofíticas. No geral, Trichoderma estabelece uma
comunicação química com a planta hospedeira e sistemicamente altera a expressão
de vários genes desta. Apesar de se localizarem nas raízes, as maiores mudanças
na expressão gênica ocorrem na parte aérea. Estas mudanças alteram a fisiologia
vegetal e podem resultar na produção de agentes antimicrobianos, na ativação dos
mecanismos de defesa da planta e também em uma maior eficiência fotossintética.
Os múltiplos papéis de Trichoderma em associações de decomposição, parasitismo
e como endofíticos são de particular importância para a sustentabilidade dos
ecossistemas agrícolas e naturais (Hoyos-Carvajal & Bissett, 2011; Harman et al.,
2012).
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2.3 Identificação molecular

Trichoderma foi descrito por Persoon em 1794 a partir de quatro espécies
coletadas na Alemanha, das quais apenas uma espécie (T. viride) permaneceu no
gênero. Os irmãos Charles Tulasne e Louis René Tulasne fizeram a primeira
associação entre Trichoderma e Hypocrea em 1865 (apud Atanasova et al., 2013). A
primeira revisão taxonômica do gênero só foi realizada por Rifai (1969), que
reconheceu em seu trabalho nove agregados de espécies conforme seus caracteres
morfológicos comuns: T. piluliferum, T. hamatum, T. polysporum, T. koningii, T.
aureoviride, T. pseudokoningii, T. harzianum, T. longibrachiatum e T. viride.
Métodos tradicionais de identificação morfológica têm sido efetivos ao nível de
gênero, mas a diferenciação intraespecífica é complexa devido à insuficiente
variabilidade de caracteres. O grupo parece estar em um processo ativo de
especiação e muitas vezes isso torna difícil a interpretação do conceito de espécie.
Chaves de identificação e descrições taxonômicas disponíveis na literatura podem
ser usadas como base para a identificação preliminar de espécies ou agregados de
espécies (Hoyos-Carvajal & Bissett, 2011). As ferramentas moleculares têm
auxiliado nessa identificação, contribuindo para a expansão do número de espécies
reconhecidas de Trichoderma (Corabi-Adell, 2004; Carvalho Filho, 2013; Atanasova
et al., 2013).
Uma das maiores dificuldades nos estudos sobre Trichoderma tem sido a
aplicação incorreta ou confusa de nomes de espécies para os isolados que são
utilizados no controle biológico, na indústria e em levantamentos ecológicos
(Druzhinina et al., 2005). A correta identificação é importante porque algumas
características de interesse são específicas de uma espécie ou isolado. Além disso,
é necessário manter a segurança de pesquisadores e agricultores, uma vez que
algumas espécies produzem micotoxinas e também podem ser patógenos de
humanos, principalmente de pacientes imunodeprimidos (Mukherjee et al., 2013).
Segundo o levantamento realizado por Bissett et al. (2015), são reconhecidos 254
nomes de espécies de Trichoderma, considerando sequências de DNA depositadas
no GenBank (http: //www.ncbi.nlm.nih.gov).
As sequências da região ITS (Internal Transcribed Spacer) do DNA
ribossômico são as mais utilizadas para a identificação molecular de fungos (Figura
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2). Inicialmente aceitava-se que esta região era suficiente para a identificação da
maioria das espécies fúngicas, entretanto, vários estudos demonstram que o ITS é
impreciso na identificação em nível de espécie, especialmente em Hypocreales
(Chaverri et al., 2015). Além disso, o aplicativo BLAST (usado para a identificação de
espécies com base na sua homologia de sequência) pode fornecer identificações
enganosas. Equívocos podem ser gerados devido a erros de identificação das
sequências depositadas nos bancos de dados e ao fato desses bancos nem sempre
incluírem todas as espécies do gênero. Dessa forma, é necessária a utilização de
mais de uma região para se obter uma identificação confiável (Hoyos-Carvajal &
Bissett, 2011).

Figura 2. A região ITS compreende o ITS1, o gene de 5.8S e o ITS2
(Fonte: Lupatini et al., 2008).

Já que a região ITS sozinha não é informativa o suficiente para identificar as
espécies estreitamente relacionadas de Trichoderma, outros genes têm sido
utilizados, como o tef-1α (Eukaryotic Translation Elongation Factor 1α) (HoyosCarvajal &Bissett, 2011). EF-1α é uma proteína altamente conservada que está
envolvida na tradução: ela media a ligação do aminoacil-tRNA à cavidade A do
ribossomo através da hidrólise de um GTP (Roger et al., 1999; Eltschinger et al.,
2012). Vários estudos mostraram que os íntrons do tef-1α fornecem a maior
resolução filogenética dentro do gênero, mesmo para espécies próximas (Atanasova
et al., 2013).
Em 2005 foi criado o TrichoBLAST (http://www.isth.info/tools/blast/index.php),
outra ferramenta de alinhamento que incorpora sequências de cinco loci
independentes de todas as espécies geneticamente caracterizadas de Trichoderma
e Hypocrea: ITS 1 e 2; dois íntrons e um éxon do tef-1α; e RPB2 (RNA Polymerase II
Subunit 2). A versão atual do ISTH Database (International Subcommission On
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Trichoderma And Hypocrea Taxonomy) inclui a maioria das espécies comuns e é
eficiente para a identificação de quase todos os isolados que são geralmente
coletados do solo (Atanasova et al., 2013).

2.4 Aplicações biotecnológicas

Fungos do gênero Trichoderma são muito conhecidos por sua capacidade em
colonizar diversos habitats e sua eficiência ao competir com outros microrganismos.
Devido a essas e outras características, Trichoderma spp. estão entre os fungos
mais bem estudados e são considerados um modelo experimental entre os fungos
filamentosos (Steyaert, 2010; Harman et al., 2012). Os mecanismos de defesa, as
interações com os hospedeiros, a produção e secreção de enzimas e as respostas
às condições ambientais já foram descritos para muitas espécies desse gênero.
Sem dúvidas, o maior impacto do uso de Trichoderma está na agricultura. De
acordo com Benítez et al. (2004), Trichoderma spp. estão presentes em cerca de
90% dos ACBs utilizados contra fungos fitopatogênicos. Além disso, vários estudos
demonstraram que o uso de Trichoderma reduz o crescimento de bactérias nocivas
na área foliar e também é eficiente contra nematóides e ervas daninhas (ação
herbicida). O controle biológico de fitopatógenos é exercido através de mecanismos
de ação atagônica e da indução de resistência nas plantas. Vários isolados também
promovem o crescimento das plantas através da produção de fitormônios e outros
metabólitos secundários (Mukherjee et al., 2013).
Trichoderma spp. também são eficientes na produção de enzimas extra
celulares. As celulases produzidas por T. reesei são muito importantes para a
produção de biocombustíveis de segunda geração a partir de resíduos de celulose.
Na indústria alimentícia, várias enzimas são aplicadas para melhorar o processo de
fabricação de cerveja e sucos, e também na produção de aditivos alimentares
animais (Schuster & Schmoll, 2010). Diferentes classes de enzimas quitinolíticas de
Trichoderma apresentam ação sinérgica quanto às suas propriedades antifúngicas.
Os genes que codificam estas enzimas foram inseridos em plantas e os resultados
demonstraram que as plantas transgênicas apresentaram resistência a uma
variedade de fungos patogênicos (Lorito, 1998; Harman, 2005).
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Isolados que apresentam competência rizosférica – capacidade de colonizar e
crescer em associação com as raízes das plantas – podem ter, indiretamente, um
papel importante na remediação de águas e solos contaminados. Como tais isolados
promovem o aumento do volume radicular e da penetração das raízes em regiões
mais profundas, podem aumentar a captação de substâncias tóxicas por plantas
hiperacumuladoras. Trichoderma spp. também são resistentes a uma variedade de
compostos tóxicos, como o cianeto. Tudo isso faz da interação ‘Trichoderma-planta’
um grande atrativo para as tecnologias de fitoextração (Harman et al., 2004.b).
Com relação aos benefícios à saúde humana, algumas espécies de
Trichoderma representam potenciais fontes de medicamentos. Alguns metabólitos
secundários produzidos, tais como análogos dos antibióticos viridin e trichostatin,
são potenciais drogas contra microrganismos patogênicos e também para o
tratamento do câncer. Além das descobertas de novos compostos produzidos por
isolados terrestres, os principais metabólitos secundários de importância médica têm
sido descobertos de isolados marinhos, e mais recentemente de isolados endofíticos
(Mukherjee et al., 2013).

2.5 Controle biológico

Segundo Morandi & Bettiol (2009), as espécies de Trichoderma mais
comumente utilizadas no desenvolvimento de ACBs são T. harzianum, T.
asperellum, T. stromaticum e T. viride. Os mecanismos de controle biológico
utilizados pelos isolados são variados e podem atuar isoladamente ou em conjunto.

2.5.1 Micoparasitismo

Trichoderma pode exercer o biocontrole direto ao parasitar uma variedade de
outros fungos. Várias espécies reconhecem fungos fitopatogênicos através de
pequenas moléculas que são liberadas pelo patógeno, como os oligômeros
liberados pela ação de proteases e quitinases secretadas por Trichoderma antes do
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contato. Estas moléculas ligam-se a receptores sobre a superfície das hifas de
Trichoderma, desencadeando assim uma cascata de sinalização que modula a
atividade dos fatores de transcrição (TFs). Os TFs aumentam a expressão de genes
que codificam enzimas para a biossíntese de metabólitos secundários e para a lise
da parede celular do fitopatógeno (Druzhinina et al., 2011).
Uma vez que os fungos entram em contato, as hifas do Trichoderma se
enrolam em torno das hifas do fungo hospedeiro, formando apressórios em sua
superfície. Essa fixação é mediada pela ligação às proteínas lectinas da parede
celular do fitopatógeno. Além disso, Trichoderma produz várias outras enzimas que
degradam as células da parede do hospedeiro e também antibióticos que afetam as
suas membranas. Assim, nos locais de fixação dos apressórios, orifícios são
produzidos para que as hifas de Trichoderma penetrem no lúmen do fungo alvo
(Harman et al., 2004.a).
O interesse pelos mecanismos que controlam o micoparasitismo conduziu a
uma variedade de estudos sobre as proteínas e os genes envolvidos no processo,
mas muito pouco é conhecido sobre sua regulação genética (Lorito et al., 1998;
Steyaert et al., 2003; Benítez et al., 2004; Harman et al., 2004; Druzhinina et al.,
2011).

2.5.2 Competição

Bons antagonistas são capazes de sobreviver sob condições extremas e em
ambientes competitivos, além de superar o efeito fungistático do solo, resultado da
presença de metabólitos produzidos por outras espécies. Trichoderma spp. crescem
rapidamente quando inoculadas no solo porque são resistentes a muitos desses
metabólitos e a outros compostos tóxicos, incluindo pesticidas (Benítez et al., 2004).
A competência rizosférica também é muito importante para o controle biológico.
ACBs não podem competir por espaço e nutrientes com os fitopatógenos se não
forem capazes de crescer na rizosfera (Howell, 2003).
Uma vez que a depleção nutricional é a causa mais comum da morte de
microrganismos, a competição por nutrientes limitantes pode resultar no biocontrole
de fitopatógenos. Por exemplo, para a maioria dos fungos filamentosos a absorção
10

de ferro é essencial para a viabilidade. Alguns isolados de Trichoderma produzem
sideróforos altamente eficientes que captam o ferro e impedem o crescimento de
outros fungos (Benítez et al., 2004). Em outros casos, Trichoderma compete pelos
nutrientes necessários para a germinação dos propágulos dos patógenos (Harman,
2005). A supressão do crescimento de fitopatógenos através da competição permite
não só o controle de doenças, mas também a promoção do crescimento das plantas,
uma vez que haverá uma maior disponibilidade de nutrientes.

2.5.3 Antibiose

A importância dos antibióticos no biocontrole já foi demonstrada em vários
estudos. A antibiose envolve as interações onde isolados de Trichoderma produzem
antibióticos ou compostos de baixo peso molecular que inibem o crescimento de
outros microrganismos. A combinação de enzimas hidrolíticas e antibióticos resulta
em um maior grau de antagonismo do que o obtido por qualquer outro mecanismo,
isso porque a degradação da parede celular do patógeno é necessária para o
estabelecimento da interação. Entre esses metabólitos estão os peptaibols, uma
classe de peptídeos que geralmente tem forte atividade antimicrobiana contra
bactérias gram-positivas e fungos. Eles atuam em sinergia com enzimas que
degradam a parede celular para inibir o crescimento de fitopatógenos e induzir
resistência nas plantas (Howell, 2003; Benítez et al., 2004).

2.5.4 Indução de resistência

As plantas possuem diferentes mecanismos de defesa. Esta defesa é
composta por respostas constitutivas, já presentes nas plantas, e respostas
induzidas, desencadeadas após o ataque por fitopatógenos ou no início de
estresses abióticos. Existem três vias reconhecidas de resistência induzida em
plantas: (i) ‘resistência sistêmica induzida’, via induzida por herbivoria e dependente
de ácido jasmônico como molécula de sinalização; (ii) ‘resistência sistêmica
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adquirida’, via induzida por microrganismos patogênicos – fungos, bactérias e vírus –
e dependente de ácido salicílico; e (iii) ‘resistência sistêmica induzida por
rizobactérias’, bactérias não patogênicas associadas à raiz (Harman et al., 2004;
Fernandes et al., 2009).
A resistência sistêmica induzida por rizobactérias é fenotipicamente
semelhante às outras duas vias, entretanto, não induz a produção da cascata de
PR-proteínas (proteínas relacionadas à patogênese), como peroxidases, quitinases
e glucanases. A resistência induzida por Trichoderma é análoga à resistência
induzida por rizobactérias e muitos compostos são liberados por Trichoderma spp.
dentro da zona de interação com as raízes. Entre esses compostos estão enzimas,
homólogos de proteínas codificadas por genes de avirulência (AVR), oligossacáridos
e outros compostos de baixo peso molecular, que são liberados a partir das paredes
celulares dos patógenos ou das plantas pela atividade das enzimas de Trichoderma
(Harman et al., 2004; Shoresh et al., 2010).

2.5.5 Promoção de crescimento

Como já descrito, muitos isolados de Trichoderma colonizam as raízes das
plantas. Durante esse processo, suas hifas envolvem as raízes e formam
apressórios, penetrando no córtex radicular e crescendo intracelularmente. Devido a
isso, as células vegetais circundantes depositam substâncias em suas paredes e
produzem compostos fenólicos para limitar o crescimento desse fungo dentro da
raiz. Essa relação é mutuamente benéfica: Trichoderma tem acesso aos exsudatos
da raiz e em contrapartida melhora significativamente o crescimento das raízes e da
parte aérea da planta. Uma vez que Trichoderma spp. também são capazes de viver
livremente no solo, são considerados como simbiontes oportunistas de plantas
(Shoresh et al., 2010).
Trichoderma também promove o crescimento das plantas através da
produção de fitormôrnios e outros metabólitos secundários, além da solubilização de
nutrientes, o que melhora o desempenho da planta em condições de depleção
nutricional. Muitas espécies que colonizam as raízes induzem as respostas de
defesa das plantas, aumentam a capacidade fotossintética e a tolerância contra
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estresses abióticos, tais como seca e salinidade. O tratamento com certos isolados
de

Trichoderma

melhora

a

resistência

a

estresses

fisiológicos,

como

o

envelhecimento e a dormência de sementes (Mukherjee et al., 2013).

2.6 Produção de ACBs à base de Trichoderma e o mercado nacional

Apesar de difundido em diversos países, o uso de ACBs ainda está em
crescimento na América Latina (Lopes, 2009). No Brasil, a primeira empresa privada
especializada na produção e comercialização de Trichoderma iniciou suas atividades
em 1992 no estado do Rio Grande do Sul. Um levantamento realizado em abril de
2008 identificou 13 empresas que produzem e comercializam Trichoderma,
localizadas em seis estados brasileiros: Bahia, Minas Gerais, Goiás, São Paulo,
Paraná e Rio Grande do Sul (Morandi & Bettiol, 2009).
Os produtos à base de Trichoderma são eficientes contra doenças causadas
por vários fitopatógenos, como Fusarium, Phytophthora, Pythium, Rhizoctonia,
Sclerotium, Sclerotinia, Macrophomina, Botrytis e Moniliophtora. Entre as culturas
tratadas estão: feijão, soja, algodão, fumo, morango, tomate, cebola, cacau e café
(Pomella & Ribeiro, 2009; Morandi & Bettiol, 2009). Os bioprodutos são formulados a
partir de conídios vivos e a maioria das empresas brasileiras utiliza a técnica de
fermentação sólida em grãos de arroz, milheto ou outros cereais (Lopes, 2009;
Morandi & Bettiol, 2009; Pomella & Ribeiro, 2009).
Um ACB é considerado ideal quando apresenta baixos custos de produção e
gera um grande número de conídios, mantendo o crescimento vigoroso durante
longos períodos de uso (Steyaert et al., 2010). No entanto, a eficiência no campo
geralmente é menor do que a esperada porque alguns fatores importantes não são
considerados, tais como: (i) especificidade do produto quanto ao fitopatógeno em
questão; (ii) armazenamento adequado dos produtos em condições de baixa
temperatura; e (iii) forma, dose e épocas corretas de aplicação (Lopes, 2009;
Pomella & Ribeiro, 2009).
Uma das dificuldades para a ampliação do mercado de ACBs no Brasil é o fato
destes produtos estarem incluídos na mesma legislação dos agrotóxicos e
possuírem elevado custo para registro. Além disso, boa parte das empresas é de
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pequeno porte e possui recursos financeiros limitados (Lopes, 2009). Existem
poucos programas para o financiamento de pesquisa e não há incentivo tributário
para a produção e uso de ACBs. Em 2007 foi criada a Associação Brasileira das
Empresas de Controle Biológico (ABCBio), com o intuito de reduzir os custos de
registro e evitar a comercialização de produtos de baixa qualidade (Morandi &
Bettiol, 2009).

2.7 Crescimento e esporulação

No cenário mundial, a grande maioria dos ACBs à base de Trichoderma
consiste de conídios produzidos em grandes quantidades e por isso muitas
pesquisas envolvendo a conidiação têm sido realizadas. Vários fatores abióticos e
bióticos têm influência sobre o crescimento fúngico e a conidiogênese (Figura 3).

Figura 3. O crescimento de hifas e a conidiogênese em Trichoderma são influenciados por diversos
fatores, como temperatura, fotoperíodo, fontes de C e N, pH do meio, e até mesmo pelo próprio
genótipo do isolado. O processo se inicia com o surgimento de hifas verticais que logo se ramificam
(a). As fiálides se desenvolvem e são produzidos conídios hialinos (b), que posteriormente passam a
ter colorações que variam do amarelo ao verde-escuro (c). Macromorfolofia de culturas de
Trichoderma cultivadas em BDA, mostrando a variação de coloração entre diferentes isolados (d).
Adaptado de Steyaert et al. (2010).

A transição de micélio fúngico para conídios é determinada pela interação de
vários estímulos ambientais e físicos, pelo estado metabólico da célula e também
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pelos mecanismos de regulação molecular, onde um fator isoladamente não é
suficiente para promover a conidiogênese. Dessa forma, o estudo desses fatores e
da interação entre eles, assim como a compreensão dos aspectos básicos de
crescimento e dos requisitos nutricionais de Trichoderma spp. são fundamentais
para as pesquisas em controle biológico (Steyaert et al., 2010; Steyaert et al., 2013).

2.7.1 Influência de fatores abióticos

2.7.1.1 Fontes de carbono e nitrogênio

Já é bem relatado na literatura que as fontes de carbono e nitrogênio, bem
como

as

suas

disponibilidades,

podem

influenciar

o

crescimento

e

o

desenvolvimento dos fungos. Vários estudos têm sugerido que existe uma interação
entre os efeitos nutricionais e as condições de iluminação sobre a conidiação de
Trichoderma. A fonte de carbono parece ser o principal fator a influenciar tanto a
conidiação no escuro quanto a conidiação induzida pela luz em T. atroviride
(Steyaert et al., 2010a).
Apesar de assimilarem uma variedade de fontes de nitrogênio, os fungos
apresentam preferência na utilização de certos compostos nitrogenados devido às
diferentes taxas de crescimento que estes proporcionam. As fontes preferenciais de
nitrogênio são prontamente utilizáveis e proporcionam taxas de crescimento mais
elevadas, ao passo que as fontes não preferenciais necessitam de reações
adicionais para serem assimiladas. Dessa forma, as fontes de nitrogênio podem ser
classificadas

como

fontes

primárias

(preferenciais)

ou

secundárias

(não

preferenciais). Na presença de fontes primárias de nitrogênio, os organismos
reprimem a expressão de genes necessários para a utilização de fontes secundárias
e este processo é chamado de ‘repressão catabólica do nitrogênio’ (RCN). Ou seja,
quando uma fonte primária está disponível, este mecanismo reduz ou impede a
formação de enzimas e permeases necessárias para a utilização de fontes
secundárias. Quando as fontes primárias são limitadas e fontes secundárias estão
disponíveis, ocorre então a desrepressão dos genes. Estudos demonstraram que a
15

suplementação de meio BDA com fontes primárias de nitrogênio pode converter uma
esporulação periférica em esporulação concêntrica, indicando que a absorção de
nitrogênio primário pelas células deve influenciar não só o crescimento, mas também
a conidiação. As fontes primárias de nitrogênio promovem a fotoconidiação em
certas espécies de Trichoderma e tem sido sugerido que o efeito interativo é
espécie-específico (Steyaert et al., 2010a; Pita, 2012).

2.7.1.2 pH do meio

A conidiação em Trichoderma é favorecida em ambientes de baixo pH e
recentemente foi sugerido que a regulação transcricional da expressão gênica pelo
pH do ambiente é mediada pelo fator de transcrição PacC. Tem sido relatado que o
pH inicial do meio tem efeito sobre a conidiação e que os níveis de pH que
favorecem a conidiação também favorecem o crescimento micelial. A faixa de pH
ótimo varia de 4.0 a 6.8, mas algumas espécies de Trichoderma podem alterar o pH
de meios não tamponados. As mudanças no pH do meio são dependentes das
fontes de nitrogênio utilizadas: o uso de fontes primárias de nitrogênio faz o pH
diminuir, ao passo que a alcalinização ocorre quando o meio é suplementado com
fontes secundárias de nitrogênio ou quando a fonte primária é limitada. Alguns
estudos têm demonstrado que a conidiação é dependente da acidificação
intracelular. Quando Trichoderma é cultivado em meios tamponados e de baixo pH,
a acidificação intracelular é estimulada e a acidificação induzida pela luz é inibida.
Em contrapartida, em meios não tamponados o estímulo luminoso pode induzir a
acidificação intracelular, reduzindo o pH interno para valores inferiores ao limiar
necessário para que a fotoconidiação ocorra (Steyaert et al., 2010a; Steyaert et al.,
2010b; Steyaert et al., 2013).

2.7.1.3 Depleção nutricional
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Na literatura existem muitos relatos de que a privação de nutrientes pode
induzir a esporulação em fungos. A privação de carbono e nitrogênio separadamente
está envolvida em diferentes vias de sinalização que permitem a regulação de genes
relacionados à esporulação (Leite, 2012). Em isolados de T. atroviride cultivados no
escuro, a privação de glicose induz a formação de um anel de conídios na colônia,
ao passo que essa resposta de conidiação é prejudicada em mutantes Δblr-1 e Δblr2. Isso sugere um papel independente da luz para os genes BLR-1/BLR-2 na
conidiação induzida pela privação de carbono. A fotoconidiatiação é dependente da
fonte de carbono utilizada, uma vez que as fontes que não permitem a conidiação
induzida pela privação de carbono no escuro também não permitem a
fotoconidiação. As diferentes fontes de carbono alteram o estado redox da célula e
parece que o complexo BLR pode detectar esse estado, respondendo ao equilíbrio
intracelular entre NAD + / NADP + e NADH / NADPH (Steyaert et al., 2010a). Muitos
estudos também têm sido realizados avaliando a influência de diferentes níveis de
um mesmo nutriente sobre a conidiação.

2.7.1.4 Temperatura

A reprodução e o crescimento de Trichoderma spp. são fortemente
influenciados pela temperatura e pela idade das culturas. A temperatura é,
provavelmente, o principal fator abiótico para a produção de ACBs à base de
conídios e para a determinação da bioatividade destes. A literatura existente revela
uma ampla gama de temperaturas em que as espécies de Trichoderma podem
crescer, desde 0°C em T. polysporum a 40°C em T. koningii. No entanto, a
temperatura ótima para a maioria dos isolados está entre 25° e 30°C (Daryaei et al.,
2016).

2.7.1.5 Fotoperíodo
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A iluminação é um fator muito importante para a produção comercial de
conídios de Trichoderma, uma vez que a maioria das espécies necessita de luz para
o início da conidiação. Em Trichoderma, a conidiogênese é estimulada pela energia
luminosa que pode variar desde o espectro próximo ao ultravioleta até o azul (320–
500 nm), o que define esse gênero como fungos de “luz azul” (blue-light fungus). A
reação fotoquímica inicial – percepção da luz pelos fotorreceptores – não requer a
presença de oxigênio molecular e é independente da temperatura. Essa etapa é
dependente do estado metabólico das células, onde células mais jovens e
metabolicamente mais ativas são mais sensíveis à luz. Se após o estímulo luminoso
a cultura for mantida em condições que não permitam o crescimento celular (no frio
ou na ausência de oxigênio), quando as condições voltarem à normalidade e o
crescimento for retomado, as colônias irão produzir conídios. Isso mostra que a
fotoindução é “lembrada” pelo micélio. Em uma segunda etapa, correspondente às
alterações fisiológicas e morfológicas, a fotoconidiação parece ser dependente de
processos oxidativos, uma vez que a produção de conídios é inibida em hifas que se
desenvolvem na ausência de oxigênio. O regime típico de luz aplicado consiste em
ciclos alternados de 12 horas de luz e 12 horas de escuro, supondo que este reflete
as condições do ambiente natural. A fotoconidiação se inicia cerca de 24 horas após
o início do estímulo luminoso, enquanto que a maturação dos conídios pode levar
até 5 dias, dependendo da espécie. Num regime de iluminação constante, a
fotoconidiação ocorre de forma contínua em toda a colônia, mas em condições de
alternância de luz e escuro são formados anéis concêntricos de conidiação e este é
um aspecto característico de todos os isolados de Trichoderma. A fotoconidiação é
mediada pelos genes BLR-1 e BLR-2 (Blue Light Regulators), que são ortólogos dos
genes bem caracterizados WC-1 e WC-2 (White Collar) de Neurospora crassa. Os
fatores de transcrição blr-1 e blr-2 codificados por esses genes contêm domínios
conservados que estão envolvidos na transdução de sinal através do monitoramento
do estado de energia da célula em interações proteína-proteína e na detecção de
sinais ambientais (Steyaert et al., 2010; Casas-Flores & Herrera-Estrella, 2013;
Steyaert et al., 2013).

2.7.1.6 Injúria mecânica
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Estudos têm demonstrado que danos físicos ao micélio induzem a conidiação
em várias espécies de Trichoderma, mesmo quando os isolados são cultivados em
escuridão total (Leite, 2012). A partir de células vizinhas àquelas que foram
danificadas, surgem finas hifas e nas suas extremidades se desenvolvem
conidióforos. Essa diferenciação sugere que há a liberação de moléculas de
sinalização a partir do local do dano, sendo essas moléculas percebidas por meio de
receptores nas células adjacentes. O peróxido de hidrogênio (H2O2) é uma molécula
de longa duração e é capaz de se difundir através das membranas celulares. Alguns
estudos têm sugerido que o H2O2 atua como molécula de sinalização durante as
lesões e que ativa diferentes cascatas de sinalização, incluindo as MAPKs (MitogenActivated Protein Kinases) envolvidas na adaptação ao estresse (Steyaert et al.,
2010.a; Steyaert et al., 2013).

2.7.2 Influência de fatores bióticos

2.7.2.1 Diferentes genótipos: variações inter e intraespecíficas

Além da influência dos diversos fatores abióticos citados, o crescimento
micelial e a esporulação em Trichoderma também são influenciados pelo fator
‘isolado’ (genótipo). Em determinados experimentos observa-se que a variação
quali- e quantitativa ocorre tanto entre isolados de espécies diferentes quanto entre
isolados de uma mesma espécie, o que denota a singularidade genotípica de cada
isolado, independente da espécie. Os efeitos integrados dos fatores abióticos e
genéticos também podem ser observados e avaliados. Por exemplo, Leite (2012)
analisou a ação integrada de fatores abióticos sobre aspectos qualitativos e
quantitativos da esporulação de diferentes isolados (fator biótico) de T. stromaticum.
Seus resultados qualitativos confirmaram os resultados quantitativos (número de
esporos por placa), revelando padrões nítidos de interação entre os fatores bióticos
e os abióticos (fonte de C, tipo de N, luz e pH), uma vez que os isolados
apresentaram padrões de resposta distintos.
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2.7.2.2 Ritmo circadiano

Para se adaptar ao seu ambiente, os organismos desenvolveram reguladores
celulares endógenos que controlam uma série de ritmos fisiológicos e moleculares.
Em resposta às mudanças cíclicas de luz, temperatura e outros fatores ambientais,
muitos eucariotos e alguns procariotos se adaptaram a antecipar essas mudanças
diárias através do desenvolvimento de ritmos circadianos, semelhantes a um relógio
biológico interno. Pouco se sabe sobre os ritmos circadianos em Trichoderma spp. e
parece que eles não podem ser observados sob as condições de cultura utilizadas
atualmente nos laboratórios. Estes ritmos são bem caracterizados em N. crassa, que
produz conídios no escuro de um modo circadiano após uma única exposição à luz.
Semelhante à N. crassa, Trichoderma spp. também produz conídios no escuro após
a exposição à luz. Entretanto, geralmente esta resposta não é considerada
circadiana, mas sim estritamente induzida pela luz. Apesar de T. pleuroticola
apresentar uma conidiação rítmica, esta não é observada em todas as condições de
cultura e é provavelmente dependente da composição do meio. Devido à ubiquidade
da regulação circadiana em inúmeros organismos, é provável que a conidiação
rítmica no escuro também ocorra em outras espécies de Trichoderma, mas as
condições ideais para que esta seja observada ainda precisam ser identificadas
(Steyaert et al., 2010.a; Casas-Flores & Herrera-Estrella, 2013; Steyaert et al., 2013).

2.8 Trichoderma como um patógeno humano

Algumas espécies de Trichoderma são apontadas como patógenos de
animais e mais recentemente como causadoras de infecções em seres humanos,
principalmente em hospedeiros imunodeprimidos. A princípio, Trichoderma spp.
quando detectadas em amostras clínicas eram consideradas apenas contaminantes,
mas hoje certas espécies são reconhecidas como organismos patogênicos
oportunistas. O número de registros de infecções humanas causadas por
Trichoderma spp. está aumentando continuamente, resultado tanto do aumento do
número de pacientes imunodeprimidos quanto do crescente interesse dos
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microbiologistas clínicos por estes fungos (Hatvani et al., 2013).
O primeiro caso de infecção por Trichoderma foi relatado em 1970. Várias
doenças humanas, que vão desde infecções localizadas a doenças fatais, têm sido
atribuídas

às

espécies

de

Trichoderma

em

vários

países.

Pacientes

imunodeprimidos são os mais afetados, incluindo aqueles que realizam diálise
peritoneal, que passaram por transplante de órgãos, que possuem perturbações
hematológicas ou os infectados pelo HIV. A peritonite foi a doença mais relatada,
mas as infecções causadas por Trichoderma frequentemente também afetam o
sistema respiratório. Trichoderma spp. foram isoladas de pacientes saudáveis, a
partir de expectoração (T. koningii UAMH 473 e UAMH 475), sinusite etmoidal
(T.pseudokoningii CBS 500,94) e de muco nasal (T. viride). T. longibrachiatum e T.
citrinoviride foram isolados de pacientes diagnosticados com otite externa e sintomas
gastrointestinais.

Interessantemente,

nenhum

deles

foi

considerado

como

imunodeprimido, o que sugere que algumas espécies de Trichoderma têm a
capacidade de infectar pacientes sem nenhum tipo de imunodeficiência. Algumas
espécies também podem causar reações alérgicas e compostos orgânicos voláteis
(COVs) liberados por Trichoderma têm sido associados à essas reações. As
doenças alérgicas, bem como as infecções causadas por espécies oportunistas
(sinusite, pneumonia ou abscessos pós-cirúrgicos), são frequentemente atribuídas a
conídios transportados principalmente pelo ar (Hatvani et al., 2013).
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3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Coleção

Uma seleção de 68 isolados de Trichoderma foi gentilmente cedida pelo Prof.
Dr. Jorge Theodoro de Souza do Núcleo de Pesquisas em Microbiologia Aplicada –
Universidade Federal do Recôncavo Baiano (ver Anexo 1). Para a formação do
estoque matriz, os isolados foram cultivados em placas de Petri de 9 cm contendo
BDA e incubados em estufa BOD a 25°C, com fotoperíodo de 24 horas (luz
constante) durante 5 dias. Os esporos foram raspados com alças de Drigaslki após a
adição de 10 mL de água destilada e então filtrados em papel filtro quantitativo, para
posterior congelamento a -80ºC em glicerol estéril a 50%. Deste, foram feitos outros
estoques para uso nos diversos experimentos (1ª geração), gerando micélios de 2ª
geração a partir do estoque matriz (geração “zero”). Esse método evita o excesso de
repicagens, que pode alterar a constituição genética inicial dos isolados devido às
taxas mais altas de mutações nos genomas dos microrganismos em geral.

3.2 Viabilidade dos esporos

Considerando que o material biológico de estoque e inoculação em
experimentos são os conídios, é importante utilizar a viabilidade destes como um
parâmetro para a padronização dos inóculos dos experimentos, uma vez que estes
são comparativos e precisam ser reproduzíveis. Esta padronização assegura a
homogeneidade de comportamento dos isolados, permitindo o controle experimental
desta variável. Para isso foram utilizadas placas de Petri de 6 cm de diâmetro
contendo BDA na metade da sua concentração usual. O meio foi vertido em
pequenas quantidades com o intuito de formar finas camadas no fundo das placas e
não comprometer a visibilidade ao microscópio. O inóculo foi padronizado como uma
solução de 100 µL contendo uma quantidade final de 105 esporos totais. A solução
de esporos foi espalhada por todo o meio com o auxílio de alças de Drigaslki. As
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placas foram vedadas com filme plástico e incubadas em BOD a 25ºC no escuro,
durante 21 horas. Após esse período, os esporos foram contados em microscópio
ótico (objetiva de 40x) diretamente da placa. Os esporos foram considerados
germinados quando o tubo germinativo tinha pelo menos o dobro do tamanho do
esporo. A contagem se iniciava no campo central da placa e era alternada entre
outros campos adjacentes até atingir, no mínimo, 50 esporos no total.

3.3 Identificação molecular

A princípio, apenas alguns isolados da coleção possuíam identificação
preliminar. A maioria precisava de uma identificação a nível molecular, com o
objetivo de confirmar algumas classificações tradicionais prévias, bem como oferecer
uma primeira aproximação de identificação para os isolados desconhecidos. Foram
utilizadas duas regiões gênicas para essa identificação: região ITS (englobando ITS1
– 5.8S rDNA – ITS2) e tef-1α.

3.3.1 Extração de DNA genômico

Os isolados foram cultivados em tubos falcon de 50-mL contendo 20 mL de
Caldo Batata Dextrose. Para tal, foi utilizado um inóculo de 5x105 esporos totais e
as culturas foram incubadas durante 4 dias em BOD a 25ºC e 24 horas de
iluminação. Após esse período, a extração foi realizada com o DNeasy® Plant Mini
Kit (QIAGEN), seguindo o protocolo do fabricante com as seguintes modificações:
adição de 7,5 cm3 de glass beads estéreis aos tubos para realizar a lise mecânica
das células através de agitação em vortex por 2 minutos; uso de tubos falcon de 15mL para centrifugar 13 mL da solução lisada durante 5 minutos a 13.400 r.p.m.; e
aumento de peso úmido de pellet de 100 mg para 200 mg. A eficiência e pureza da
extração foram verificadas através de eletroforese em gel de agarose 1,5% (TAE
1X). As quantidades das amostras aplicadas no gel foram padronizadas em 10 μl do
DNA extraído, 5 μl de gel green e 2,5 μl de azul de bromofenol. O marcador de peso
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molecular utilizado foi de 1 Kb (Kasvi) e as condições da eletroforese foram 120 V,
130 mA e 60 W. Os géis obtidos foram visualizados em transiluminador UV e
fotografados.

3.3.2 Amplificação das regiões ITS e tef-1α

A PCR (Polymerase Chain Reaction) das regiões ITS e tef-1α foi realizada em
termociclador Veriti® Thermal Cycler (Applied Biosystems). Os primers utilizados
estão descritos na Tabela 1 e a composição de cada reação na Tabela 2.

Tabela 1. Primers utilizados para amplificar as regiões ITS e tef-1α
Autores
Primer
Sequência
ITS1 F

5’ CTTGGTCATTTAGAGGAAGTAA 3'

Gardes & Bruns, 1993

ITS4 R

5’ TCCTCCGCTTATTGATATGC 3’

White et al, 1990

tef-1α728 F

5’ CTACGAGAAGTTCGAGAAGG 3’

Carbone et al., 1999

tef-1α986 R

5’ TACTTGAAGGAACCCTTACC 3’

Carbone et al., 1999

Tabela 2. Composição das reações de amplificação. Concentração e volume para
uma reação
ITS
tef-1α
Reagentes Estoque
Concentração Volume Concentração Volume
Tampão
10x
1x
4 µL
1x
4 µL
MgCl2

50 mM

1,5 mM

1,2 µL

3mM

2,4 µL

Primer F

10 µM

20 µM

1,67 µL

0,4 µM

1,6 µL

Primer R

10 µM

20 µM

1,67 µL

0,4 µM

1,6 µL

dNTPs

10 mM

250 µM

1 µL

400 µM

1,6 µL

Taq

5 U/µL

2 U/µL

0,5 µL

1 U/µL

0,2 µL

DNA*

-

-

3,4 µL

-

3,2 µL

H2O

-

-

26,56 µL

-

25,4 µL

Total: 40 µL
* A concentração de DNA genômico variou de 1-17 ng/µL entre os isolados.
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Total: 40 µL

As condições de ciclagem da PCR utilizadas para o ITS foram: 95ºC por 5’ /
35 ciclos de 95ºC por 30’’, 55°C por 30’’ e 72°C por 30’’ / 72°C por 10’; e para o tef1α: 94°C por 3’ / 40 ciclos de 94°C por 45’’, 56ºC por 1’ e 72ºC por 1’ / 68°C por 10’.

3.3.3 Purificação, seqüenciamento e análise de seqüências

Os produtos da PCR foram visualizados em gel de agarose 1,5% sob as
mesmas condições citadas no tópico 3.3.1. O DNA amplificado foi purificado a partir
do gel utilizando o PureLink® Quick Gel Extraction Kit (Invitrogen), seguindo o
protocolo do fabricante. O DNA purificado de todas as amostras, numa quantidade
total de 60 ng, foi enviado à empresa ACTGene Análises Moleculares (Ludwig
Biotecnologia Ltda.) para seqüenciamento. As seqüências foram analisadas e
editadas no programa Chromas Lite (versão 2.1). A comparação com outras
seqüências depositadas no GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) e no ISTH
Database

(http://www.isth.info/tools/blast/blast.php), foi

realizada

através

das

ferramentas BLAST e TrichoBLAST, respectivamente.

3.4 Velocidade de crescimento e início da esporulação

Durante o processo de caracterização da coleção, experimentos de
velocidade de crescimento e tempo de início da esporulação foram realizados com o
intuito de fazer uma comparação geral entre os isolados. Foram utilizadas placas de
Petri de 9 cm contendo BDA e foi padronizado um inóculo de 104 esporos viáveis. As
soluções de esporos foram inoculadas em “gota” no centro de cada placa. A
incubação foi feita em estufa BOD a 25ºC com 24 horas de iluminação durante 5
dias. O raio inicial de crescimento micelial começou a ser avaliado após as primeiras
24 horas de incubação e o crescimento continuou sendo avaliado a cada 3 horas até
o micélio atingir as bordas da placa. A velocidade de crescimento foi medida através
da seguinte fórmula:
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O início da esporulação também começou a ser avaliado após as primeiras 24
horas de incubação e as placas foram avaliadas a cada 3 horas até o último isolado
esporular. Todos os isolados foram testados em três repetições deste experimento e
foi necessária a utilização de uma lupa para a visualização do micélio e da
esporulação. Para discriminar isolados com crescimento rápido ou lento e
esporulação rápida ou lenta, foi utilizado como referência o ponto médio (60 h) do
crescimento para atingir a borda da placa e iniciar a esporulação.

3.5 Meios de cultura

3.5.1 Concentração de BDA

Com o objetivo de avaliar a influência da depleção nutricional sobre a
conidiação e o crescimento dos isolados, foram testados meios BDA com três
concentrações distintas: meio integral, ½ da concentração padrão e ¼ da
concentração padrão. Para tal, os isolados foram cultivados em placas de Petri de 9
cm contendo os meios citados e o inóculo foi padronizado em 104 esporos viáveis. A
incubação foi feita em BOD a 25ºC durante 5 dias e com 24 horas de iluminação.
Após esse período, 10 mL de água destilada foram adicionados às placas e os
esporos raspados com o auxílio de alças de Drigaslki. A contagem dos esporos foi
realizada em câmaras de Neubauer, sendo feitas diluições seriadas quando a
quantidade de esporos excedia a capacidade de contagem da câmara. Todos os
isolados foram testados em três repetições deste experimento.

3.5.2 Caldo de cana e fontes de nitrogênio
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Para reduzir os custos das pesquisas e da fabricação de bioprodutos à base
de Trichoderma, os pesquisadores têm buscado substratos mais baratos e
igualmente eficientes. Assim, foram realizados experimentos utilizando o caldo da
cana-de-açúcar (Saccharum officinarum) como fonte de carbono para o crescimento
de Trichoderma e foram testadas duas fontes alternativas de nitrogênio: ureia (fonte
primária de N) e nitrato de sódio (fonte secundária de N). Para o preparo de 1000 mL
de ‘caldo de cana

+

ureia’ (CCU) e ‘caldo de cana + nitrato de sódio’ (CCNS) foram

adicionados 800 mL de água destilada, 200 mL de caldo de cana (15-17°Bx), 1.5%
de ágar e 25 mM de ureia ou 50 mM de nitrato de sódio (a ureia e o nitrato só foram
adicionados após a autoclavagem do meio, quando este apresentava temperatura
de ~60°C). Os isolados foram cultivados em placas de Petri de 9 cm e o inóculo
utilizado foi de 104 esporos viáveis. A incubação foi feita em BOD durante 5 dias a
25ºC e com fotoperíodo de 12 horas. Após esse período, os esporos foram raspados
e contados em câmaras de Neubauer (ver tópico 3.5.1). Todos os isolados foram
testados em três repetições deste experimento.

3.5.3 BDA x CCU

Foi realizada a comparação do crescimento e esporulação dos isolados nos
meios BDA (concentração padrão) e CCU para avaliar se houve diferenças entre um
meio comercial e outro com substrato alternativo. Os isolados foram cultivados em
placas de Petri de 9 cm e o inóculo utilizado foi de 104 esporos viáveis. A incubação
foi realizada em BOD a 25ºC durante 5 dias e com 24 horas de iluminação. Após
esse período, os esporos foram raspados e contados em câmaras de Neubauer (ver
tópico 3.5.1). Todos os isolados foram testados em três repetições deste
experimento.

3.6 Fotoperíodo
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Para verificar um possível efeito da interação entre os isolados e os diferentes
regimes de luz, foram realizados experimentos utilizando CCU e CCNS com
fotoperíodo de 12 horas e em escuro total. Os isolados foram cultivados em placas
de Petri de 9 cm e o inóculo utilizado foi de 104 esporos viáveis. A incubação foi feita
em BOD durante 5 dias. Após esse período, os esporos foram raspados e contados
em câmaras de Neubauer (ver tópico 3.5.1). Todos os isolados foram testados em
três repetições deste experimento.

3.7 Temperatura

Com o intuito de avaliar o efeito da temperatura de incubação sobre a
conidiação e o crescimento micelial, foi testada uma faixa de valores considerada
como correspondente às temperaturas usuais médias da maioria das regiões do
país: 13º, 25º e 37ºC. O crescimento a 37ºC também foi testada por ser um prérequisito básico para que um microrganismo consiga colonizar um hospedeiro de
sangue quente como o homem. Os isolados foram cultivados em placas de Petri de
6 cm contendo BDA e o inóculo utilizado foi de 5x104 esporos viáveis. A incubação
foi feita em BOD durante 5 dias e com 24 horas de iluminação. Após esse período,
os esporos foram raspados e contados em câmaras de Neubauer (ver tópico 3.5.1).
Todos os isolados foram testados em três repetições deste experimento.

3.8 Análise estatística

Incialmente foi feita a análise da distribuição dos dados de cada experimento.
Para aqueles em que a distribuição foi normal, realizou-se a Análise de Variância
(ANOVA), comparando-se as médias pelo teste de Bonferroni (> 20 amostras) a 5% de
probabilidade. Já para os dados que não apresentaram uma distribuição normal, foi feito o
teste de Qui-Quadrado a 5% de probabilidade; na contagem de esporos, foram testados os
efeitos das variáveis “repetição”, “tratamentos abióticos” (e suas gradações, quando
28

pertinente) e “isolado” (ver detalhadamente na sessão Resultados). Todas as análises foram
realizadas utilizando o software BioEstat 5.0 (Ayres et al, 2007).
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4 RESULTADOS

4.1 Identificação molecular

As regiões ITS (~550 pb) e tef-1α (~350 pb) permitem identificar com razoável
precisão as espécies de Trichoderma existentes, quando se compara as sequências
obtidas com os bancos de dados. Neste estudo, essas regiões foram eficientemente
amplificadas (Figura 4), purificadas e sequenciadas para todos os 68 isolados da
coleção.

Figura 4. Exemplos de géis de agarose 1,5% contendo os produtos da PCR de alguns isolados da
coleção. M: marcador de peso molecular de 1kb.

As sequências obtidas pelo sequenciamento de DNA das duas regiões foram
comparadas com outras depositadas no GenBank e no ISTH Database, e os
acessos foram selecionados de acordo com o valor do escore (Score bits) e do valor
‘E’ (e-value). Os 68 isolados foram identificados em nível de gênero e, de fato, todos
pertencem ao Trichoderma. Entretanto, apenas 39 isolados (57,3 %) apresentaram a
mesma identificação em nível de espécie para as duas sequências, quando
comparadas com os dois bancos de dados (Tabela 3). Ou seja, a identificação
molecular em nível específico foi duvidosa para 21 isolados, pois estes
apresentaram resultados divergentes para as sequências do ITS ou tef-1α em algum
dos bancos. Oito isolados apresentaram resultados aparentemente inconclusivos.
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Tabela 3. Identificação molecular da coleção de Trichoderma com base no sequenciamento das regiões ITS e tef-1α
ITS
Isolado

GenBank

tef-1α
ISTH Database

GenBank

ISTH Database

ITS x tef-1a

Espécie

Acesso

Espécie

Acesso

Espécie

Acesso

Espécie

Acesso

BA101

T. koningiopsis

KP898755.1

T. koningiopsis

GJS93-20

T. koningiopsis

DQ284972.1

T. koningiopsis

DAOM220105

T. koningiopsis

BA102

T. harzianum

KJ767087.1

T. harzianum

DAOM229907

T. harzianum

JX987062.1

T. harzianum

GJS00-22

T. harzianum

BA103

T. longibrachiatum

JN039083.1

T. longibrachiatum

ATCC18648

T. longibrachiatum

HG931260.1

T. longibrachiatum

CBS816.68

T. longibrachiatum

BA104

T. pleuroticola

HM142362.1

T. harzianum

DAOM231617

T. priscilae

KJ665693.1

T. harzianum

GJS95-81

Trichoderma sp.

BA105

T. harzianum

KJ767087.1

T. harzianum

DAOM229907

T. harzianum

JX987062.1

T. harzianum

GJS98-6

T. harzianum

BA106

T. asperellum

JN108915.1

T. theobromicola**

DIS85f

T. asperellum

JQ040493.1

T. asperellum

CBS433.97

T. asperellum*

BA107

T. harzianum

KP263724.1

T. harzianum

NR5555

T. afroharzianum**

KR051476.1

T. harzianum

GJS99-225

T. harzianum*

BA108

T. longibrachiatum

JN039083.1

T. longibrachiatum

ATCC18648

T. longibrachiatum

JN688268.1

T. longibrachiatum

CBS816.68

T. longibrachiatum

BA109

T. asperellum

JN108915.1

T. theobromicola**

DIS85f

T. asperellum

FJ436148.1

T. asperellum

CBS433.97

T. asperellum*

BA110

T. harzianum

KJ767087.1

T. harzianum

DAOM229907

T. harzianum

KP696463.1

T. harzianum

GJS00-06

T. harzianum

BA111

T. asperellum

GU723446.1

T. theobromicola**

DIS85f

T. asperellum

FJ436148.1

T. asperellum

CBS433.97

T. asperellum*

BA112

T. harzianum

KJ767087.1

T. harzianum

DAOM229907

T. harzianum

JX987062.1

T. harzianum

GJS98-6

T. harzianum

BA113

T. harzianum

KC576701.1

T. harzianum

DAOM229907

T. harzianum

JX987062.1

T. harzianum

GJS98-6

T. harzianum

BA114

T. harzianum

KJ767087.1

T. harzianum

DAOM229907

T. cf. harzianum**

JQ425713.1

T. harzianum

GJS98-6

T. harzianum*

BA115

T. longibrachiatum

JN039083.1

T. longibrachiatum

ATCC18648

T. longibrachiatum

HG931260.1

T. longibrachiatum

CBS816.68

T. longibrachiatum

BA116

T. harzianum

KJ767087.1

T. harzianum

DAOM229907

T. harzianum

JX987062.1

T. harzianum

GJS00-06

T. harzianum

BA117

T. longibrachiatum

KJ767089.1

T. longibrachiatum

ATCC18648

T. longibrachiatum

HG931260.1

T. longibrachiatum

CBS816.68

T. longibrachiatum

BA118

T. harzianum

KP263734.1

T. harzianum

GJS99-231

T. harzianum

AY605773.1

T. harzianum

GJS00-06

T. harzianum

BA119

T. asperellum

JN108915.1

T. theobromicola**

DIS85f

T. asperellum

FJ436148.1

T. asperellum

CBS433.97

T. asperellum*

BA120

T. harzianum

KJ767087.1

T. harzianum

DAOM229907

T. harzianum

KP696463.1

T. harzianum

GJS00-06

T. harzianum

BA121

T. harzianum

JQ411358.1

T. harzianum

DAOM231643

T. harzianum

AY605853.1

T. harzianum

CBS273.78

T. harzianum

BA122

T. viride

KP689168.1

T. ovalisporum**

DIS70a

T. viride

AB853826.1

T. viride

ATCC28038

T. viride*

BA123

T. asperellum

LC075714.1

T. asperellum

CBS433.97

T. asperellum

KP696459.1

T. asperellum

CBS433.97

T. asperellum

BA124

T. asperellum

KF723005.1

T. theobromicola**

DIS85f

T. asperellum

JQ040493.1

T. asperellum

CBS433.97

T. asperellum*

BA125

T. virens

KP263620.1

T. virens

CBS249.59

T. virens

AB935971.1

T. virens

DAOM167652

T. virens

BA126

T. asperellum

GU723446.1

T. theobromicola**

DIS85f

T. asperellum

JQ040493.1

T. asperellum

CBS433.97

T. asperellum*
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Tabela 3. Identificação molecular da coleção de Trichoderma com base no sequenciamento das regiões ITS e tef-1α (Continua)
BA127

T. asperellum

JN108915.1

T. theobromicola**

DIS85f

T. asperellum

LN846754.1

T. asperellum

CBS433.97

T. asperellum*

BA128

T. asperellum

KF723005.1

T. theobromicola**

DIS85f

T. asperellum

FJ436148.1

T. asperellum

CBS433.97

T. asperellum*

BA129

T. atroviride

KP269056.1

T. ovalisporum**

DIS70a

T. atroviride

HG931223.1

T. atroviride

GJS95-10

T. atroviride*

BA130

T. atroviride

KP269056.1

T. ovalisporum**

DIS70a

T. atroviride

HG931223.1

T. atroviride

CBS142.95

T. atroviride*

BA131

T. brevicompactum

KT013239.1

T. polysporum

CBS820.68

T. minutisporum

KJ871236.1

T. viride

CBS111096

Trichoderma sp.

BA132

T. tawa**

KC847172.1

T. harzianum

CPK839

T. harzianum

JX987062.1

T. harzianum

GJS98-6

T. harzianum*

BA133

T. spirale

KM011996.1

T. virens**

CBS249.59

T. spirale

FJ463370.1

T.spirale

DAOM183974

T. spirale*

BA134

T. harzianum

KC551814.1

T. harzianum

CPK839

T. harzianum

JX987062.1

T. harzianum

GJS98-6

T. harzianum

BA135

T. koningiopsis

KP898755.1

T. koningiopsis

GJS93-20

T. koningiopsis

DQ284972.1

T. koningiopsis

DAOM220105

T. koningiopsis

BA136

T. koningiopsis

KP898755.1

T. koningiopsis

GJS93-20

T. ovalisporum

EU280004.1

T. ovalisporum

DIS172h

Trichoderma sp.

BA137

T. harzianum

KJ767087.1

T. harzianum

DAOM229907

T. harzianum

JX987062.1

T. harzianum

GJS98-6

T. harzianum

BA138

T. harzianum

KJ767087.1

T. harzianum

DAOM229907

T. harzianum

KP696463.1

T. harzianum

GJS00-06

T. harzianum

BA139

T. harzianum

JX139600.1

T. harzianum

DAOM231643

T. harzianum

LN846768.1

T. harzianum

GJS98-6

T. harzianum

BA140

T. harzianum

JQ411358.1

T. harzianum

DAOM231643

T. harzianum

JX987062.1

T. harzianum

GJS98-6

T. harzianum

BA141

T. harzianum

JX139600.1

T. harzianum

DAOM231643

T. harzianum

JX987062.1

T. harzianum

GJS98-6

BA142

T. harzianum

KC576733.1

T. cremeum

GJS91-125

T. cremeoides

KJ665460.1

T. cremeum

GJS91-125

T. harzianum
Trichoderma sp.

BA143

T. rossicum

KF691743.1

T. virens

CBS249.59

T. stromaticum

KJ871129.1

T. stromaticum

CBS101875

Trichoderma sp.

BA144

T. koningiopsis

KP898755.1

T. koningiopsis

GJS93-20

T. koningiopsis

KP757742.1

T. koningiopsis

DIS229d

T. koningiopsis

BA145

T. longibrachiatum

JN039083.1

T. longibrachiatum

ATCC18648

T. longibrachiatum

HG931246.1

T. longibrachiatum

CBS816.68

T. longibrachiatum

BA146

T. harzianum

KC576701.1

T. harzianum

DAOM229907

T. harzianum

JX987062.1

T. harzianum

GJS98-6

T. harzianum

BA147

T. longibrachiatum

HQ833356.1

T. ovalisporum

DIS70a

T. koningiopsis

DQ289002.1

T. koningiopsis

DAOM220105

Trichoderma sp.

BA148

T. harzianum

KF040478.1

T. harzianum

NR5555

T. harzianum

AF469194.1

T. harzianum

GJS00-24

T. harzianum

BA149

T. harzianum

JN039053.1

T. harzianum

DAOM231414

T. harzianum

KP890327.1

T. harzianum

GJS99-231

T. harzianum

BA150

T. atroviride

JF694930.1

T. ovalisporum**

DIS70a

T. atroviride

KP890329.1

T. atroviride

CBS142.95

T. atroviride*

BA151

T. atroviride

KP269056.1

T. ovalisporum**

DIS70a

T. atroviride

KP890329.1

T. atroviride

CBS142.95

T. atroviride*

BA152

T. virens

KP898752.1

T. virens

CBS249.59

T. virens

KP890330.1

T. virens

GJS01-287

T. virens

BA153

T. harzianum

KJ028794.1

T. harzianum

GJS99-231

T. harzianum

AB568382.1

T. harzianum

GJS99-227

T. harzianum

BA154

T. harzianum

JN039049.1

T. harzianum

NR5555

T. harzianum

KP890326.1

T. harzianum

GJS99-225

T. harzianum

BA155

T. tawa**

KC847172.1

T. harzianum

DAOM231643

T. harzianum

AY857295.1

T. harzianum

GJS00-06

T. harzianum*
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Tabela 3. Identificação molecular da coleção de Trichoderma com base no sequenciamento das regiões ITS e tef-1α (Continua)
BA156

T. atroviride

KP269056.1

T. ovalisporum**

DIS70a

T. atroviride

KP890329.1

T. atroviride

CBS142.95

T. atroviride*

BA157

T. harzianum

JX155866.1

T. harzianum

DAOM231643

T. harzianum

JX987062.1

T. harzianum

GJS00-06

T. harzianum

BA158

T. virens

KP898752.1

T. virens

CBS249.59

T. virens

KU301729.1

T. virens

DAOM167652

T. virens

BA159

T. harzianum

KC576701.1

T. harzianum

DAOM229907

T. harzianum

JX987062.1

T. harzianum

GJS00-18

T. harzianum

BA160

T. stromaticum

KF294860.1

T. stromaticum

CBS101.875

T. stromaticum

KJ871129.1

T. stromaticum

CBS101875

T. stromaticum

BA161

T. atroviride

KP269056.1

T. ovalisporum**

DIS70a

T. atroviride

HG931223.1

T. atroviride

GJS95-10

T. atroviride*

BA162

T. koningiopsis

KP898755.1

T. koningiopsis

GJS93-20

T. koningiopsis

KP890331.1

T. koningiopsis

DIS229d

T. koningiopsis

BA163

T. viride

FJ426389.1

T. ovalisporum

DIS70a

T. atroviride

HG931223.1

T. atroviride

CBS142.95

Trichoderma sp.

BA164

T. atroviride

KP269056.1

T. ovalisporum**

DIS70a

T. atroviride

KP890329.1

T. atroviride

CBS142.95

T. atroviride*

BA165

T. koningiopsis

KP898755.1

T. koningiopsis

GJS93-20

T. koningiopsis

DQ288992.1

T. koningiopsis

DIS229d

T. koningiopsis

BA166

T. harzianum

KC576701.1

T. harzianum

DAOM229907

T. harzianum

JX650134.1

T. harzianum

GJS00-06

T. harzianum

BA167

T. harzianum

KC576701.1

T. harzianum

DAOM229907

T. harzianum

FJ763160.1

T. harzianum

GJS98-6

T. harzianum

BA168

T. reesei

KM078039.1

T. pseudokoningii

DAOM167678

T. andinense

JN133570.1

T. sinensis

DAOM230004

Trichoderma sp.

* Identificação duvidosa;
** Resultados divergentes que geraram as identificações duvidosas.
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De acordo com esses resultados, 8 espécies foram identificadas: T.
harzianum, T. asperellum, T. atroviride, T. koningiopsis, T. longibrachiatum, T. virens,
T. stromaticum e T. spirale. A Figura 5 mostra a abundância de isolados por espécie
e evidencia a predominância de T. harzianum.

Figura 5. Percentuais de abundância de isolados por
espécie a partir da identificação molecular realizada para a
coleção

.

4.2 Velocidade de crescimento e início da esporulação

A avaliação das culturas a cada 3 horas permitiu a observação do início da
emissão de hifas vegetativas e do início da esporulação (conidiogênese), assim
como a avaliação da macromorfologia final da colônia (Figura 6). Todas essas
observações permitiram uma caracterização morfológica inicial da coleção (ver
Anexo 2).
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Figura 6. Morfologia de crescimento em Trichoderma sp. 1) Momento da inoculação. 2) Início da
emissão de hifas vegetativas. 3) Início da conidiação (conídios ainda hialinos). 4 e 5) Aumento do
crescimento vegetativo e mudança da coloração dos conídios. 6) Macromorfologia final da colônia
com a maturação da coloração dos conídios, que passam do amarelo para o verde escuro.

Através da avaliação da velocidade de crescimento e do tempo de
esporulação no meio BDA, foi verificada grande variação fenotípica, com os isolados
apresentando todos os comportamentos possíveis: (i) crescimento rápido com
esporulação rápida (menor tempo para seu início); (ii) crescimento rápido com
esporulação lenta; (iii) crescimento lento com esporulação rápida (em relação ao
inicio do crescimento); e (iv) crescimento lento com esporulação lenta (Tabela 4).
Interessantemente, também foi observada variação fenotípica inter- e intraespecífica.

Tabela 4. Resultado da análise de variação fenotípica dos 68 isolados da coleção de
Trichoderma quanto à velocidade de crescimento e início da esporulação
Total de
Velocidade de
Início da
Espécies
isolados crescimento (mm/h) esporulação (h)
10

40

6

12

> 0,75

< 60

RÁPIDA

RÁPIDO

> 0,75

> 60

RÁPIDA

LENTO

< 0,75

> 60

LENTA

LENTO

< 0,75

< 60

LENTA

RÁPIDO
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T. harzianum (6), T.
koningiopsis (3), Trichoderma
sp. (1)
T. asperellum (3), T. atroviride
(8), T. harzianum (19), T.
koningiopsis (2), T.
longibrachiatum (5),
T. stromaticum (1), T. virens
(1), Trichoderma sp. (1)
T. harzianum (1), T. vires (1),
Trichoderma sp. (4)
T. asperellum (6), T.
harzianum (2), T. spirale (1),
T. virens (1), T. viride (1),
Trichoderma sp. (1)

4.3 Meios de cultura

4.3.1 Concentração de BDA

A comparação geral de todas as repetições dos três tratamentos de
concentração revelou uma intensa variação no número de esporos produzidos, tanto
entre os diferentes isolados, quanto entre as repetições de um mesmo isolado, bem
como em relação às três concentrações de meio testadas (Figura 7). Considerandose que a ordem de apresentação dos isolados em todos os gráficos é a mesma, e
utilizando-se o primeiro gráfico como referência (onde se vê um ranking decrescente
dos isolados em relação à quantidade de esporos produzidos), observou-se que
alguns isolados aumentaram a esporulação nos meios de menor concentração,
outros mantiveram-se semelhantes, e outros diminuíram. Quando as repetições
foram comparadas, também observou-se variação intra-isolado, intra-concentração e
entre esses fatores, inclusive com ausência de esporulação para alguns isolados
entre repetições e, ou entre concentrações de meio (Fig. 7).
Com intuito de verificar se essas variações e interações entre fatores
observadas a partir da inspeção da Figura 7 eram estatisticamente significativas,
testou-se a hipótese nula (Ho) de independência entre os fatores de variação
“concentração de meio” vs “repetições” vs “isolado” no número de esporos obtidos.
Foram realizados testes de qui-quadrado utilizando tabelas de contingência de (i) 68
isolados x 3 repetições em cada tratamento de concentração, bem como (ii) 68
isolados x 3 tratamentos de concentração de meio para cada uma das repetições.
Em todos os casos houve rejeição muito significativa (p < 0.001) da Ho, indicando
que há efeitos de “isolados”, “repetições” e “concentrações de meio”, e que estes
fatores interagem em seus efeitos na esporulação (dados não mostrados).
Após ter sido identificado o efeito das repetições, buscou-se testar o efeito de
isolados em cada meio, isto é, se havia diferença significativa entre isolados em
cada tratamento de concentração de meio. Assim, foi realizado o teste de quiquadrado com base na Ho de não diferença entre as quantidades de esporos
observados em relação ao esperado (O – E), considerando-se como esperado uma
mesma quantidade de esporos para todos os isolados. Foram utilizadas duas formas
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de compor as tabelas de contingência: (i) somatório de esporos das 3 repetições e
(ii) médias de esporos entre elas, obtidos por cada isolado em cada tratamento de
concentração. Novamente houve rejeição da Ho com diferenças muito significativas
entre isolados, em cada concentração de meio testada, quanto ao número de
esporos produzidos. Deste modo, a análise estatística confirmou os padrões de
comportamento de esporulação observados, quando a coleção é tomada em
conjunto (Figura 7).
Os isolados exibiram uma variedade de comportamentos morfológicos entre
os três meios testados, revelando grande variação intra- e interespecífica (Figura 8),
alguns com aparente maior crescimento em meio integral, outros em meio com ½ de
concentração de nutrientes, e outros sem diferença entre as três concentrações.
Estes resultados qualitativos pontuais ilustrados na Fig. 8 confirmam o resultado
geral dos testes de independência dos fatores (Ho) por qui-quadrado (ver acima),
que indicaram efeitos significativos das variáveis “isolados” e “concentração de meio”
nos níveis de esporulação, bem como interações entre essas variáveis. De acordo
com o isolado e a concentração de meio, observaram-se diferentes padrões de
formação e maturação de esporos, diferentes morfologias de colônias, diferentes
pontos nas colônias em que os esporos foram produzidos, e diferentes padrões de
crescimento de hifas (Fig. 8), tanto intra- quanto inter-espécie.

37

Figura 7. Variação no número de esporos produzidos por Trichoderma spp. em diferentes concentrações de BDA. Ordem dos isolados no eixo x: BA-121, 144, -113, -139, -141, -159, -120, -132, -110, -146, -152, -103, -167, -117, -151, -101, -107, -138, -118, -108, -157, -105, -111, -123, -116, -135, -136, -131, 156, -115, -164, -155, -127, -102, -168, -114, -150, -166, -140, -148, -109, -112, -161, -124, -134, -130, -104, -106, -163, -126, -137, -125, -128, -119, -129, 142, -158, -145, -153, -162, -149, -122, -143, -133, -154, -147, -165, -160.
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Figura 8. Análise qualitativa dos padrões de crescimento e
esporulação de T. longibrachuatum (BA-103 e -145) e T.
harzianum (BA-154 e 159) quando cultivados em três diferentes
concentrações de BDA, evidenciando as variações inter- e
intraespecíficas.

4.3.2 Meio Caldo-de-Cana com diferentes fontes de nitrogênio - CCU x CCNS

A partir de um meio alternativo contendo caldo-de-cana como fonte de
carbono de baixo custo, foram testados dois tipos de fontes de nitrogênio: uréia
como fonte de N primário, contendo N reduzido (meio CCU), e nitrato de sódio como
fonte de N secundário, contendo N oxidado (CCNS), comparando-se a quantidade
de esporos produzidos pelos 68 isolados da coleção sob estudo. De maneira
semelhante ao experimento anterior, a comparação geral das três repetições dos
dois tratamentos nos 68 isolados também revelou uma intensa variação no número
de esporos produzidos entre os diferentes isolados, entre as repetições de um
mesmo isolado, e entre os meios testados (Figura 9). Novamente, pelas variações
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observadas a partir da análise dos gráficos, observou-se interação entre estes
fatores.
Estatisticamente, foi testada a hipótese nula (Ho) de independência entre os
fatores de variação “fonte de nitrogênio” vs “repetições” vs “isolado” no número de
esporos obtidos, e os testes de qui-quadrado realizados seguiram a mesma lógica
descrita para o item 4.3.1 acima. Em todos os casos houve rejeição muito
significativa (p < 0.001) da Ho, indicando que há efeitos de “isolados”, “repetições” e
“fontes de nitrogênio”, e que estes interagem durante a esporulação (dados não
mostrados). O efeito de isolados em cada meio também foi testado e foi realizado o
teste de qui-quadrado com base na Ho de não-diferença entre as quantidades de
esporos observados em relação ao esperado (O – E), semelhante ao item 4.3.1.
Novamente, houve rejeição da Ho, com diferenças muito significativas entre os
isolados em cada fonte de nitrogênio testada, quanto ao número de esporos
produzidos. O efeito das repetições também foi observado estatisticamente (não
mostrado).

Figura 9. Variação no número de esporos produzidos por Trichoderma spp. em meio caldo de cana +
ureia (CCU) e caldo de cana + nitrato de sódio (CCNS). Ordem dos isolados no eixo x: BA-116, -137,
-128, -112, -155, -132, -146, -141, -110, -150, -117, -142, -159, -127, -130, -105, -139, -151, -152, 120, -119, -167, -145, -126, -166, -125, -113, -115, -121, -123, -102, -118, -108, -164, -111, -157, 103, -138, -124, -114, -107, -134, -106, -140, -133, -148, -101, -109, -149, -158, -168, -144, -136, 147, -153, -122, -165, -162, -154, -143, -129, -131, -161, -135, -104, -163, -160, -156.
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Os isolados exibiram uma variedade de comportamentos entre os dois meios,
revelando grande variação intra- e interespecífica. Do ponto de vista quantitativo,
alguns isolados apresentaram maior esporulação em CCU, outros em CCNS,
enquanto outros não mostraram diferença, ou esta foi mínima entre os dois meios
(Fig. 10). O padrão de resultados obtidos computando-se o somatório de esporos
das três repetições foi semelhante ao obtido usando as médias entre elas (não
mostrado).

Figura 10. Análise quantitativa da esporulação de quatro isolados de
Trichoderma quando cultivados nos meios caldo de cana + ureia (CCU)
e caldo de cana + nitrato de sódio (CCNS). Foi utilizado o somatório de
esporos produzidos nas três repetições de cada tratamento. Letras
iguais significam que não houve diferença significativa (p<0.05).

Sob o aspecto qualitativo, outra vez foram encontradas variações nas
morfologias das colônias entre meios intra-isolado e entre isolados (Fig. 11), que se
manifestou em relação ao crescimento e volume aparente de hifas, e à presença,
distribuição, quantidade e maturidade de esporos.
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Figura 11. Análise qualitativa dos padrões de crescimento e esporulação de T.
harzianum (BA-105 e -107) e T. asperellum (BA-106 e -124) quando cultivados nos
meios caldo de cana + ureia (CCU) e caldo de cana + nitrato de sódio (CCNS)

Estes resultados pontuais ilustrados nas Figs. 10 e 11 em termos
quantitativos e qualitativos confirmaram o resultado geral dos testes de
independência dos fatores (Ho) por qui-quadrado, que indicaram efeitos significativos
das variáveis “isolados” e “fontes de nitrogênio” nos níveis de esporulação, bem
como interações entre essas variáveis.

4.3.3 Meio BDA x meio CCU

A comparação geral de todas as repetições dos dois tratamentos de meio em
relação aos 68 isolados da coleção revelou novamente uma intensa variação no
número de esporos produzidos entre os diferentes isolados e entre as repetições de
um mesmo isolado (Figura 12). Além disso, há uma clara interação destes fatores
pela análise global dos gráficos (lembrando que os isolados estão na mesma
posição ao longo do eixo X em todos os gráficos).
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Figura 12. Variação no número de esporos produzidos por Trichoderma spp. em BDA e caldo
de cana + ureia (CCU). Os isolados no eixo x seguem a mesma ordem da Figura 7.

Entretanto, desta vez, apesar das diferenças visíveis entre repetições
interagindo com meios e isolados, a análise geral pareceu indicar que a produção de
esporos tendeu a ser bem maior quando os isolados são cultivados em BDA
(concentração padrão). À primeira vista, o meio alternativo com caldo de cana e
uréia se mostrou menos eficiente do que o meio padrão, apesar de que os efeitos de
interação com isolados e repetições podem indicar o contrário, se considerarmos os
isolados individualmente.
Estatisticamente, foi testada a hipótese nula (Ho) de independência entre os
fatores de variação “meio de cultura” vs “repetições” vs “isolado” no número de
esporos obtidos, e os testes de qui-quadrado realizados seguiram a mesma lógica
do item 4.3.1. Em todos os casos houve rejeição muito significativa (p < 0.001) da
Ho, indicando que há efeitos de “isolados”, “repetições” e “tipos de meio”, e que estes
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interagem durante a esporulação (dados não mostrados). O efeito de isolados em
cada meio também foi testado, realizando-se o teste de qui-quadrado com base na
Ho de não diferença entre as quantidades de esporos observados em relação ao
esperado (O – E), utilizando-se o somatório e a média das três repetições,
semelhantemente ao item 4.3.1. Novamente houve rejeição da Ho, com diferenças
muito significativas entre os isolados nos dois meios testados, quanto ao número de
esporos produzidos. Os isolados exibiram uma variedade de comportamentos entre
os dois meios, revelando grande variação intra- e interespecífica. Quantitativamente,
alguns isolados apresentaram maior esporulação em BDA, outros em CCU e outros
sem diferença entre os dois meios (Fig. 13); qualitativamente, houve variação nos
padrões morfológicos de crescimento e esporulação, intra- e inter-isolados (Fig. 14).
Estes resultados pontuais ilustrados nas Figs. 13 e 14 confirmaram o resultado geral
dos testes de independência dos fatores (Ho) por qui-quadrado, que indicaram
efeitos significativos das variáveis “isolados” e “tipos de meio” nos níveis de
esporulação, bem como interações entre essas variáveis. Através de uma análise
dos isolados em grande grupo, porém, encontrou-se uma aparente vantagem para o
meio BDA em relação ao CCU (Fig. 12).

Figura 13. Análise quantitativa da esporulação de isolados de Trichoderma
quando cultivados em BDA e caldo de cana + ureia (CCU). Foi utilizado o
somatório de esporos produzidos nas três repetições de cada tratamento.
Letras iguais significam que não houve diferença significativa (p<0.05).
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Figura 14. Análise qualitativa dos padrões de crescimento e esporulação de isolados de T.
atroviride (BA-130 e -151) e T. virens (BA-152 e -158) quando cultivados em BDA e caldo de
cana + ureia (CCU).

4.4 Efeito do Fotoperíodo

Uma vez verificado os efeitos de interação entre isolados e meios de cultura
com caldo-de-cana e diferentes fontes de nitrogênio (Figs. 9 – 11), incorporou-se o
fator “fotoperíodo” na análise, considerando o fotoperíodo de 12h de luz/12h de
escuro, em relação ao escuro constante e absoluto (placas envolvidas com papel
alumínio – 0h de luz). Foi realizada a comparação geral das três repetições dos dois
tratamentos de fotoperíodo, dentro de cada tratamento de meio (CCU ou CCNS).
Como era esperado, uma grande variação no número de esporos produzidos entre
os diferentes isolados e entre as repetições de um mesmo isolado nos diferentes
tratamentos foi novamente observada. A análise geral de grupo (com os 68 isolados
vistos em conjunto) pareceu indicar que a produção de esporos tendeu a ser
nitidamente maior quando os isolados são cultivados com fotoperíodo de 12h,
independente do meio (Figs. 15 e 16).
Foi testada a hipótese nula (Ho) de independência entre os fatores de
variação “fotoperíodo” vs “repetições” vs “isolado” no número de esporos obtidos
(dentro de cada tratamento de meio), e os testes de qui-quadrado realizados
seguiram os mesmos princípios do item 4.3.1. Em todos os casos houve rejeição
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muito significativa (p < 0.001) da Ho, indicando que houve efeitos de “isolados”,
“repetições” e “fotoperíodo”, e que estes interagem durante a esporulação (dados
não mostrados). O efeito do fator “isolados” em cada fotoperíodo também foi testado,
utilizando-se soma e média de esporos entre as repetições (ver acima), e foi
realizado o teste de qui-quadrado com base na Ho de não diferença entre as
quantidades de esporos observados em relação ao esperado (O – E),
semelhantemente aos experimentos anteriores. Novamente houve rejeição da Ho,
com diferenças muito significativas entre os isolados quanto ao número de esporos
produzidos nos fotoperíodos testados para ambos os meios. Teste de qui-quadrado
com a média e somatório de esporos produzidos por todos os isolados em conjunto,
comparando-se

os

fotoperíodos

entre

si,

em

cada

meio,

confirmaram

estatisticamente os resultados de efeito significativo da variável “fotoperíodo” na
esporulação.

Figura 15. Variação no número de esporos produzidos por Trichoderma spp. em meio caldo de cana
+ ureia (CCU) com fotoperíodos de 12 e 0h. Ordem dos isolados no eixo x: BA-116, -137, -128, -112,
-155, -132, -146, -141, -110, -150, -117, -142, -159, -127, -130, -105, -139, -151, -152, -120, -119, 167, -145, -126, -166, -125, -113, -115, -121, -123, -102, -118, -108, -164, -111, -157, -103, -138, 124, -114, -107, -134, -106, -140, -133, -148, -101, -109, -149, -158, -168, -144, -136, -147, -153, 122, -165, -162, -154, -143, -129, -131, -161, -135, -104, -163, -160, -156
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Assim

como

nos

experimentos

anteriores,

as

análises

qualitativas

(morfologias de colônias) e quantitativas (número de esporos produzidos) foram
realizadas com alguns isolados representantes dos padrões encontrados. Os
isolados exibiram a variedade observada de comportamentos entre os fotoperíodos
testados nos dois meios, confirmando a variação intra- e interespecífica (Figuras 17
– 20). Os resultados ilustrados nessas figuras confirmam o resultado geral dos testes
de independência dos fatores (Ho) por qui-quadrado, que indicaram efeitos
significativos das variáveis “isolados” e “fotoperíodos” nos níveis de esporulação,
bem como interações entre essas variáveis.

Figura 16. Variação no número de esporos produzidos por Trichoderma spp. em meio caldo de
cana + nitrato de sódio (CCNS) com fotoperíodos de 12 e 0h. Ordem dos isolados no eixo x:
BA-112, -118, -135, -105, -114, -120, -102, -113, -116, -134, -157, -146, -166, -110, -132, -155, 140, -136, -160, -164, -139, -145, -108, -148, -141, -149, -151, -115, -103, -138, -156, -153, -124, 150, -128, -126, -143, -163, -117, -123, -147, -127, -106, -109, -159, -107, -152, -130, -101, -121, 125, -119, -129, -154, -165, -104, -133, -168, -161, -131, -122, -144, -137, -162, -167, -142, -111, 158
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Apesar da nítida vantagem em esporulação observada para o fotoperíodo de
12h (Figs. 15 e 16), as análises pontuais (por isolado) revelaram a existência de
alguns representantes de algumas espécies com comportamento diferente, isto é,
alguns isolados mantiveram os níveis de esporulação constantes nos dois
fotoperíodos em ambos os meios, enquanto os isolados BA103 e BA156
esporularam mais no escuro para os meios CCU e CCNS, respectivamente (Figs. 17
e 19). De modo semelhante, as variações morfológicas de crescimento e
esporulação confirmaram essas nuances de comportamento (Figs. 18 e 20).

Figura 17. Análise quantitativa da esporulação de quatro isolados de
Trichoderma quando cultivados em cana + ureia (CCU) com dois
fotoperíodos diferentes. Foi utilizado o somatório de esporos
produzidos nas três repetições de cada tratamento. Letras iguais
significam que não houve diferença significativa (p<0.05).
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Figura 18. Análise qualitativa dos padrões de crescimento e esporulação de isolados de T.
harzianum (BA-105 e -110) e T. longibrachiatum (BA-103 e -108) quando cultivados em
meio caldo de cana + ureia (CCU) com dois diferentes fotoperíodos.

Figura 19. Análise quantitativa da esporulação de quatro isolados de
Trichoderma quando cultivados em caldo de cana + nitrato de sódio
(CCNS). Foi utilizado o somatório de esporos produzidos nas três
repetições de cada tratamento. Letras iguais significam que não houve
diferença significativa (p<0.05).
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Figura 20. Análise qualitativa dos padrões de crescimento e esporulação de isolados de T.
longibrachiatum (BA-108 e -115) e T. atroviride (BA-156 e -164) quando cultivados em meio caldo
de cana + nitrato de sódio (CCNS) com dois diferentes fotoperíodos.

4.5 Efeito da Temperatura

Considerando o uso de dois extremos de temperatura (13° e 37ºC) na
comparação com a temperatura usual de crescimento de Trichodermas (25º), muitos
isolados não produziram esporos em uma ou mais repetições dos três tratamentos
de temperatura testados; assim, não se considerou necessário realizar a análise
estatística dos dados quantitativos, sendo feita apenas a avaliação qualitativa
(Tabela 5). Todos os isolados apresentaram crescimento micelial quando incubados
a 13º e 25ºC. Entretanto, como se poderia supor, o crescimento a 13ºC foi no geral
reduzido quando comparado ao crescimento observado a 25ºC, assim como o
percentual de isolados que esporularam. Contudo, foram observados dezessete
isolados que esporularam nas três repetições do experimento a 13ºC: BA-109, -110,
-113, -127, -129, -135, -141, -144, -145, -146, -156, -157, -159, -161, -162, -167 e 168. Interessantemente, oito isolados (BA-103, -108, -115, -117, -119, -137 e -145)
cresceram quando incubados a 37ºC, mas destes, apenas 5 esporularam em
alguma das repetições (BA-108, BA-115, BA-119, BA-137 e BA-145). O isolado
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BA108 que foi identificado como pertencente à espécie T. longibrachiatum foi o
único que esporulou nas três repetições deste tratamento. Os mesmo cinco isolados
indicados acima esporularam nos três tratamentos de temperatura, em pelo menos
uma das repetições (Figura 21), revelando uma amplitude importante de
adaptabilidade térmica para seu crescimento e esporulação.
Importante ressaltar que, ao menos no tempo de incubação e observação
testados, a maioria dos isolados que esporularam não apresentaram esporos
verdes, que indicam maturidade no desenvolvimento dos mesmos (não mostrado).

Tabela 5: Resultado da avaliação qualitativa do crescimento dos isolados em meio
BDA quando incubados em três diferentes temperaturas
nº isolados que cresceram

nº isolados que esporularam 1

Temperatura

1

1ª rep.

2ª rep.

3ª rep.

1ª rep.

2ª rep.

3ª rep.

13ºC

68

68

68

38

40

37

25ºC

68

68

68

66

67

67

37ºC

7

7

7

4

1

3

Para os tratamentos de 13 e 25 oC, quando o número de isolados esporulantes for menor que

68, não significa que é sempre o mesmo isolado que não esporulou entre os tratamentos e
repetições.

Figura 21. Macromorfologia de dois isolados de Trichoderma
longibrachiatum quando cultivados em placas de Petri de 6 cm contendo
BDA e incubados por cinco dias nas temperaturas indicadas.
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5 DISCUSSÃO

Durante muito tempo as espécies de Trichoderma foram definidas apenas
através

de

metodologias

de

identificação

morfológica.

Entretanto,

essas

identificações são muitas vezes dificultadas pela falta de características morfológicas
que definam claramente variações entre as culturas em nível de espécie. Nos
últimos 25 anos, abordagens moleculares têm sido utilizadas para auxiliar essa
identificação e ferramentas baseadas no sequenciamento de diferentes genes foram
desenvolvidas. Consequentemente, houve também o desenvolvimento de bancos de
dados de sequências, o que possibilitou um aumento exponencial no número de
espécies de Trichoderma identificadas. Apesar disso, os resultados da identificação
molecular deste trabalho mostram que em alguns casos essa identificação ainda é
incerta e está em constante mudança. Os bancos de dados muitas vezes possuem
sequências com identificações erradas, pois a atualização das informações sobre as
sequências não acompanha as frequentes mudanças de nomes de espécies ou o
descobrimento de novas espécies. Existe também a relação entre a forma
anamórfica e teleomórfica de uma mesma espécie, o que pode gerar ainda mais
confusão na nomenclatura. Segundo Bissett et al (2015), desde 2011 (XX
Congresso

Internacional de Botânica

– Melbourne) a nomenclatura para

Trichoderma e Hypocrea foi unificada. Como Trichoderma Pers. 1794 foi publicado
antes de Hypocrea Fr. 1825, e devido à preferência dos cientistas em mater o nome
Trichoderma, concluiu-se que este deveria ser o nome adotado para o gênero.
Os resultados mostraram que 28 isolados da coleção são T. harzianum,
sendo esta a espécie com o maior número de isolados identificados. Na literatura já
existem vários relatos de que esta não é uma única espécie, mas sim um complexo
de várias espécies, o que pode explicar os resultados encontrados, principalmente
se consideraramos que nossos isolados são tropicais e nunca foram antes descritos
ou caracterizados neste nível. Segundo Chaverri et al (2015), três espécies foram
inicialmente nomeadas para este complexo: T. guizhouense, T. harzianum e T.
inhamatum. Estes pesquisadores realizaram uma revisão taxonômica e propuseram
a inclusão de T. lentiforme e T. lixii, além de descreverem nove novas espécies para
o complexo: T. afarasin, T. afroharzianum, T. atrobrunnea, T. camerunense, T.
endophyticum, T. neotropicale, T. pyramidale, T. rifaii e T. simmonsii. Além disso, o
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isolado 'T. harzianum T22' (usado na formulação de bioprodutos para a promoção do
crescimento de plantas) foi na verdade identificado como sendo T. afroharzianum.
Eles também demonstraram que T. harzianum e H. lixii são espécies distintas e uma
nova combinação com T. lixii foi proposta. Isso dificulta ainda mais a identificação de
isolados através de sequências, uma vez que os bancos de dados ainda apresentam
informações desatualizadas a respeito dessas novas espécies componentes do
complexo. Quase todos os isolados identificados neste trabalho como T. harzianum
apresentavam também H. lixii no mesmo código de acesso.
Para os isolados com identificações duvidosas, percebeu-se a existência de
um padrão interessante: todos os isolados identificados como T. asperellum
apresentaram T. theobromicola na identificação divergente, enquanto T. atroviride e
T. viride apresentaram sempre T. ovasliporum. Observando os clados do gênero
propostos

pelo

ISTH

(http://www.isth.info/biodiversity/),

percebemos

que

T.

asperellum e T. theobromicola encontram-se no mesmo clado, enquanto T.
atroviride, T. viride e T. ovasliporum estão juntos em outro clado. Talvez isso
explique os resultados encontrados, pois se trata de espécies muito próximas. Para
estes isolados com identificações duvidosas e aqueles que foram identificados
apenas em nível de gênero, o ideal seria realizar a identificação morfológica e, ou a
utilização de outros marcadores genéticos para a confirmação das espécies.
Diante disso que foi discutido, fica evidente que uma única metodologia não é
suficiente para uma identificação totalmente confiável. Trovó Fabiano (2007) diz que
atualmente a classificação taxonômica de microrganismos segue uma tendência de
análise multifásica, que envolve diferentes abordagens metodológicas. Técnicas de
biologia molecular são associadas a técnicas bioquímicas e microbiológicas,
oferecerendo um número maior de informações que possibilitem uma identificação
mais segura.
Os dados gerados pelos experimentos de velocidade de crescimento e início
da esporulação são muito importantes para o screening biotecnológico, uma vez que
isolados que crescem e esporulam mais rápido são de interesse para a indústria,
pois otimizam tempo e custos de produção. Segundo Steyaert et al. (2010a), a
maturação dos conídios de Trichoderma pode levar até 5 dias para ocorrer,
dependendo da espécie em questão e do meio de cultura utilizado. Devido a isso,
utilizamos 60h de incubação como um ponto médio de referência para classificar os
isolados como rápidos/lentos. T. harzianum é uma das espécies mais utilizadas em
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formulações de produtos de controle biológico, e neste trabalho foi a espécie com o
maior número de isolados considerados como “rápidos” no crescimento e no início
da esporulação. Apesar disso, foi observada grande variação fenotípica inter- e
intraespecífica, o que denota a singularidade genotípica de cada isolado e a
necessidade de testes prévios, independentemente da espécie, para screening de
qualquer natureza.
Dentro da perspectiva de caracterização de coleções e screening de vários
isolados simultaneamente em busca de algum fenótipo de interesse agronômico
e/ou industrial, o conjunto de experimentos que avaliou fatores abióticos na
esporulação dos 68 isolados de Trichoderma revelou aspectos importantes a serem
considerados. O principal deles é o fato de que os diversos fatores de variação
testados tendem a interagir entre si e com as provavelmente distintas constituições
genéticas de cada isolado, revelando padrões morfológicos e quantitativos de
crescimento e esporulação que podem ser considerados isolado-específicos. Isto
sugere que os escrutínios por determinadas funções específicas sempre poderão
selecionar isolados menos eficientes ou descartar outros relevantes, se as
avaliações forem sempre feitas com condições estritas de fatores abióticos e tempos
de cultura. Há que se considerar a relação custos/benefícios do screening de
grandes coleções (muitos isolados) em busca de isolados eficientes para uma dada
função de interesse, mas que pode somente sê-lo em condições específicas, que
não abarcam toda a variação de condições ambientais e de crescimento a que serão
submetidos posteriormente. Além disso, as chamadas “análises de grupo”, como as
realizadas neste trabalho (e. g. Loguercio et al, 2009a), podem permitir uma
compreensão global mais extensa e eficiente dos potenciais das coleções em
relação a determinadas condições abióticas.
Vejamos alguns exemplos abordados neste trabalho. Foram testadas
diferentes concentrações de meio BDA na esporulação dos isolados (integral, ½, ¼
da concentração dos elementos). Como a privação de nutrientes é considerada um
indutor universal de esporulação em fungos, tentou-se reduzir a concentração de
BDA na tentativa de reduzir também os custos laboratoriais, sem no entando
diminuir o crescimento e a esporulação. Os resultados indicaram interação do fator
“isolados” com o fator “concentração de meio”, sugerindo que para alguns isolados é
possível reduzir a concentração dos nutrientes sem perda do potencial de
esporulação. Também testou-se a possibilidade de uma fonte de carbono alternativa
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de baixo custo (caldo de cana), suplementado com diferentes fontes de nitrogênio
(primária e secundária), ser mais eficiente do que o meio padrão BDA. Isto porque o
gênero Trichoderma parece ser bem adaptado para utilizar fontes alternativas de
nitrogênio, demonstrando seu potencial em colonizar os mais diversos habitats. Em
geral, apesar dos resultados terem indicado que os meios alternativos não
superaram o meio padrão, também encontrou-se efeito da interação entre o fator
“isolado” e o “tipo de meio”. Alguns isolados quando cultivados nos meios
alternativos tiveram um desempenho de esporulação equivalente ou mesmo superior
ao meio padrão. Além disso, essa interação também se manifestou quanto ao tipo
de fonte de nitrogênio e os isolados. Do ponto de vista de estratégias de
prospecção, estes resultados sugerem que pode ser relevante testar variações nas
quantidades de caldo de cana, bem como em outros tipos e quantidades de fontes
de nitrogênio, pois pode ser possível, para muitos isolados, um nível de esporulação
igual ou superior ao obtido pelo meio padrão.
É importante comentar que, para os experimentos indicados acima, apesar do
inóculo utilizado nos plaqueamentos ter sido padronizado em esporos viáveis e as
condições gerais dos testes terem sido as mesmas, houve uma grande variação
entre as repetições dos tratamentos. Aparentemente, este fator de variação também
interagiu com os demais na produção de esporos.
Diversos trabalhos publicados ao longo dos anos, assim como estudos
anteriores do nosso grupo de pesquisa, já tinham demonstrado que a produção de
esporos em meio BDA é aumentada quando os isolados são incubados sob luz
constante. Entretanto, na ausência de informações sobre meios alternativos como o
caldo da cana-de-açúcar, resolveu-se comparar inicialmente um fotoperíodo que
mimetizasse as condições do ambiente natural (além de ser amplamente usado em
trabalhos com Trichoderma) e outro com escuridão total, já que Leite (2012)
demonstrou que alguns isolados esporulam mais no escuro. Apesar dos resultados
do atual trabalho indicarem que, para a maioria dos isolados, há mais esporulação
quando são expostos a um regime de 12h luz/12h escuro, a influência da luz sobre a
conidiação parece ser uma característica isolado-específica, devido a grande
variação inter e intra-específica observada. Aparentemente, em alguns casos os
isolados não demonstram sentir os efeitos da luz, enquanto outros parecem sofrer
algum tipo de prejuízo com a mesma, pois apresentaram pior esporulação. Uma
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possível explicação para isso pode ser o nicho específico ocupado pelo isolado na
natureza, que pode ser predominantemente sob ausência de luz.
Com relação ao experimento da temperatura, os resultados deste trabalho
corroboram com o que vem sendo descrito na literatura: a temperatura ótima para o
crescimento e esporulação de Trichoderma está em torno de 25ºC (Daryaei et al.,
2016). O crescimento micelial foi reduzido quando a temperatura de incubação caiu
para 13ºC e foi completamente inibido em cerca de 90% dos isolados quando
incubados a 37ºC. Além disso, a produção de conídios também foi inferior para
essas duas temperaturas. Isso pode estar relacionado com a redução da atividade
fisiológica dos isolados, como por exemplo da replicação de DNA e produção de
proteínas, que geralmente necessitam de uma faixa de temperatura ótima. O que
chamou a atenção foi o fato de que, entre os 8 isolados que cresceram a 37ºC, 5
são da espécie T. longibrachiatum. Para o screening biotecnológico e produção de
ACBs, este é um dado interessante, uma vez que são poucas as espécies que
crescem nas altas temperaturas presentes em regiões áridas e tropicais. Entretanto,
vale ressaltar que o crescimento a 37°C também é necessário para que um
microrganismo consiga colonizar um hospedeiro de sangue quente como o homem,
podendo ser potencial causador de doenças. Na literatura existem alguns relatos de
infecções

causadas

por

T.

longibrachiatum,

principalmente

em

pacientes

imunodeprimidos que realizaram transplante de órgãos ou faziam diálise peritoneal.
Foram encontrados relatos de infecção pulmonar (Alanio et al, 2008), mediastinite e
peritonite (Santillan Salas et al., 2011; Lee et al., 2007; Tanis et al., 1995), otite
externa (Hennequin et al., 2000) e sinusite (Tang et al., 2003; Furukawa et al., 1998).
Por fim, a correta identificação das espécies/isolados com potencial patogênico é
muito importante para manter a segurança de quem os manipula, seja no campo ou
em laboratórios.
Entre 2014 e 2016, vários testes foram realizados no âmbito desta pesquisa
com o intuito de escrutinar a coleção para a produção de metabólitos
antibacterianos. Foram realizados antibiogramas aplicando-se o sobrenadante de
culturas líquidas de Trichoderma contra uma seleção de bactérias (Escherichia coli,
Staphylococcus aureus e Bacillus thuringiensis) e os resultados foram promissores
para diversos isolados (dados não mostrados). Devido ao curto período de duração
do mestrado, não foi possível a realização de triplicatas e por isso estes resultados
não foram detalhados e discutidos aqui. Entretando, os testes tiveram um importante
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caráter exploratório e algumas metodologias usadas apresentaram resultados
interessantes de produção de compostos antibacterianos. Dessa forma, os estudos
de ação antagônica de Trichoderma spp. que foram realizados seguem como uma
perspectiva para trabalhos futuros.
Uma vez que os resultados deste trabalho fazem parte de um projeto maior
denominado "Understanding and exploiting beneficial microbes for sustainable
agriculture in northeast of Brazil", que tem como objetivo final o desenvolvimento de
um banco de dados online de Trichoderma, todos os dados gerados aqui serão
utilizados para a estruturação deste banco. O banco de dados dinâmico a ser
elaborado ficará disponível para os pesquisadores, de forma a facilitar o escrutínio
por isolados com características específicas de interesse. As novas entradas no
banco serão sempre atualizadas, bem como as características dessas entradas,
tornando o escrutínio por determinadas funções cada vez mais eficaz, por basear-se
em informações integradoras.
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6 CONCLUSÕES

- As regiões ITS e tef-1 foram capazes de discernir isolados e espécies na coleção
de 68 isolados de Trichoderma deste estudo, porém não com 100% de precisão ou
eficiência.

- Para espécies filogeneticamente próximas de Trichoderma, assim como para
espécies crípticas, uma única metodologia não parece ser suficiente para uma
identificação mais segura;

- Há grande variação fenotípica intra e interespecífica em Trichoderma quanto às
variáveis de resposta “crescimento” e “esporulação”, gerada pela ação dos fatores
bióticos e abióticos avaliados, com claros efeitos individuais e também de interação
entre esses fatores;

- Por meio desses resultados, podemos nos referir aos isolados como genótipos
distintos, que constituem em si um fator de variação para os níveis de crescimento e
esporulação em condições in vitro;

- Qualquer trabalho de escrutínio de coleções de Trichoderma perderá resolução se
não forem testadas variações e interações de fatores abióticos importantes para os
processos sob estudo com as variações genéticas e fisiológicas entre isolados.
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ANEXO 1

Informações sobre a coleção
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Isolado Data da coleta
BA101
BA102
BA103
BA104
BA105
BA106
BA107
BA108
BA109
BA110
BA111
BA112
BA113
BA114
BA115

Julho/2001
Julho/2001
Abril/2000
Junho/2001
Junho/2001
Junho/2002
Agosto/2000
Maio/2000
Setembro/2000
Setembro/2000
Junho/1998
Março/1998
Junho/1998
Junho/1999
Março/1998

BA116

Julho/2001

BA117
BA118
BA119
BA120
BA121
BA122
BA123
BA124
BA125
BA126
BA127

Setembro/2000
Março/2001
Junho/2001
Junho/2001
Julho/2001
Julho/2001
Setembro/2001
Fevereiro/2002
Fevereiro/2002
Julho/2002
Julho/2002

BA128

Setembro/2002

BA129

Maio/2003

BA130

Maio/2004

BA131

Maio/2003

BA132 Novembro/2003
BA133 Novembro/2003
Abril/2001
BA134
Abril/2001
BA135
Abril/2001
BA136
Abril/2001
BA137
Abril/2001
BA138

Local da coleta/Substrato
Banco da Vitória, Ilhéus/BA – Fruto – Endofítico
Banco da Vitória, Ilhéus/BA – Haste – Endofítico
VB 1119 – Tronco – Endofítico
Faz. Brasileira – Clone 1117 – Tronco – Endofítico
Faz. Brasileira – Clone 1134 – Tronco – Endofítico
EMARC
TSS – 9 – Itamar
V – 1 – Doação Dinghra – UFV
Luiz Moura – Endofítico
Luiz Moura – Córtex 1 – Endofítico
Belém-PA
Shinobo Sudo (TH)
Rocia (TVR)
Mistura Rocia (TMR)
Shinobo Sudo (TVJ)
Casa Alan – Fruto – Cacaueiro comum resistente –
Endofítico
Faz. Almirante – Almofada de árvore infectada
Alan – Tábua de carne
Faz. Brasileira – Híbrido – Ramo/Córtex
Ilhéus/BA – Tronco
Isolado de bolacha – Vassoureiro
Inema/BA – Tronco
Faz. Almirante – Casa de Veg. – Muda C.C – Raiz
Contaminante do trat. 62 do ensaio 2
Contaminante do trat. 57 do ensaio 2
A1P6 – Vassoura – Ubaitaba
C2 – Vassoura 5 – Inema, Ilhéus/BA
Jorge – Fruto infectado por VB – Chão – Fruto 2 –
Fazenda Almirante
Fazenda Pedra Bonita – Fruto grande infectado por VB
– Chão
Fazenda Pedra Bonita – Fruto grande infectado por VB
– Chão
Fazenda Vitória – Experimento com Amistar x Cp Fruto
26 c/ CP
Barro Vermelho – Área aplicada – Chão – V2
Barro Vermelho – Área aplicada – Chão – Fruto Seco
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP
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Isolado Data da coleta
Abril/2001
BA139
Abril/2001
BA140
Abril/2001
BA141
Abril/2001
BA142
Abril/2001
BA143
BA144
BA145
BA146
BA147
BA148
BA149
BA150
BA151
BA152
BA153
BA154
BA155
BA156
BA157
Junho/2001
BA158
BA159
BA160
BA161
BA162
BA163
BA164
BA165
BA166
BA167
BA168

Local da coleta
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP

Faz. Brasileira – Parazinho – Tronco
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ANEXO 2

Caracterização morfológica incial da coleção
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BDA_BA 101

BDA_ BA 102

BDA_ BA 103
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BDA_ BA 105

BDA_ BA 106

BDA_ BA 107
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BDA_ BA 108

BDA_ BA 109

BDA_ BA 110
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BDA_ BA 111

BDA_ BA 113

BDA_ BA 114
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BDA_ BA 115

BDA_ BA 116

BDA_ BA 118
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BDA_ BA 119

BDA_ BA 121

BDA_ BA 122
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BDA_ BA 123

BDA_ BA 124

BDA_ BA 125
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BDA_ BA 126

BDA_ BA 127

BDA_ BA 128
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BDA_ BA 129

BDA_ BA 130

BDA_ BA 131
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BDA_ BA 132

BDA_ BA 133

BDA_ BA 148
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BDA_ BA 149

BDA_ BA 154

BDA_ BA 153
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BDA_ BA 150

BDA_151

BDA_ BA 156
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BDA_ BA 152

BDA_ BA 155

BDA_BA162
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BDA_ BA 166

BDA_ BA 163

BDA_ BA 164
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BDA_ BA 167

BDA_ BA 165

BDA_ BA 161
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BDA_ BA 157

BDA_ BA 158

BDA_ BA 159
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BDA_ BA 160

BDA_ BA 145

BDA_ BA 146
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BDA_ BA 144

BDA_ BA 147

BDA_ BA 137
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BDA_ BA 141

BDA_ BA 168

BDA_ BA 104
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BDA_ BA 112

BDA_ BA 117

BDA_ BA 120
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BA_ BDA 136

BA_ BDA 138

BA_ BDA 140
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BA_ BDA 143
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