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OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE NOVOS BI6TIPOS 

DE Trichoderma harzianum~ RIFAI, 

XI 

RESISTENTES A BENZIMIDAZ6IS, ATRAVÉS DA LUZ ULTRAVIOLETA 

RESUMO 

Autor: Antonio Carlos Ferreira da Silva 

Orientador: Dr. Itamar Soares de Melo 

O presente trabalho teve como objetivo a ob

tenção de biótipos estáveis de Trichoderma spp., resistentes 

ao fungicida benomyl, através do uso da irradiação ultravio

leta, visando o controle integrado de Sclerotinia minor em 

plantas de alface (Lactuca sativa L.). 

Dos três isolados de T. harzianum e de T. vi-

ride expostos à luz U.V., o T. harzianum (TW5) foi o único 

do qual se obteve colônias resistentes a 2.000 ppm de beno-

myl. Os dez novos biótipos selecionados, após quatro repi-

cagens sucessivas em meio de cultura, na ausênia de benomyl, 

mantiveram as caracteristicas de crescimento e esporulação 

quando colocados novamente para crescer em meio BDA com 

benomyl. 

Os novos bi6tipos apresentaram variações em 

relação ao crescimento, esporulação e morfologia das co16-

nias; ao tamanho e freqüência de conidios uninucleados 
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e/ou binucleados; ao comportamento em relação a esporulação 

e diâmetro de crescimento em meios de cultura com os 

cidas benomyl 

nato de metila 

gonismo contra 

(2.000 ppm), 

(1.000 ppm) 

5. minor, 5. 

thiabendazole (1.000 ppm), 

e iprodione (1.000 ppm) ao 

sclerotiorum e 5. rolfs~l 

fungi

tiofa-

anta-

in 

vitro, e aos padrões de eletroforese para esterase e 

proteinas totais. 

Em casa de vegetação, o efeito exercido pelo 

bi6-fungicida benomyl, associado ou não a três dos novos 

tipos (281, 282 e 286) foi variável em relação ao controle 

de 5. minar em alface. Os tratamentos com os novos bi6tipos 

281 e 286 não foram eficazes no controle da doença. No en-

tanto, o bi6tipo 281 associado ao benomyl, aumentou o nivel 

de controle de 5. minar, e o bi6tipo 286 foi menos eficiente 

do que quando associado ao benomyl. O bi6tipo 282 associado 

ou não ao benomyl, apresentou 100/. de antagonismo ao s. 

minar. 
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OBTAINMENT AND CHARACTERIZATION OF NEW BIOTYPES 

OF Trichoderma harzianum, RIFAI, RESISTANT TO BENZIMIDAZOLE 

FUNGICIDES THROUGH ULTRAVIOLET LIGHT 

Author: Antonio Carlos Ferreira da Silva 

Adviser: Dr. Itamar Soares de Melo 

SUMMARY 

The objec:tive of the present researc:h was 

to obtain stable biotypes of Trichoderma spp, resistant to 

benomyl using ultraviolet light, for the integrated c:ontrol 

01 Sclerotinia minar in lettuce (Lactuca sativa L.). 

From the exposition of three isolates of T. 

harzianum and of T. viride to the U.V. light, T. harzianum 

(TW5) was the only to produc:e resistant c:olonies to 2.000 

ppm 01 benomy 1 • The ten new biotypes selec:ted after four 

suc:c:essives transplants in the absenc:e of benomyl, they 

maintained the growth and sporulation c:harac:teristic:s when 

they were grown again in PDA medium with benomyl. 

The new biotypes presented variation in 

regard to growth, sporulation and morphology between their 

c:olonies; differenc:e of size and frequenc:e of unnuc:leated 

andJor blnuc:leated spores; behavior in relation of 

sporulation and growth diameter in c:ulture media c:ontaining 



xv 

benomyl (2.000 ppm); methyl thiophanate (1.000 ppm); thia-

bendazole (1.000 ppm) and iprodione (1.000 ppm); antagonism 

against 5. minar, 5. sclerotiorum and 5. rolfsiJ." "in vitro"; 

and the electrophoretic patterns 

proteins. 

for esterases and 

In greenhouse conditions, the effect 

benomyl associated o. not with th.ee biotypes (2Bl, 

total 

of 

2B2 

and 2B6) showed va.iation in relation to 5. minar control in 

lettuce. The treatments of the new biotypes 2Bl and 2B6 

were not efficient on the disease controlo Howeve., 

biotype 2Bl associated with benomyl increased the leveI 

the 

of 

5. minar control, and the biotype 2B6 was less efficient 

compared when it was associated or not with benomyl. The 

biotype 2B2 associated or not with benomyl, 

of antagonism to 5. minar. 

showed 100'%. 
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1. INTRODUÇÃO 

Tem sido relatado o uso de antagonistas para 

o controle de doenças induzidas por fungos fitopatogênicos, 

onde a maioria mostra o Trichoderma spp. como um dos mais 

promissores entre os agentes de biocontrole (ELAD et alii, 

1983; HADAR et alii, 1979). No entanto, poucos trabalhos 

têm sido realizados a propósito de resistência induzida a 

fungicidas, em agentes de biocontrole, para seu uso no con

trole integrado de doenças (ABD-EL MOITY et alii, 1982). 

A indução de resistência a fungicidas em Tri

choderma spp., e a conseqüente seleção de bi6tipos estáveis 

para serem utilizados em combinação com fungicidas, é uma 

opção para se obter um esquema de controle efetivo que en

volverá pesquisas biológicas e qulmicas no controle de um ou 

mais fitopat6genos. 

Conidios e micélios de biótipos resistentes 

podem ser usados em conjunto com fungicidas no tratamento de 

sementes, pulverizações foliares ou aplicação no solo. Bi6-

tipos de Trichoderma spp., obtidos por irradiação ultra-
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violeta e resistentes ao benomyl, têm demonstrado serem mais 

efetivos em suprimir doenças de fitopat6genos do solo do que 

os isolados selvagens (PAPAVIZAS, 1980; PAPAVIZAS et 

1982). 

alii, 

A obtenção de antagonistas resistentes pela 

modificação do genoma é um trabalho mais promissor para o 

biocontrole de fitopatógenos, pois, a mutagênese induzida 

por agentes como a luz ultravioleta, produz biótipos com 

caracteristicas estáveis. A resistência induzida pela ex-

posição de conidios a concentrações crescentes de fungici

das em meio de cultura, é devido a uma adaptação fisiológica 

dos bi6tipos, podendo não ser genética e portanto uma 

caracteristica mais instável (PAPAVIZAS, 1975). 

Scleratinia minar é um patógeno do solo que 

causa podridão de esclerotinia em plantas de alface. A pro-

dução de escler6dios, que são estruturas de resistência, 

permite sua sobrevivência por vários anos no solo. 

As recomendações para o controle de S. minor 

quase sempre são economicamente inviáveis na sua aplicação, 

como a inundação das áreas infestadas ou a rotação cultural 

continua com outras espécies imunes. 

também não tem se mostrado eficiente. 

o controle qui mico 

Como é um controle 

preventivo para proteger a cultura, são necessárias várias 

aplicações localizadas na superficie do solo, junto à base 

das plantas. o hábito de crescimento da alface impede uma 

aplicação protetora adequada, portanto, a eficiência dos 
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fungicidas é parcial. Eles reduzem a germinação de escle-

rÓdios, mas não diminuem o potencial de 

Em adição, há relatos de ocorrência de 

inóculo existente. 

formas do patógeno 

resistentes aos fungicidas mais 

como o benomyl. 

frequentemente utilizados, 

Verifica-se desse modo a necessidade de se 

procurar formas alternativas de controle. Uma alternativa 

seria o controle biológico por biótipos de Trichoderma spp. 

resistentes a fungicidas no controle de podridão de escle

rotinia em alface. 

Tomando-se como base este contexto, 

sente trabalho visou: 

- A obtenção de bi6tipos estáveis de 

derma spp. resistentes ao benomyl, através do uso de 

diação ultravioleta; 

o pre-

Tricho-

irra-

- A caracterização dos bi6tipos em relação ao 

crescimento e esporulação em meios de cultura com benomyl, 

thiabenzadole, tiofanato metilico e iprodione; ao antago-

nismo contra Sclerotinia minar, Sclerotinia sclerotiorum e 

Sclerotium rolfsii; ao número de núcleos e tamanho de 

conidios, à variação na morfologia das colônias, e aos 

padrões de eletroforese para proteinas totais e esterase; 

- Estudos dos novos biótipos no controle in

tegrado de S. minor, com o fungicida benomyl, em plantas de 

alface, em casa de vegetação. 
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2.1. AspecLos do conLrole biológico de 

fi LopaLógenos 
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Uma agricultura avançada e racional visa, en

tre outras coisas, a obtenção de uma maior produtividade por 

unidade de área e a sanidade da safra. Dentre as técnicas 

agricolas, o uso de produtos químicos, como os fungicidas, 

difundiu-se enormemente, para se atingir as finalidades 

citadas. Entretanto, ficou evidenciado que o uso cada vez 

maior desses produtos tem aspectos negativos, onde a polui

ção do ambiente por defensivos químicos pode alterar todo o 

complexo biótico da natureza, afetando então as plantas e 

animais, incluindo o próprio homem. 

O homem passou gradualmente para o controle 

direto de doenças de plantas, quando, na metade do século 

XIX começou a usar os biocidas, os quais podiam frequen-

temente ser aplicados, quando a doença surgia, observando-se 

um rápido e efetivo controle (BAKER & COOK, 1974), 
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o conceito de alta mortalidade foi lentamente 

expandido, particularménte em tratamentos de solos. Re-

sultados apareceram indicando que estes tratamentos também 

destruiam a população microbiana do solo, assim como acar-

retaram no aparecimento de 

biocidas. 

microrganismos resistentes à 

Desde a década de 1960, houve um evidente au

mento no interesse do controle biológico de fitopatógenos, e 

os fitopatologistas começaram, propositadamente, a envolver 

o controle biológico em seus programas integrados no con-

trole de doenças de plantas (BAKER & COOK, 1974). 

Controle biológico é a redução da soma de 

in6culo ou das atividades determinantes da doença provocada 

por um patógeno, realizada por ou através de um ou mais 

organismos que não o homem (COOK & BAKEL, 1983). 

o objetivo do controle biológico de fito-

patógenos é a redução da doença através da: 1 - redução de 

in6culo do patógeno pelo decréscimo de sobreviventes entre 

colheitas, decréscimo da produção ou liberação de propágu-

los viáveis ou redução da expansão do crescimento micelial; 

2 - redução de infecção do hospedeiro pelo patógeno; 3 

redução da severidade do ataque pelo patógeno (BAKER & COOK, 

1974). 

/Antibiose, competição, parasitismo e predação 

podem ser os mecanismos de ação dos organismos com poten-

cia} de controlar ou interferir nos processos de vida de 
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fitopat6genos. Antibiose é a inibição ou destruição de um 

organismo pelos produtos metab6licos de outro; competição 

entre microrganismos é normalmente, por nutrientes, espaço e 

oxigênio; parasitismo e predação de um microrganismo pelo 

outro são juntamente mais comuns (COOK & BAKER, 1983).1 

Sendo uma forma comum de simbiose entre mui-

tos grupos de organismos, o parasitismo estabelece relações 

nutricionais que favorecem a existência do parasita (BAR-

NETT, 1963). As atividades parasíticas que consomem outros 

parasitas de plantas superiores com o objetivo de biocon-

trole de doenças de plantas foram denominadas hiperparasi-

tismo, ou para aqueles parasitas de fungos, micopararitismo 

(BARNETT, 1963; BARNETT & BINDER, 1973; BOOSALIS, 1963). 

Ao entrarem em contato com seu hospedeiro, os 

parasitas necr6ficos excretam uma substância t6xica que mata 

a célula hospedeira, utilizando em seguida, os nutrientes 

que são liberados. A maioria dos micoparasitas é consti-

tuida por sapr6fitas que se caracterizam pelo rápido cresci-

mento sobre diversos substratos (BARNETT, 1963). Por outro 

lado, os parasitas biotr6ficosobtém nutrientes de células 

hospedeiras vivas e não causam quase nenhum dano ao hospe-

deiro, podendo se incluir neste grupo os parasitas 

obrigatórios (BARNETT & BINDER, 1973). 

A parede celular de fungos patogênicos é com-

posta de ~-1,3-g1ucana e quitina e às vezes, dependendo do 

patógeno, a parede celular é composta de celulose. Isolados 
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de Trlchoderma spp. são capazes de crescer sobre a parede 

celular desses patógenos, utilizando-a como fonte de car-

bono. Estes antagonistas possuem sistemas enzimáticos ca-

pazes de degradar componentes da parede celular do hospe-

deiro através da produção de enzimas hidroliticas como a 

f3- 1 ,3-g1ucanase, celulase e quitinase (CHET & ELAD, 

1983) . 

Os mecanismos de controle biológico podem 

ocorrer simultaneamente, durante o processo de vida do 

antagonista. Por exemplo, 61iocladium spp. causa a morte e 

degradação de suas hifas hospedeiras pela secreção de anti-

bióticos. Além disto, estes antagonistas enrolam-se ao redor 

da hifa hospedeira e crescem sobre o conteúdo da célula mor

ta. Desta forma, é conhecido também que antibiose e competi

tição se sobrepõem quando microrganismos em populaçÕES mis-

tas obtém nutrientes pela secreção de metabólitos desenco-

rajando o crescimento de competidores (COOK & BAKER, 1983). 

Houve um substancial interesse por parte dos 

pesquisadores, após a descoberta da penicilina, no estudo de 

antagonistas de patógenos de planta. Os antibióticos foram 

produzidos no solo por Penicillium sp., 4spergillus sp., 

Trichoderma sp. e Streptomyces sp., etc. Os antibióticos 

produzidos em contato direto entre microrganismos, embora 

sejam produzidos continuamente e em baixa concentração, po-

dem estar- menos sujeitos a decomposição biótica (BAKER, 

1987) • 
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o uso de antagonlstas para controle de doen

ças induzidas por fungos fitopatogênicos tem sido bastante 

relatado, a maioria deles mostram que os Trichoderma spp 

estão entre os agentes de biocontrole mais promissores (ELAD 

et alii, 1983; HADAR et alii, 1979). 

2.2. Trichoderma sp. - Agente de biocontrole de 

fitopatógenos 

As espécies de Trichoderma representam os 

fungos mais estudados que possuem atividades antagonistas a 

fitopat6genos presentes no solo. Apesar da aplicação di-

reta, Trichoderma spp. não é ainda reconhecido comercial-

mente. T. viride, no entanto, tem sido favorecido comer-

cialmente no controle de Armillaria mellea em pomares (BAKER 

& COOK, 1974; HOY & HERZOG, 1985). 

o controle de outros fitopat6genos de solo 

tem sido conseguido sob condiç~es experimentais com Tri-

choderma sp. T. harzianum, por exemplo, controlou S. rolf-

sii, um agente causal de doenças de raizes e hastes de 

várias culturas (BACKMAN & RODRIGUEZ-KABANA, 1975; CHET et 

alii, 1979. WELLS et alii, 1972), 

cado a uma alta taxa de inóculo. 

mas somente quando apli-

Os tipos de interações 

entre T. harZJanum e S. rolfsJJ podem ser através do enrola-

mento de hlfas, penetração através de estruturas como 
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haustórios e penetração dlreLa na hifa ou esclerOdios de S. 

rolfsii (UPADHYAY & MUKHOPADHYAY, 1986). 

Segundo RIFAl (1969), as espécies do gênero 

Trichoderma Pers. ex. Fr., subclasse Hyphomycetidae, não são 

distinguidas facilmente pela simples comparação das cul-

turas, mas sim, baseadas no tipo de ramificação dos coni-

dióforos e modo de disposição das fiálides. 

PERES & MELO (1989) estudaram a variabilidade 

existente entre 12 isolados de T. harzianum antagônicos a 

Rhizactania solani, Vertic.il1ium dahliae e S. minar, e ve

rificaram diferenças no tamanho de conidios, número de nú-

cleos por conidios, crescimento radial entre os isolados e 

quanto ao grau de antagonismo contra S. minor e R. solani. 

São incluidos nove agregados deespécies dife-

rentes nesse gênero de fungo. Essas espécies ocorrem em 

solos de todo o mundo e têm sido identificadas como eficien-

tes micopatasitas de vários fitopatógenos como Armil1aria 

melleae, Pythium spp., Phytophthora spp., R. solani, S. 

rolfsii, Heterobasidium annosum, M. phaseolina (COOK & BA

KER, 1983). 

A sobrevivência de Trichoderma em solo natu-

ralou infestado artificialmente é influenciado pela tem-

peratura, umidade, aeração, pH e teor de matéria orgânica do 

solo. T. viride é um antagonista ativo, em condições de 

solo úmido mas é inibido em presença de umidade com pH acima 

de 5,4. Foi observado antagonismo de T. harzianum em va-
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lores de pH menores que 6,5; a faixa ótima de 

entre 4,5 a 5,3 (COOK & BAKER, 1983), 

pH situa-se 

PAPAVIZAS (1985) sugere que os mecanismos de 

ação de TrichDderma para controle de fitopatógenos são 

antibiose, lise, competição e micoparasitismo e que estudos 

sobre o parasitismo de S. rolfsii e R. sDlani por T. hamatum 

e T. harzianum demonstraram fen6menos adicionais a nivel 

molecular (por exemplo, material fibrilar extracelular 

depositado entre a hifa interagida, acumulação de organe-

las parasitadas nas células parasitárias, produção de uma 

matriz de revestimento que envolve a hifa penetran-

te). 

AHMAD & BAKER (1985) estudaram a capacidade 

de Trichoderma harzianum se desenvolver na rizosfera de 

feijão, pepino, milho, rabanete e tomate e verificaram uma 

maior capacidade de mutantes resistentes ao benomyl, com ou 

sem a adição do benomyl ao solo, de sobreviver na rizosfera 

em relação ao tipo selvagem quando empregados em tratamento 

de sementes. o selvagem não foi detectado na rizosfera numa 

profundidade de 1 a 8 cm das raizes após 8 dias. o grau de 

colonização da rizosfera por mutantes de T. 

influenciado pelo pH e temperatura do solo. 

saprofltica competitiva de Trichoderma spp. 

harazianum foi 

A capacidade 

está correla-

cionada diretamente com o seu desenvolvimento na rizosfera, 

sendo que os mutantes produzindo mais celulase que o tipo 

selvagem, explica a maior capacidade destes em se desenvol-
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ver na rizosiera (AHMAD & BAKER~ 1987a,b; BAKER, 1988, 

1989) . 

Dois isolados de 1. harzianum e um de T. ko-

ningii, T. polysporum e T. viride foram mutados para 

tência ao fungicida benomyl. A maioria dos mutantes 

tipos parentais selvagens foram bons competidores na 

e 

fera. Quando as espécies e isolados foram colocados 

resis-

seus 

rizos-

para 

crescer durante 6 dias em Czapek-Dox com celulose como fonte 

de carbono, os mutantes produziram maior peso seco que seus 

tipos parentais selvagens. Não houve diferença no peso seco 

entre isolados e espécies quando somente a glicose foi a 

fonte de carbono (AHMAD & BAKER, 1988a). Estes mutantes de 

T. harzianum produziram mais biomassa quando colocados para 

crescer em carboidratos complexos com adição de açúcares 

simples, o mesmo não ocorreu com os tipos selvagens. A ca-

pacidade dos mutantes de desenvolverem-se mais rapidamente 

em substratos com fontes complexas de carbono (tlpicos en-

contrados em superflcies de raiz) do que seus parentais 

selvagens, e de aumentar a biomassa mesmo quando açúcares 

simples foram adicionados ao substrato com celulose, mos-

trou um significado ecológico uma sobre a importante carac-

teristicas de competição na rizosfera (AHMAD & BAKER, 

1988b) . 
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2.3. Resistência de Trlchoderma spp. a fungicidas 

Até 1982, poucos trabalhos tinham sido fei-

tos induzindo resistência a fungicidas em agentes de 

biocontrole para seu uso em controle integrado de doenças 

(ABD-EL MOITY et alii, 1982) . Conidios e micélios de 

isolados resistentes podem ser usados em conjunto com fungi-

cidas para tratamento de sementes, pulverizaçêSes foliares 

ou aplicaçêSes no solo (PAPAVIZAS et alii, 1982). 

Trichoderma spp.têm comportamento variável em 

relação a fungicidas, são tolerantes a captan, iprodione, 

etheridiazole, PCNB e thiram, mas não são tolerantes aos 

benzimidazóis (ABD-EL MOITY, 1982; ALLEN et a1ii, 

CHANG et a1ii, 1986; PAPAVIZAS, 1982; STRASHNOW et 

1985) . 

1980, 

a1ii, 

RICHARDSON (1954) observou que o fungicida 

thiram até a concentração de 30 ppm não inibiu T. viride e 

Penicillium spp. sobreviveu até a concentração de 50 ppm. 

WENSLEY & HUANG (1970) recuperaram Trichoderma e Penicillium 

sp. de solos tratados com 40 a 160 ~g de benomyl por grama 

de solo. Em laboratório, T. vir ide se desenvolveu em solo 

contendo 5 ~g de benomyl por grama de solo, apesar de ter 

sido inibido em meio àgar contendo 1 ~g do fungicida. 

Biótipos de T. harzianum resistentes a cap-

tan, captafol, clorotalonil, iprodione e DPX 4424 foram 

desenvolvidos através da exposição de conidios à concen-
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trações crescentes dos fungicidas in vi~ro. Alguns 

biótipos resistentes aos fungicidas possuiam um aumento na 

capacidade de biocontrole de podridão branca de cebola cau-

sado por Sclerotium cepivorum (PAPAVIZAS, 1980). 

HOMECHIN (1987) testou sete isolados de T. 

harzianum quanto à tolerância aos fungicidas benomyl, thiram 

+ iprodione, thiram, thiabendazole e captan. Con-

centrações acima de 0,1 ppm de todos os fungicidas testados 

inibiram o crescimento micelial dos isolados, enquanto, 

thiram e thiram + iprodione inibiram a esporulação. 

SANTOS & MELO (1989) observaram em seus expe-

rimentos in vi~ro isolados de T. harzianum e T. aureo-

viride apresentando resistência a 1,0 ppm dos fungicidas 

captan e procymidone. 

Entre os mecanismos de resistência a fungi-

cidas pode-se citar: modificação no sitio de ação, resul-

tando em menor afinidade com o fungicida; desvio do sitio 

bloqueado por uma operação alternativa, redução da absorção 

ou acúmulo do fungicida, processos de destoxicação, etc. 

(DEKKER & GEORGOPOULOS, 1982; GHI Nr , 1989) • Para Hastie, 

1 . 
1973 , c~tado por ABD-EL MOITY (1982), o papel dos fungi-

cidas geneticamente ativos em causar a formação de novos 

biótipos de fungos, incluem também os efeitos desses 

1 HASTIE, A.C. Genetics effects of fungicides. Proc. Int. 
Congr. Plant Prot., Washington, De, 5-12, August, 
1979. 
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produtos na mutação gênica, quebra cromossômica, não dis-

junção mitótica e recombinação. 

A instabilidade mitótica a niveis baixos dos 

fungicidas benzimidazóis e a inibição da 

mais altos são efeitos comuns dos vários 

alguns microrganismos. Sugere-se que 

benzimidazóis seja especifica na mitose, 

mitose a niveis 

benzimidazóls em 

a ação dos 

não permitindo 

outros processos essenciais a continuar normalmente, como a 

replicação cromossômica. 

A resistência aos benzimidaz6is em fungos 

filamentosos pode ser adquirida pela alteração estrutural 

da ~tubulina, componente do heterodimero tubulina dos mi-

crotúbulos, tendo em vista que os benzimidazóis agem di-

retamente sobre os microtúbulos (DAVIDSE & FLACH, 1977), 

2.3.1. ULilização da irradiação ulLravioleLa para 

obtenção de novos bióLipos de Tr ichoderma sp. 

resisLenLes a fungicidas 

o efeito mutagênico da luz ultravioleta 

(U.V.) foi descoberto por Altenburg em 1934 após irradiar 

ovos de Drosophila. Desde então esse tipo de irradiação não 

ionizante tem sido usada em larga escala para a obtenção 

de mutantes num grande número de espécies, especialmente em 

microrganismos, os quais são bastante suscetiveis ao baixo 

poder de penetração da irradiação ultravioleta. 
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o efeito mutagén~co da luz U.V. é atribuido a 

absorção do comprimento de onde de 2.600 Â pelo DNA com a 

formação de dlmeros de pirimidinas. 

PAPAVIZAS et alii (1982), empregaram irradia-

ção ultravioleta em T. harz~anum (WT-6) e obtiveram bi6ti-

pos diferentes do isolado selvagem, quanto à morfologia, 

produção de metab61itos fungit6xicos, sobrevivência em solo, 

resistência ao benomyl, supressão de R. solani em algodão e 

rabanete, S. rolfsii em cebola e Pythium sp. em ervilha. 

Estes autores demonstraram que biótipos de Trichoderma sp., 

obtidos por irradiação ultravioleta e resistentes ao be-

nomyl, foram mais efetivos para suprimir doenças de fito-

pat6genos do solo do que as estirpes selvagens. A resis-

tência foi uma caracteristica estável 

tipos. 

PAPAVIZAS & LEWIS (1983) 

para os novos bió-

obtiveram mutantes 

de T. viride, por exposição do isolado selvagem a irradiação 

ultra-violeta, que toleram concentrações acima de 100 ppm 

do ingrediente ativo de benomyl, thiabendazole e tiofanato 

de meti la, como indicado pelo crescimento em BDA e testes de 

germinação conidial. Os biótipos induzidos por U.V. dife-

riram do selvagem na aparência, hábito de esporulação, habi

lidade de crescimento em meio liquido e vários valores de 

pH. Dois biótipos mutantes (Ri e R
2

) inibiram o cres- ci

mento de 5 dos 8 patógenos testados. 

GULLINO & GARIBALDI (1988) desenvolveram bi6-
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tlpOS mutantes de Trichoderma spp. resistentes a fungicidas 

e ativos contra os agentes causais de oidio, mildio e mofo 

cinzento em uva, através de irradiação ultravioleta. 

Bi6tipos resistentes a altas concentrações de 

benomyl, iprodione e maneb foram isolados através da expo-

sição de esporos de T. reesei e T. viride a irradiação ul-

travioleta. Estes bi6tipos mantiveram a caracterlstica de 

inibir significativamente fungos fitopatogênicos, tais como 

Venturia inaequalis, Fusarium oxysporum e Botrytis cinerea, 

sendo possivel avaliar suas capacidades de biocontrole 

dentro de um programa de controle integrado de doenças 

(BENSACI & NEUMANN, 1989). 

T. harzianum (TC 11) e T. koningii (T 12) 

foram testados com irradiação ultravioleta e mutagênicos 

quimicos (Dietil sulfonato, Etil 

nitroso) para se obter biótipos 

metanosulfonato e ácido 

resistentes ao benomyl. 

Vários mutantes foram obtidos, mas apenas um foi sele-

cionado acima de 10 ppm. ApÓs tratamento do mesmo isolado 

com dietil sulfonato, um novo biótipo pôde resistir a 1.000 

ppm de benomyl, sem diminuir sua capacidade de micoparasi-

tismo, lise e antibiose contra R. solani e 

relação ao isolado parental (lIU, 1988). 

s. 

MELO (1989) obteve bi6tipos de 

rolfsii em 

viride 

(T2b) .lsolado da rizosfera de alface, produtores de 

metaból.ltos t6xicos contra S. minar, através do tratamento 

com irradiação ultrav.loleta. O bi6tipo M-19 protegeu plan-
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tas de alface da doença em aproximadamente 80%, quando com

parado com a testemunha não inoculada com Trichoderma, e em 

50% quando comparado com o isolado selvagem. Este estudo 

mostrou que se pode aumentar a variabilidade genética 

através do tratamento de conidios com luz ultravioleta. 

SILVA & MELO (1989) obtiveram através do tra-

tamento de conidios com luz ultravioleta, biótipos resis-

tentes de duas linhagens de T. harzianum (TMA4 e TW5) que 

cresceram e esporularam em meio BDA com 2.000 ppm do prin-

cipio ativo do iprodione. Os novos biótipos inibiram em até 

100% o crescimento radial de S. minoro 

2.4. Utilização de biótipos de Trichoderma spp. 

resistentes a fungicidas no controle de fitopatógenos 

A importância da indução de biótipos de Tri-

choderma spp. resistentes a biocidas está em sua utilização 

em combinação com fungicidas em um esquema de controle efe-

tivo de um ou mais fitopatógenos, sendo portando necessá-

rias pesquisas biológicas e quimicas. 

HENIS et alii (1979) utilizando o peNB (pen

solo) tacloronitrobenzeno - 4 ~g do principio ativo/g de 

juntamente com o inóculo de T. harzianum, constataram um 

efeito aditivo sobre o controle da doença e um efeito si-

nergético sobre o decréscimo na densidade de inóculo de 
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propágulos de R. solani. Na ausência de T. harzianum e 

utilizando somente PCNE houve um atraso na redução de pro

págulos viáveis de R. solani. 

Isolados de T. harzianum resistentes a PCNE 

in vitro melhoraram o controle de S. rolfsii em plantas de 

beterraba in vitro e em condições de campo quando inte-

grado a doses reduzidas do fungicida 

DHYAY, 1986). 

(UPADHYAY & MUKHOPA-

A resistência de T. viride a doses relativa

mente altas de brometo de metila foi mostrado por MUNNECKE 

et alii (1981) e eles sugeriram que este fenômeno poderia 

ser a base para um controle integrado de pat6genos, mas não 

foi aplicado no campo. 

Sob condições de casa de vegetação, uma com

binação de T. harzianum e uma dose reduzida de brometo de 

metila controlou completamente a incidência de R. solani em 

plântulas de feijão quando comparado com o controle em solo 

não tratado (STRASHNOW et alii, 1985). 

Nos experimentos de campos feitos por COLE & 

ZUENYICA (1988) o fungicida triadimenol, integrado ao trata

mento com Trichoderma spp., aumentou o controle de R. soJani 

e Fusarium soJani, em plantas de fumo. 

LIFSHITZ et alii (1985) mostraram um efeito 

aditivo no controle de R. solani em plântulas de rabanete 

com utilização de T. harzianum mais benodanil. 

Uma combinação de Trichoderma harzianum com 
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uma dose reduzlda de brometo de meti la, diminuiu a inci-

déncia de Rhizoctonia solani e Sclerotium rolfsii. A com-

binação de T. harzianum com captan reduziu significativa-

mente a doença causada por Verticillium em batata, quando 

comparado com o emprego do fungicida ou com o TrJ.·choderma 

harzianum sozinhos (ORDENTLICH et alii, 1990). 

Um isolado de T. harzianum controlou igual-

mente a podridão, causada por Botrytis cinerea, em maçã, 

quando utilizado sózinho ou integrado com doses reduzidas de 

vinclozolin (TRONSMO, 1989). 

de R. solani em plântulas de 

Houve um controle semelhante 

cenoura com T. harzianum e 

a dose recomendada de brometo de metila (STRASHNOW et 

a1ii, 1985). 

Segundo ABD-EL MOITY et alii (1982) a combi-

nação de iprodione com um isolado de T. harzianum, estirpe T 

resistente a iprodione, resultou em um alto índice de 

controle de S. cepivorum, em 

emprego somente do fungicida. 

cebola, quando comparado ao 

Em condições de campo isolados de Trichoderma 

spp., resistentes a diferentes fungicidas, controlaram par-

cialmente B. cinerea em uva quando utilizado sozinho. Me-

lhores resultados foram obtidos com a combinação de fungi-

cidas (uma pulverização com benomyl ou vinclozolin) e con-

trole biológico (GULLINO & GARIBALDI, 1988). 
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A utilização do controle integrado é um con

trole mais seguro, havendo menor perigo de desenvolvimento 

de resistência no pat6geno (TRONSMO, 1989). 

2.5. Sclerotinia minor - Agente causal da podridão 

de Esclerotinia 

S. 5cle-Os fitopat6genos S. minor Jagger e 

rotiorum (Lib.) Bary são fungos cosmopolitas que, devido a 

sua ampla distribuição e grande importância econômica, vem 

sendo estudados deste 1837, quando foram descritos pela 

primeira vez. No entanto, os resultados destes estudos até 

há pouco tempo eram discordantes entre si, e isto devido ao 

fato das espécies terem sido confundidas como sendo uma s6: 

Sclerotinia 5clerotiorum (PURDY, 1979). 

Com os trabalhos de ABAWAI & GROGAN (1979), 

PURDY (1979), e a excelente revisão organizada por WILLETTS 

& WONG (1980) ficou elucidado que são dois os agentes cau

sais da podridão de eclerotinia, S. minor e S. 5clerotiorum. 

A gama de espécies hospedeiras destes fungos 

é muito grande e as mais suscetiveis encontram-se nas fami-

lias Cruciferae, Compositae, Solanaceae, Umbelliferae, Che-

nopodiaceae e Leguminosae, porém, em condições favoráveis ao 

fungo, um maior número de familias pode ser infectado. 

Entre os possiveis hospedeiros de S. 5cletiorum estão 172 
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espécies de 118 géne~os em 37 faml1ias, que, com pequena 

dife~ença, são os mesmos pa~a S. minor (PARTYKA & MAl, 

1962) . Ent~etanto, Adams, 1978, em comunicação pessoal a 

PURDY (1979), afi~mou que S. sclerotiorum e S. minor possuem 

hospedei~os em 361 espécies pe~tencentes a 225 géne~os 

p~eendidos em 64 familias de plantas. 

com-

A patogenicidade de Sclerotinia spp. é um 

fenómeno complexo que não é conhecido adequadamente. A efi

ciência de Sclerotinia spp. como pat6geno pa~ece, no entan

to, se~ dependente de uma complexa combinação de fatores que 

pode oco~~e~ rapidamente na planta hospedeira antes que esta 

possa responde~. Estes fatores incluem~ produção de estru-

turas que favo~ecem a infecção ou de apress6rios capazes de 

penetra~ mecanicamente na cuticula do hospedei~o; formação 

de hifas de infecção especializadas e organizadas, capazes 

de um rápido crescimento intercelular abaixo da cuticula e 

no c6~tex; elaboração de enzimas pectinoliticas apropriadas 

e ácido oxálico para degradar a lamela média das células 

cátions quelantes inibidores da atividade hospedeiras; 

enzimática; mudança de pH no tecido do hospedeiro a uma 

taxa mais favorável às ações enzimáticas e à toxidez das 

células hospedei~as, tornando-as mais suscetiveis à 

invasão; a produção de enzimas deg~adadoras capazes de hi-

d~olisar a pa~ede celula~ e constituintes protoplasmáticas, 

provocando um suprimento constante e abundante de nutrien

tes, pa~a um rápido c~escimento e desenvolvimento da hifa na 
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infecção. Esta sequência de eventos não é completa, mas 

proporcionam uma explicação lógica do comportamento de Scle-

rotinia spp. em relação de afinidade entre hospedeiro-

patógeno (LUMSDEN, 1979). 

A forma prática de identificação destas es

pécies in vi~ro é a observação das características gerais 

dos escler6dios, que são suas estruturas de resistência, 

distribuidas pelas placas de Petri. S. sclerotium apresenta 

escleródios grandes, com 2 a 6 mm de diâmetro, redondos a 

semi-esféricos, formando na placa um anel com 20 a 60 escle-

ródios. S. minor tem escler6dios pequenos, com 0,3 a 2 mm 

de diâmetro, geralmente redondos, às vezes unidos, asse-

melhando-se a um estroma, sendo irregular o padrão de dis

tribuição pela placa, cobrindo toda a superficie, chegando a 

formar de 1.000 a 3.000 escleródios (WILLETTS & WONG, 

KOHN, 1979). 

1980; 

Existem poucas informações sobre a densidade 

de in6culo no solo das várias espécies de esclerotinia. 

Estas informações seriam úteis para se prever a severidade 

da doença na época de plantio da cultura e identificar os 

campos que necessitam ou não de médias de controle (ADAMS & 

AYERS, 1979). DILLARD & GROGAN (1985) mostraram uma corre-

lação positiva significativa entre o número de escleródios 

no solo e a incidência de murcha em alface causada por 

Sclerotinia minoro Estas informações também seriam úteis 
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para um programa de controle Integrado de doenças (ADAMS & 

AYERS, 1979). 

As plantas hospedeiras, de um modo geral, 

podem ser atacadas em qualquer estádio de desenvolvimento, 

sob condições de umidade relativa alta (85 a 100%) e tem-

peratura baixa (10 a 25 o C, com um ótimo de Nestas 

condições, o fungo cresce rapidamente invadindo os tecidos 

do hospedeiro, no qual uma podridão aquosa se desenvolve e 

um micélio branco cotonoso cresce sobre os tecidos infec-

tados. Após alguns dias de crescimento micelial, estrutu-

ras pequenas e compactas desenvolvem-se tanto na superficie 

do hospedeiro quanto em cavidades no seu interior. 

estruturas são os novos escleródios que se formam. 

Estas 

Com o 

avançar da doença, um grande número de escleródios acu-

mulam-se no hospedeiro, que ao decompor-se, permite que 

estes fiquem no solo, onde podem permanecer dormentes por 

periodos tão longos como oito anos ou mais, ou podem ger-

minar após curto periodo de dormência (DOW et alii, 1988; 

IMOLEHIN et alii, 1980; PURDY, 1979; WILLETTS & WONG, 1980). 

2.5.1. Germinação de escleródios de S. minor 

e S. sclerotiorum 

Diferentes tipos de germinação podem ocorrer 

entre os escleródios de S. minar e S. sclerotiorum. A ger-

minação pode ser carpogênica, hifal ou eruptiva (WILLETTS & 
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WONG, 1980). É importante o conhecimento do comportamento 

das duas espécies quanto à germinação de seus escleródios, 

pois esta condiciona a forma como as plantas hospedeiras vão 

sofrer a ação do inóculo (ABAWI & GROGAN, 1979). 

A germinação hifal dos escleródios ocorre com 

o desenvolvimento de uma hifa individual, que emerge atra-

vés do envoltório do ecleródio. Esta hifa parasita pri-

meiramente matéria orgânica em decomposição, pois necessita 

de uma fonte de nutrientes para continuar seu desenvolvi-

mento e posteriormente forma um micélio que crescerá em 

direção ao hospedeiro infectando-o (WILLETTS & WONG, 1980). 

Está comprovado que a infecção micelial di-

reta, causada por S. minor, é de fundamental importância 

epidemiológica para algumas culturas, como a alface, sendo o 

tipo preferencial de germinação, embora os escleródios pos-

sam germinar pelos outros dois modos, dependendo das con-

dições ambientais (HAWTHORNE, 1974; WONG, 1978). 

Para o desenvolvimento do apotécio e a germi

nação dos ascosporos são necessárias condiçÕEs especiais 

como longos periodos de umidade alta, temperaturas entre 10 

a 15°C e água livre na superficie do hospedeiro. 

nação carpogênica ocorre com maior freqüência em 

A germi-

S. sc:Je>-

rotiorum e são os ascosporos o principal inócu 1 o desta 

espécie (IMOLEHIN et alii, 1980; HAWTHORNE, 1973). 

Na germinação carpogênica, o escleródio ger

mina produzindo apotécios, onde são originados os ascóspo-
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ros, que são os esporos sexualS do fungo. Os asc6sporos são 

produzidos em grande quantidade e quando maduros são libe-

rados violentamente no ar e disseminados pelo vento sobre 

hospedeiros susceptiveis. Estes asc6sporos, sob condições 

ambientes favoráveis, germinam, emitindo uma hifa infectiva 

e um novo ciclo de infecção se estabelece (WILLETTS & WONG, 

1980) . o intervalo de temperatura 6timo para o cresci-

mento de Sclerotinia minor e S. eclerotiorum é semelhante, 

variando entre 10 a 25 o C, mas a germinação carpogênica de S. 

sclerotiorum é favorecida pelo limite inferior de tempera-

tura, isto é, 10 a 15°C. Isto leva a crer que a diferença 

em relação as flutuações de temperatura é a razão porque S. 

minor, usualmente, predomina nos campos de produção de alfa

ce (HAWTHORNE, 1974; IMOLHIN et alii, 1980). 

A germinação eruptiva dos escleródios é uma 

particularidade da espécie S. minor, pois os esc1eródios 

grandes de S. sclerotiorum não germinam desta maneira. 

Neste tipo de gérminação ocorre o rompimento do envoltório 

do escler6dio e uma massa micelial cresce vigorosamente (Le 

TORNEAU, 1979). A germinação eruptiva dos escleródios de S. 

minor ocorre inclusive em solos relativamente secos, 

enquanto a germinação carpogênica, com a posterior formação 

de apotécios em S. sclerotiorum, ocorre somente quando a 

umidade do solo é mantida próxima à saturação por duas ou 

mais semanas. Além disso, é necessário água livre sobre as 

folhas de alface, por 48 horas ou mais, para que ocorra a 
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infecção pelos asc6sporos e se estabeleça a progressão da 

doença (PATERSON & GROGAN, 1984), ADAMS & TATE (1976) 

observaram micélio proveniente da germinação eruptiva, 

infectando diretamente plântulas de alface, sem necessidade 

de primeiro colonizar matéria orgânica em decomposição. 

Com estas informações verifica-se que, sob o 

aspecto epidemio16gico, S. minor tem um papel de destaque na 

ocorréncia de podridão de esclerotinia nos cultivos de 

alface (ABAWI & GROGAN, 1979). 

a S. sclerotiorum quanto a S. 

A alface é suscetivel tanto 

minor, mas a podridão em 

muitos locais, é causada quase que exclusivamente por S. 

minor, mesmo que S. sclerotiorum esteja presente (WILLETTS & 

WONG, 1980). 

2.5.2. Medidas de controle da podridão 

esclerotinia em alface 

As medidas de controle recomendadas para o 

combate à podridão esclerotinia não são eficientes (GRO

GAN, 1979). As principais são: 

a) inundação - promove a completa destruição 

dos escleródios se o terreno infestado permanecer inundado 

por per1odos longos como 20 a 45 dias. Este método difi-

cilmente é aplicado porque, na maioria das situações, tem se 

mostrado técnica e economicamente inviável (CHAVES, 

1961). 
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b) rotação de culturas - visa reduzir o po-

tencial de in6culo no solo, mas é ineficiente devido ao 

longo per10do de sobrevivência dos escler6dios no solo. 

Além disso, é dif1cil a escolha das espécies e planejamento 

da rotação devido ao grande número de espécies hospedeiras 

entre as culturas 01er1colas ou não (STEADMAN, 1979). 

c) aplicação de fungicidas tem controlado 

parcialmente o fitopat6geno, inibindo a germinação dos 

escler6dios e o subseqüente desenvolvimento micelial (HAW-

THORNE & JARVIS, 1973). No entanto, não reduz o potencial 

de in6culo no solo e exige um grande número de aplicações 

durante os cultivos. Já existem relatos da ocorrência de 

formas resistentes do fitopat6geno aos fungicidas recomen

dados, como certos isolados de S. minor resistentes ao be-

nomyl (WILLETTS & WONG, 1980). 

Na maioria das doenças causadas por Sclero-

tinia sp., os produtos qu1micos devem ser aplicados antes 

que a infecção ocorra nos Órgãos senescentes, e prevenir a 

colonização destes 6rgãos. Em culturas como a alface, nas 

quais S. minor é o principal pat6geno, a germinação mice-

liogênica dos escler6dios causa infecção direta. Por isso, 

a proteção da região do colo da planta em contato com o solo 

e o per10do de aplicação do fungicida são os fatores mais 

importantes para obtenção do controle (STEADMAN, 1979). 

Assim, o hábito de crescimento da alface dificulta o con-

trole quimico. A necessidade de proteger a inferface solo/ 
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planta é bem documentada, como por exemplo, a técnica de 

solarização do solo, em que se coloca plásticos transparen-

tes abaixo das folhas de alface, diminuindo significativa-

mente a infecção de S. minar e reduzindo seu potencial de 

inócul0 (STEADMAN, 1979; VANNACCI et alii, 

1990) . 

1988; PHILLIPS, 

Fungicidas como benomyl, PCNB e DCNA são par

cialmente efetivos quando aplicados em uma única pulveri-

zação (MARCUM et alii, 1977). Várias aplicações de benomyl 

ou DCNA são necessárias periodicamente após o transplante 

das mudas para minimizar a murcha de alface causada por S. 

minar (STEADMAN, 1979). Segundo PORTER (1977), a utiliza-

ção de benomyl para o tratamento de S. minor e S. sclero-

tiarum só foi eficiente quando aplicado em doses excessiva-

mente maiores que as normalmente recomendadas. o uso de 

chlorothalonil em culturas de amendoim para controlar S. 

sclerotiarum e S. minar (PORTER, 1977; HAU & BEUTE, 1983) e 

de benomyl em capim-panasco para controlar Pythium sp. 

(WARREN et alii, 1976) aumentou a severidade da doença 

quando comparado com tratamentos onde não foram utilizados 

os fungicidas. 

Não havendo variedades de alface, comercial

mente conhecidas, com resistência à podridão esclerotinia 

(BARROS, 1988), um método alternativo de controle seria o 

uso de antagonistas para o biocontrole de 

nora 

Sclerotinia mi-
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2.5.3. Con~role biológico de Sclerotinia spp. 

Até 1979 ,mais de 30 espécies de fungos e 

bactérias, e também insetos e outros organismos foram rela

tados como antagonistas de Sclerotinia spp. (STEADMAN, 

1979). Coniothyrium minitans Campbell (HUANG, 1980), Glio-

cladium roseum, Gliocladium virens (TU, 1980) e T. viride 

(HOES & HUANG, 1975) foram relatados parasitando escleródios 

de S. sclerotiorum no solo. G. virens previniram a 

formaç~o de escleródios de S. sclerotiorum e parasitaram 

os escleródios em estudos in vi~ro (TU, 1980). C. minitans 

e T. viride destru1ram escleródios de S. sclerotiorum após 

100 dias de incubação no solo in vitro em temperatura 

ambiente de 20-22°C (HUANG, 1980). G. virens reduziu a 

germinaç~o carpogênica de escleródios de S. 

(MUELLER et alii, 1985). 

sclerotiorum 

Em seu trabalho ADAMS (1989) avaliou oito an-

tagonistas de Sclerotinia spp. pela sua capacidade de des-

truir escleródios de S. minDr no solo. Teratosperma oligo-

cladium causou uma redução de 941. na densidade de in6culo de 

S. minor em 10 sementes. Dictyosporium elevans e C. mini-

tans foram intermediários em reduzir o número de escleró

dias após 30 semanas, no entanto, Penicillium citrinum, Ta

laromyces flavus, Trichoderma sp. e G. virens foram inefi-

cientes. Quando várias concentrações de esporos de anta-

gonistas foram adicionados ao solo úmido naturalmente infes-
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tado com escler6dio de S. minor, somente Sporidesmium scle

rotiorum e T. oligocladium reduziram a densidade de in6culo 

de S. minoro ADAMS & AYERS (1980) também mostraram a efi-

ciência de S. sclerotiorum em controlar S. 

rimentos de campo. 

minor em expe-

IMOLEHIN & GROGAN (1980) verificaram muitos 

isolados de Trichoderma spp. parasitando escleródios não 

germinados de S. minor em campos de plantas de alface não 

infestados. LYNCH (1987) também verificou que um isolado de 

1. harzianum tinha uma grande atividade de biocontrole "in 

vitro" contra S. sclerotiorum, essa atividade era dependente 

de in6culo do antagonista e pat6geno e também da tempera

tura. 

MUELLER et alii (1985) observaram T. viride 

parasitando colônias de S. sclerotiorum em BDA indicando ser 

esse microrganismo um bom agente de controle biológico. 



31 

3. MATERIAL E METODOS 

Os ensaios experimentais foram conduzidos nos 

Laboratórios do Departamento de Genética da ESALQ/USP, Pi

racicaba, SP e do Centro Nacional de Pesquisa de Defesa da 

Agricultura - CNPDA/EMBRAPA, Jaguariúna, SP. 

3.1. Hospedeiro-~es~e 

Em todos os ensaios foi utilizada a cultivar 

de alface White Boston (tipo manteiga - ASGROW/EUA), susce

tivel ao Sclerotinia minoro 

3.2. Isolados de Trichoderma viride Persa ex S.F. Gray 

e T. harzianum Rifai 

Foram utilizados os isolados de Trichoderma 

sp. pertencentes a micoteca do CNPDA: T. viride (Tall); T. 

viride (T2b) e T. harziannum (TaIS) procedentes de culturas 
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de alface de Moji das Cruzes/SP; T. viride (Tlig jap) pro-

cedente do Japão; T. harzianum (TMA4) procedente de culturas 

de eucaliptus de Piracicaba/SP e T. harzianum (TW5) 

pelo CNPSo-EMBRAPA (PR). 

cedido 

3.3. Isolamen~o de Sclerotinia minor~ S. sclerotiorum 

e S. rolfsii 

o isolamento foi realizado mediante a cultura 

de micélio ou de escler6dios de plantas infectadas e pla

queados em meio BDA. 

O micélio foi retirado cuidadosamente da su

perf1cie da área infectada, com uma alça de platina pre-

viamente flambada, e plaqueado imediatamente. Os escler6-

dios foram desinfestados por imersão em uma solução de hipo

clorito de s6dio a 1,5% (QBoa 30%), durante 5 minutos, em 

seguida lavados por 3 vezes em água esterilizada e pla-

queados. As placas foram mantidas a 22°C. 

Ap6s 10 dias de incubação, discos com 0,7 cm 

de diâmetro foram retirados dos bordos das culturas e pla-

queados em meio de aveia, onde verificou-se um crescimento 

mais rápido do fungo. 

A identificação das espécies de S. minor e S. 

sclerotiorum foi feita segundo WILLETS & WONG (1980)e 

também S. rolfsii, pela observação das caracteristicas ge

rais dos escler6dios formados em meio de cultura BDA. 



3.4. Meios de culLura e soluções 

3.4.1. Meio de BDA CBaLaLa-DexLrose-Ágar) 

Batata 

Dextrose 

Ãg a r- ••••••• ., ................ . 

Água destilada 

a 1000 ml) 

pH •••.•••• 

3.4.2. Meio BD 

(completar-se 

200,0 9 

20,0 9 

15,0 9 

5,6 

Preparado segundo item 3.4.1. não sendo 

cionado ágar. 

3.4.3. Meio de exLraLo de malLe 

Ma 1 te ..••. 

Peptona 

Dextrose 

Ágar 

Água destilada 

pH •• ., .•.••. ., •• ., ••••••••.••• 

10 9 

10 9 

20 9 

20 9 

1000 ml 

6,5 

33 

adi-



3.4.4. Meio de Aveia 

- Aveia ...................... . 

- Ágar 

Água 

40 g 

20 g 

1000 ml 

34 

o ágar foi derretido em 200 ml de água fer

vendo e misturado a aveia completando o volume a 1000 ml com 

água destilada. 

atm. 

o meio foi autoclavado por 15 minutos a 1 

3.4.5. Soluç~o de "tween-80" CO,1" v/v) 

11 Tween-80" 

- Água desti 1 ada .•••.•••••.•• 

0,1 ml 

99,9 ml 

A soluç~o foi autoclavada e mantida no re

frigerador a 4°C. 

3.4.6. Soluç~o salina CO, 85" p/v) 

NaCl 

Água destilada .••••••••••.•. 

0,85 g 

100,0 ml 

A soluç~o foi distribuída em frascos (9 ml 

para cada frasco), autoclavada e conservada no refrigerador 

a 4°C. 



3.4.7. Solução Giemsa 

- Giemsa .• " ..................... . 

- 61 icer ina ................ " ...... " 

Metanol 

1,0 ml 

66,0 ml 

66,0 ml 

35 

Mistutou-se o Giemsa com glicerina a 60°C du-

rante 30 minutos a 2 horas. Após resfriamento, foi adicio-

nado o metanol. Filtrou-se a solução corante que foi arma-

zenada em frasco escuro à temperatura ambiente e só uti

lizado após 72 horas de preparo. 

3.4.8. Solução de albundna 50% 

(TANAKA et alii, 1979) 

Uma clara de ovo foi colocada em um becker e 

picotada vagarosamente com tesoura durante 1 hora. Fil-

trou-se e ao filtrado adicionou-se glicerina (v/v) e cris-

tais de cânfora. 

4°C 

A solução foi mantida em refrigerador a 

3.4.9. Solução Tampão Fosfato pH 7,0 

Solução A: 

NazHP04.12HzO 3,73 g 

Água destilada ••••••••••••• 1000 ml 



Solução B: 

- KHzP04 .•.. ........................ 
Ãgua destilada ••.•....•••..•• 

2,40 g 

1000 ml 

36 

A solução A foi misturada com a solução B na 

proporção 7:3, o pH foi ajustado para 7,0 e a mistura con

servada em refrigerador a 4 o C. 

3.4.10. Solução de desoxicola~o de s6dio 

Desoxicolato de sódio ••••••..• 8,0 g 

- Ãgua destilada............... 100,0 ml 

3.4.11. Solução Es~oque de Acrilamida 

Acrilamida 

N,N metilene-bis-acrilamida. 

Ãgua destilada ••...•..••••• 

75,0 g 

2,0 g 

250,0 ml 

A solução foi filtrada e mantida a 4oC. 

3.4.12. Tampão gel separador pH 8~9 

Tris-base .................... . 

- Ãgua destilada •••••••••••••• 

o pH foi ajustado para 8,9 com HeI 

volume completado para 100 ml com água destilada. 

foi filtrada e armazenada à temperatura ambiente. 

45,75 g 

60,00 ml 

iN, e o 

A solução 



3.4.13. Tampão do gel Empilhador pH 5~8 

Tr- is-base •.............•..... 

- Água des ti 1 ada .•.••.•...•••.• 

7,475 g 

60,000 ml 

37 

o pH foi ajustado para 6,8 com HCI 

volume completado para 100 ml com água destilada. 

1N e o 

A solução foi conservada sob refrigeração. 

3.4.14. Tampão do Tanque 

- Tris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63,2 g 

Glicina ...................... 39,9 9 

Água desti 1 ada •••....•••.•.•• 1000 m I 

A solução foi filtrada e armazenada à tempe

ratura ambiente no momento do uso, este tampão foi diluído 

1:10 água destilada. 

3.4.15. Tampão da amos~ra 

Glicerol 

- Tampão do gel empilhador ••••• 

- Azul de bromofenol 

5,0 ml 

2,5 ml 

cristais 

o volume foi completado para 25 ml com água 

destilada e armazenou-se a -20°C. 



3.4.16. Gel separador a 10% 

Tampão do gel separador 3,0 ml 

- Acrilamida •..•.••••.•.••••..• 10,0 ml 

- Ág u a de s til a da. • . • . . . • • • • • • • . 16 ,8 m 1 

- Persulfato de am6nia 101. ••••• 0,225ml 

- TEMED 0,01 ml 

o geral foi preparado no momento do uso. 

3.4.17. Gel empilhador 4% 

- Tampão do gel empilhador 

Acrilamida •••••••••••.••...•. 

- Água desmineralizada 

Persulfato de am6nia 101. •••.•. 

TEMED ••••••••••••••••••••••••• 

1,5 ml 

2,0 ml 

11,4 ml 

0,112ml 

0,015ml 

o gel foi preparado no momento do uso. 

3.4.18. Fixador PAGE (esterase) 

- Soluções substratos 
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ornaftil-acetato 11. em solução aquosa de 

acetona 501. 

- ~naftil-acetato 11. em solução aquosa de 

acetona 501. 



3.4.19. Coran~e-esLerase 

- "FAST BLUE, RR" ............. 
- Tris-HCl 0,5M pH 7,1 . . . . . . . . 
- ~-naftil-acetato ............ 
- ~-naftil-acetato ............ 
- Água destilada .............. 

3.4.20. Fixador PAGE (proteinas totais) 

- Me tano 1 ••••.•.••••••.••••••.• 

- Ácido acético ............... . 

- Água •••••••••••••••.••••••••• 

3.4.21. CoranLe - ProLe1nas totais 

Azul de Comassie ("Brilhante 

Blue R250" 

- Fixador PAGE .....•..•..•..••• 

3.4.22. Descorante - Proteinas totais 

- Metanol •.•.•.....•.••...•.•.• 

Ãc ido acético •..•••••••.•••.. 

Água •••••••••••.•••••.••••••• 

50,0 ml 

5,0 ml 

0,75 

0,75 

45,5 

45 ml 

10 ml 

45 ml 

50 mg 

50 ml 

5 ml 

7 ml 

88 ml 

ml 

ml 

ml 
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3.5. Fungicidas 

Benomyl: 

Nome Quimico: 1-(butilcarbamoil)-2-benzimidazol car

bamato de meti lo. 

Produto comercial: Benlate 500 (501. principio ativo) 

Iprodione: 

Nome Quimico: 3-(3,5-diclorofenil)-N-(1-metil-etil)-

2,4-dioxo-l-timidazolina carboximida 

Produto Comercial: Rovral (501. principio ativo) 

Thiabendazole: 

Nome Quimico: 2-(tiazol-4-il)benzimidazol 

Produto Comercial: Tecto 600 (601. principio ativo) 

Tio~ana~o me~ilico: 

Nome Quimico: 1,2-bis-(3-metoxicarbonil-2-tioureido) 

benzeno 

Produto Comercial: Cercobin 700 PM (701. do principio 

ativo). 
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3.5. Reação de sensibilidade de isolados de T. viride e 

T. harzianum aos fungicidas benomyl e iprodione 

o objetivo foi verificar o comportamento dos 

seis isolados de Trichoderma sp. (Tal 1, T2b, T lig jap, Tal 

8, TMA4 e TW5) às concentraç~es de O; 0,25; 0,5; 1,0 e 2,5 

ppm do principio ativo do fungicida benomyl e O; 2,5; 5,0; 

10,0 e 100,0 ppm do principio ativo do fungicida iprodione. 

As colônias dos seis isolados selvagens foram 

inicialmente cultivadas em meio BDA e após 5 dias de incu

bação, discos de meio contendo micélio e conidios, com 0,7 

cm de diâmetro foram retirados da margem das colônias e 

transferidos para placas de Petri contendo BDA suplementado 

com fungicida. 

o meio de cultura com fungicida foi preparado 

dissolvendo-se o produto em acetona (5,0 ml) e complemen-

tando-se o volume para 100 ml com água destilada esterili

zada (solução estoque) de acordo com a técnica de EDGINTON 

et alii (1971), modificada por MENTEN et alii 

partir desta solução foram feitas diluições, 

(1976). A 

transferindo 

uma aliquota de 1,0 ml de cada suspensão para 1000 ml de 

meio BDA fundente (± 45°C) de maneira a obter-se as con

centrações desejadas para cada fungicida. 

A incubação deu-se a temperatura ambiente sob 

luz fluorescente continua. 
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A avaliação constistiu de: 

a. Esporulação, após sete dias de incubação e 

a partir do preparo de suspensão de esporos destas e con

tagem em câmara de Neubauer.As suspensões de esporos foram 

preparadas em tubos de ensaio com 10 ml de solução de "tween 

80", colocando dois discos de meio com 0,7 cm de diâmetro, 

contendo conidios e micélio das margens das colônias. Em 

seguida, os tubos foram mantidos sob agitação por 10 mi

nutos. 

b. Cálculo da porcentagem de redução de cres

cimento das colônias (RCI.) , utilizando-se a fórmula: 

RCI. = (DP - CTF)DP x 100, onde: 

DP, diâmetro da placa de Petri (9,0 cm) e CTF 

é o total de crescimento da colônia (em cm) nos tratamen

tos. 

A medida do diâmetro das colônias em cresci

mento foi efetuada no momento em que as testemunhas (trata-

mentos na dose O ppm dos fungicidas) 

máximo na placa de Petri. 

tiveram crescimento 

3.7. Tes~e de an~ibiose dos isolados de T. harzianum e 

T. viride con~ra S. minor in vi~ro 

o objetivo foi avaliar o comportamento dos 

isolados de Trichoderma spp. (item 3.2) como antagonistas 

ao fitopatógeno S. minoro 
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Esse método consistiu em cobrir asseptica-

mente a superficie da placa de Petri contendo meio extrato 

de malte com discos de papel celofane. A seguir, discos de 

meio BDA, de 0,7 cm de diâmetro contendo micélios e coni-

dios de Trichoderma sp, foram colocados no centro das pla-

cas, sobre a superfície do papel celofane (DENNIS & WEBS-

TER, 1971). 

As colônias foram incubadas por 2 dias, à 

temperatura ambiente, na presença de luz 

tínua. 

fluorescente con-

Em seguida, retirou-se o papel celofane jun

tamente com a colônia de antagonista. 

Discos de cultura de S. minor, em meio BOA 

com seis dias de crescimento retirados das bordas das colô-

nias, foram transferidos para o centro das placas. As pla-

cas foram levadas para incubadora a 22 o C, na ausência de 

luz. Após 7 dias de incubação, observou-se o diâmetro de 

crescimento das colônias, comparando-os com a testemunha 

crescida em ausência de Trichoderma sp. 

A porcentagem de inibição foi calculada atra-

vés da fórmula: 

cresc. testemunha - cresc. tratamento 
'lo inibição = ----------------------------------------------x 100 

crescimento testemunha 
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o delineamento experimental foi em blocos ca

sualizados com 4 repetições. 

3.8. Curva de sobrevivência a luz ultravioleta 

o objetivo do ensaio foi verificar o compor-

tamento dos seis isolados de Trichoderma spp. ( i tem 3.2), 

após seus conidios terem sido submetidos a aç~o do agente 

mutagênico ultravioleta, avaliando-se a taxa de 

sobrevivência em diferentes doses e tempos de irradiaç~o 

para experimentos posteriores de comparação no antagonismo à 

fitopatógenos e resistência à fungicidas. 

Conidios de seis isolados de Trichoderma spp. 

obtidos de colÔnias com quatro dias de crescimento foram 

transfer-idos para soluç~o de "tween 80", estimando-se o 

número de esporos por mililitro, através da câmara de Neu

bauer. A seguir, 1 ml de suspens~o de 107 esporos/ml foi 

adicionada a soluç~o salina (1:10), colocada em placa de 

Petri esterilizada e, procedeu-se a irradiação, mantendo-se 

sempre a suspensão a ser irradiada a uma distância de 17 cm 

da fonte de luz ultravioleta (253 nm), em ambiente escuro. 

Os tempos de exposiç~o a fonte de ultravioleta foram O, 1, 

2, 4, 8 e 12 minutos para o isolado T2b e 0, 1, 2, 4, 6 e 8 

para os demais. Após cada irradiação, procedeu-se as di

luiçê:5es em água esterilizada até 10-
2 esporos/ml e 0,1 ml da 
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suspensão foi semeada em placas de Petri (3 repetições) 

contendo meio BDA suplementado com desixicolato de sódio 21.. 

A incubação deu-se no escuro à temperatura 

ambiente, e após três dias, procedeu-se a contagem do nú-

mero de colônias sobreviventes. Calculou-se, então, a por-

centagem de sobrevivência utilizando-se a metodologia pro-

posta por BARACHO & ROSIN (1977). Com os dados obtidos 

construiu-se as curvas de sobrevivência. 

3.9. Obtenção de novos bi6tipos de Trichoderma sp. 

através do uso de luz ultravioleta 

Com o objetivo de obter novos bi6tipos de 

Trichoderma sp. resistentes ao benomyl, foram irradiados na 

dose de 51. de sobrevivência sob luz ultravioleta, conidios 

em solução salina com "tween 80" das seis linhagens selva-

gens (item 3.2) de Trichod~rma sp. 7 (10 esporos/ml) obtidos 

de colônia com quatro dias de crescimento. Colocou-se 0,1 

ml da suspensão de conidios irradiada por placa de Petri (15 

repetições por isolado) contendo BDA suplementado com 2000 

ppm do principio ativo do fungicida benomyl. o fungicida, 

antes de ser misturado ao meio, foi solubilizado em 5 ml de 

acetona. 

Ap6s 48 horas, procedeu-se a contagem das co-

lênias emergentes. Foram selecionadas aS colônias isoladas 
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para testes posteriores. Para confirmação, os novOS bió-

tipos foram transferidos com auxilio de alça de platina para 

meio BDA suplementado com 2000 ppm de benomyl (2 repeti-

ções). Após sete dias procedeu-se a avaliação através da 

medida do diâmetro de crescimento das colÔnias. Foram se-

lecionadas as dez colônias de maior diâmetro para testes 

subsequentes. 

3.10. Teste de estabilidade dos novos biótipos de 

T. harzianum CTW5) 

Os novos biótipos de T. harzianum (TW5) sub-

metidos a dez repicagens sucessivas, em meio BDA na au-

sência de benomyl, foram transferidos em discos de maio BOA 

de 0,7 cm de diâmetro, contendo micélios e esporos para 

placas de Petri com meio BOA suplementado com 2000 ppm do 

principio ativo do fungicida. 

Em seguida, efetuou-se a avaliação do diâme

tro de crescimento das colônias aos 2, 4, 6, 8 e 10 dias de 

incubação. No 10° dia avaliou-se a esporulação, como des-

crito no item 3.6. 

A incubação deu-se a temperatura ambiente sob 

luz fluorescente continua. Foi utilizado o delineamento 

fatorial em blocos ao acaso com 3 repetições por 

menta. 

trata-
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3.11. Teste de sensibilidade dos novos bi6tipos de 

T. harzianum (TWS) ao ~ungicida iprodione in vitro 

o objetivo foi verificar o comportamento dos 

dez novos bi6tipos, resistentes ao benomyl, à concentração 

de 1000 ppm do principio ativo do fungicida iprodione aos 2, 

4 e 6 dias de incubação. 

As colônias dos novos bi6tipos foram inicial

mente cultivada em meio BDA e, ap6s quatro dias de incuba

ção, discos com 0,7 cm de diâmetro foram retirados da margem 

das colônias e transferidos para placas de Petri contendo 

BDA suplementado com 1000 ppm de iprodione. 

Determinou-se o diâmetro de crescimento das 

colônias e avaliou-se a porcentagem de redução do cresci

mento, aos 2, 4 e 6 dias de incubação. No 14° dia de incu

bação avaliou-se a esporulação (com descritos no item 3.6). 

A incubação deu-se à temperatura ambiente sob luz fluores-

cente continua. o delineamento utilizado foi o fatorial em 

blocos ao acaso com 3 repetiçees. 



3.12. Tes~e de sensibilidade de ~rês dos novos bi6~ipos 

de T. harzianum CTW5) aos fungicidas ~hiabendazole 

e ~iofana~o me~ilico~ in vi~ro 
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o objetivo foi verificar o comportamento dos 

três (281, 282 e 286) dos novos bi6tipos de T. harzianum 

(TW5), às concentrações de 0, 10, 100 e 1000 ppm do prin-

cipio ativo dos fungicidas thiabendazole e tiofanato meti

lico. 

A metodologia seguida foi a mesma utilizada 

para o item 3.11. 

Determinou-se o diâmetro de crescimento das 

colônias e avaliou-se a percentagem de redução do cresci-

mento no 6 0 dia de incubação. No 14 0 dia de incubação ava-

liou-se a esporulação (para os tratamentos de O e 1000 ppm 

dos fungicidas) como descritos no item 3.6. A incubação 

deu-se à temperatura ambiente sob luz fluorescente. o de-

lineamento utilizado foi o fatorial em blocos ao acaso com 4 

repetições por tratamento. 

3.13. Teste de sensibilidade de S. minor, S. sclerotiorum 

e S. rolfsii aos fungicidas benomyl e iprodione~ 

in vitro 

o objetivo foi verificar o comportamento de 
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S. minor, S. sclerotiorum e S. rolfsii, às concentrações de 

O; 0,1; 0,5; 1,0 e 2,0 ppm de iprodione e benomyl. 

A metodologia seguida foi a mesma utilizada 

no item 3.6. 

Determinou-se o diâmetro de crescimento da 

colônia e avaliou-se a percentagem de redução de crescimen-

to no 6° dia de incubação. A incubação deu-se à 22°C em 

ausência de luz. o delineamento utilizado foi o fatorial em 

blocos ao acaso com 3 repetições por tratamento. 

3.14. Teste de antibiose com os novos bi6tipos de 

T. harzianum CTW5) contra S. minor, S. sclerotiorum 

e S. rolfsii, in vitro 

o objetivo foi avaliar o comportamento dos 

novos bi6tipos de T. harzianum (TW5) como antagonistas aos 

fitopatógenos S. minor, S. sclerotiorum e S. rolfsii. 

A metodologia foi a mesma utilizada para o 

teste com S. minor, como descrito no item 3.7. 

O delineamento experimental foi em blocos ao 

acaso com 4 repetições. 



3.15. Teste de inibição de germinação de escleródios 

de S. minor. in vitro 
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o objetivo foi verificar a influência de me-

tabólitos produzidos pelos novos biótipos de T. harzianum 

(TW5) em meio BD, na germinação de escler6dios de S. minoro 

As colônias dos novos biótipos de T. harzia-

num (TW5) foram inicialmente cultivadas em meio BDA e, após 

quatro dias de incubação, três discos do meio contendo 

micélios e con1dios com 0,7 cm de diâmetro, foram colocados 

em erlenmeyers de 250 ml com 100 ml de meio BD e incubados 

sob agitação por 7 dias a tempe- ratura ambiente em ausência 

de luz. Os meios foram filtrados em condições assépticas, 

sendo 5 ml de cada filtrado transferidos para frascos este-

rilizados de 15 ml. Em seguida, 40 escleródios foram 

colocados nestes frascos onde permaneceram 18 horas. 

Para cada tratamento, dez escleródios, secos 

em papel de filtro esterilizado, foram dispostos separada-

mente nas placas de Petri contendo ágar-água. Após 4 dias 

de incubação a 22°C em ausência de luz, foi observado o 

número de escler6dios germinados. o delineamento experi-

mental foi em blocos ao acaso com 4 repetições. 



3.15. Teste de antagonisn~ em confrontação direta de 

três dos novos bi6tipos de T. harzianum CTW5) 

contra S. minor~ S. sclerotiorum e S. rolfsii~ 

in vitro 
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Dentre os novos bi6tipos de T. harzianum 

(TW5), selecionou-se três bi6tipos, os quais apresentaram 

bons resultados nos experimentos anteriores de resis(ência 

aos fungicidas e inibição de fitopat6genos. 

Os bi6tipos foram testados através do teste 

de culturas pareadas, conforme BELL et alii (1982), onde 

discos de meio BDA de 0,7 cm de diâmetro, contendo micélio 

de S. minor~ S. sclerotiorum e S. rolfsii, foram transfe-

ridos para placas de Petri (de 9,0 cm) contendo meio BDA, a 

uma distância de aproximadamente 2,0 cm de suas bordas. 

Esse material foi incubado durante 48 horas a 

22°C em ausência de luz. Em seguida, discos de 0,7 cm de 

diâmetro contendo micélio e esporos dos três bi6tipos de T. 

harzianum (TW5), foram transferidos para as placas em po

sição oposta à colÔnia do pat6geno e assim, mantidas du

rante 60 horas, na presença de luz fluorescente continua a 

temperatura ambiente. 

As avaliações foram feitas baseando-se no 

critério de BELL et alii (1982), onde utilizou-se uma escala 

de notas variando de 1 a 5, na qual o valor 1 foi atribuido 

quando os bi6tipos do antagonista invadiram completamente o 
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fitopat6geno e colonizou todo o substrato; 2, quando o anta

gonista invadiu pelo menos 2/3 da superficie do meio; 3, 

quando o antagonista e o patógeno colonizaram ambas as me-

tades da superficie do meio; 4, o patógeno colonizou no 

minimo 2/3 da superficie do meio e este parece se opor ao 

antagonista; e finalmente, o valor 5, quando o pat6geno in

vadiu completamente o antagonista e ocupou toda a superfi

cie do meio. 

Cada tratamento foi repetido 4 vezes e o de

lineamento experimental utilizado foi em blocos casuali

zados. 

3.17. Caracterização dos novos bi6tipos e do isolado 

selvagem de T. harzianum CTW5) 

3.17.1. Técnica citológica 

Nos bi6tipos selecionados e no isolado parenta! de 

T. harzianum (TW5) foram realizadas observações citológicas 

através da coloração de núcleos, estimando-se o número de 

núcleos por conidios e tamanho (comprimento e largura) dos 

conidios (TANAKA et alii, 1979). Para estes estudos, os 

bi6tipos foram previamente cultivados em BDA durante 5 dias. 

Conidios dos referidos bi6tipos foram aderi

dos às laminulas através de solução de albumina, utili

zando-se para fixação, uma solução de álcool-ácido-acético 
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3:1, durante 30 minutos, à temperatura ambiente. A hidra-

tação foi efetuada por tratamento sucessivo em álcool 95% e 

701., procedendo-se, em seguida, a hidrólise em ácido clo

ridrico IN a 60 o C, variando o tempo de hidrólise de acordo 

com os biótipos. 

Os conldios foram corados por imersão em so

lução Giemsa dilu1da de 1 para 6 com tampão fosfato 0,02 M 

pH 7,0, durante 10 a 15 minutos. O excesso de corante foi 

retirado por lavagem com o mesmo tampão. Para observações 

microscópicas foi utilizado o microscópio Olympus, modelo 

BHS, associado ao sistema fotomicrográfico Olympus modelo 

PM-I0 AD, quando necessário. 

3.17.2. Crescimento em meio de aveia 

Com o objetivo de estudar a esporulação, 

crescimento e coloração das colOnias dos novos biótipos de 

T. harzianum (TW5), cultivou-se inicialmente as colônias em 

meio BDA, e após quatro dias de incubação, discos de meio 

contendo micélio e cond1dios com 0,7 cm de diâmetro contendo 

micélio e con1dios, foram retirados da margem das colónias e 

transferidos para placas de Petri contendo meio de aveia. 

Foi determinado o diâmetro de crescimento das 

colônias e avaliou-se a percentagem de redução de cresci

mento, aos 1, 2 e 3 dias de incubação. No 7° dia de incu-

bação observou-se a esporulação (como descritos no item 
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3.6), a coloração e a presença de setores nas colónias. A 

incubação deu-se à temperatura ambiente sob luz fluores-

cente continua. o delineamento utilizado foi o fatorial em 

blocos ao acaso com 3 repetições. 

3.18. Caracterização para padrões de esterase e proteinas 

totais de T. harzianum (TWS) e mutantes 

Com o objetivo de verificar a diversidade 

genética dos novos bi6tipos 2B1, 2B2 e 2B6 e T. harzianum 

(TW5) utilizou-se a metodologia apresentada por PACCOLA-MEI-

RELLES et alii (1988) na extração de proteinas, 

das amostras e do gel acrilamida para eletrofbrese. 

3.18.1. Co1.oração para reve1.ação da atividade 

esterase 

preparo 

Os géis de poliacrilamida foram retirados da 

placa e incubados em solução corante, à temperatura ambiente 

até as bandas aparecerem. Posteriormente, os geis foram 

lavados em água e fixados em solução aquosa de glicerol 10% 

v/v para a revelação da atividade de esterase. 



3.18.2. Coloração para revelação da atividade de 

proteinas totais 
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Os géis de poliacrilamida foram incubados em 

solução corante, a temperatura ambiente, por uma noite. 

Fixou-se com fixador PAGE por uma hora e em seguida apli

cou-se o descorante repetidas vezes. 

3.19. Experimento em casa de vegetação 

3.19.1. Preparo do inóculo de S. minar e dos novos 

biótipos de T. harzianum (TW5) 

Foi colocado arroz integral em plásticos de 

polipropileno de 500 ml até 2/3 da capacidade, adicionan-

do-se 40 ml de água destilada, e levados para esterilização 

em autoclave, a 120°C por 1 hora em dois dias consecutivos. 

Em seguida, colocou-se 200 a 300 escler6dios de S. minar ou 

três discos de BDA de 0,7 em de diâmetro contendo micélio e 

conidios dos três novos biótipos de 

respectivamente em cada saco. 

T. harzianum (TW5), 

Para incubação os sacos contendo os fitopa-

tógenos foram mantidos a 22 o C, e para os antagonistas, 

à temperatura ambiente, até que os grãos de arroz estives

sem totalmente colonizados pelos respectivos fungos. 
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3.19.2. Preparo do subsLraLo 

o Latossolo Vermelho amarelo "Paredão Verme-

lho", de textura média foi misturado com esterco bovino e 

areia lavada de rio, na proporção de 3:1:1 (Tabela 1). A 

mistura foi autoclavada a 121°C por 2 horas. 

Tabela 1. Anâlise quimica da amostra da mistura do Latosso-

pH 

5,5 

1- As 

de 

lo Vermelho amarelo "Paredão Vermelho", areia 
1-lavada de rio e esterco bovino na proporção 3:1:1 

po- 9 + Mg 2 + H++A1 9 + Cf. K .. 
em miliequivalente/100g de terra 

3,4 226 3,25 3,29 2,0 

análises quimicas foram analisadas pelo Departamento 

Solos, Geologia e Fertilizantes da ESALQ/USP. 

3.19.3. Uso de três dos novos bi6Lipos no conLrole 

inLegrado com o fungicida benomyl, de 

s. minor em plantas de alface 

o objetivo foi verificar o efeito dos três 

novos bi6tipos resistentes ao benomyl (2Bl, 2B2 2 2B6) sobre 



a incidência de podridão de esclerotinia, causado por 
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S. 

minar, em alface, em tratamentos combinados e não combina

dos com dose reduzida do principio ativo do fungicida beno-

myl. o experimento foi feito em vasos com capacidade para 2 

kg de solo (preparado segundo o item 3.19). 

A inoculação dos bi6tipos foi feita na hora 

do plantio das mudas, sendo colocado 40g de in6culo prepa-

rado segundo o item 3.19. Também na hora do plantio, foi 

colocado 5 ppm do principio ativo do fungicida benomyl por 

vaso em solução, para os tratamentos combinados. 

o pat6geno foi inoculado 14 dias após o 

plantio, colocando-se 5 grãos de arroz colonizados por S. 

minar pr6ximo ao colo de cada planta de alface. 

A avaliação consistiu da verificação do nú

mero de plantas mortas por vaso após 64 dias da montagem do 

experimento. 

Foi utilizado o delineamento experimental 

inteiramente casualizado com quatro repetições e quatro 

plantas por repetição. 



4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Reação de sensibilidade de isolados de T. viride e 

T. harzianum aos fungicidas benomyl e iprodione 

4.1.1. Ação dos fungicidas sobre o crescimento 

micelial dos isolados selvagens de 

Trichoderma spp. 
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As a~álises de variância (Tabelas 1 e 2 do 

Apêndice) dos resultados obtidos para a reação de sensibili

dade dos isolados de T. viride e T. harzianum aos fungicidas 

benomyl e iprodione, detectaram pelo menos um contraste sig

nificativo entre os tratamentos ao nlvel de 11. de probabi

lidade pelo teste F. 

O efeito exercido pelos fungicidas benomyl e 

iprodione foi variável de acordo com os isolados e as con-

centrações testadas. Foram observadas interações signifi-

cativas entre as concentrações testadas e os isolados, 

indicando que houve dependência entre os dois fatores. 

De modo geral, os fungicidas benomyl e ipro-
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dione, presentes em meio de cultura, exerceram efeito nega-

tivo sobre o crescimento micelial dos isolados T. 

e T. vJ.°ride. 

harzianum 

Para benomyl (Tabela 2), a partir de 2,50 ppm 

ocorreram reduções de 1001. no crescimento dos isolados, com 

exceção do isolado TW5, em que a redução do crescimento 

micelial foi pr6xima a 501., sendo o mais resistente. A 1,0 

ppm os isolados TMA4 e Tlig jap sofreram 1001. de redução e 

os isolados TaIS, T2b e Tall acima de SOl. de redução, sendo 

que o isolado TW5 foi o mais resistente, com cerca de 71. de 

redução. As doses de 0,25 e 0,50 ppm do fungicida não dife-

riram significativamente entre si, ao nivel de 11. de proba

bilidade pelo teste de Tukey, em relação a redução do cres-

cimento micelial dos isolados. Nesta dose, foram observadas 

reduções do crescimento micelial dos isolados acima de 501., 

com exceção do isolado TW5, que não foi sensivel a essas 

doses. 

Para iprodione (Tabela 3), foram observadas 

reduções de 1001. no crescimento de todos os isolados a 

partir de 100 ppm. A 10 ppm os isolados 

sofreram 1001. de redução e os isolados 

T2b 

TaIS, 

e T.lig 

TMA4 e 

jap 

Tall 

acima de 701. de redução, sendo o isolado mais resistente o 

Tw5 com cerca de 501. de redução do crescimento micelial. Na 

concentração de 5,0 ppm e 2,50 ppm os isolados menos afe-

tados foram TMA4 e TW5, sendo que o isolado mais resistente 

a 2,5 ppm foi TMA4 e a 5,0 ppm foi TW5. 



Tabela 2. Percentagem de redução do crescimento micelial de seis isolados selvagens de Tnichode~ 

ma spp., em meio BOA contendo diferentes concentrações de benomyl (média de três re

petições). 

% de redução do crescimento micelial 

Isolados Concentrações (ppm p.a.) 

T. hMz-<..anwn (Ta 18) 

T. hMz-<..anum (TMA4) 

T. v~e (T2b) 

T. v,{Júde (T a 1 1) 

T. hMz-<..anum (TW5) 

T. v~e (T. I ig jap) 

Médias seguidas de mesma 

0,00 0,25 0,50 

0,00 aA 69,93 aB 72,97 aS 

0,00 aA 50,37 dB 57,44 dB 

0,00 aA 7l,95aB 75,19 aB 

0,00 aA 61,85 bB 64,45 bB 

0,00 aA 0,00 eA 0,00 eA 

0,00 aA 55,93 cB 60,37 cB 

letra maiúscula não diferem entre si, 
dentro de isolados (teste de Tukey 1%) . 

Médias seguidas de mesma letra minúscula não diferem entre si, 

tro de concentrações (teste de Tukey 1%). 

1,00 2,50 

85,19 bC 100,00 aO 

100,00 aC 100,00 aC 

85,57 bC 100,00 aO 

83,00 bC 100,00 aD 

7,17 cB 49,25 bC 

100,00 aC 100,00 aC 

para comparação de concentrações 

para comparação de isolados den-
O' 
o 



Tabela 3. Percentagem de redução do crescimento micel ial de seis isolados selvagens de Tnichoden 

ma spp, em meio BDA contendo diferentes concentrações de iprodione (média de três re

petições). 

% de redução do crescimento micelial 

Isolados Concentrações (ppm p.a.) 

0,00 2,50 5,00 10,00 100,00 

T. haJtz.-Lanw/1 (T a I 8 ) 0,00 aA 52,59 bB 77 ,04 bC 80,38 cC 100,00 aD 

T. haJtz.-Lanwn (TMA4) 0,00 aA 26,21 eB 60,74 dC 73,35 dD 100,00 aE 

T. v-úúde (T2b) 0,00 aA 48,50 cB 74,08 cC 100,00 aO 100,00 aO 

T. v~e (Tal1) 0,00 aA 68,17 aB 77 ,04 bC 82,61 bC 100,00 aD 

T. ltaJtz.-Lanwn (TW5) 0,00 aA 41,84 dB 47,77 eBC 50,37 eC 100,00 aD 

T. v-úúde (T. lig jap) 0,00 aA 67,43 aB 83,77 aC 100,00 aO 100,00 aD 

Médias seguidas de mesma lestra maiúscula não diferem entre si, para comparação de concentra-
ções dentro de isolados (teste de Tukey 1%). 

Médias seguidas de mesma letra minúscula não diferem entre si, para comparação de isolados den 
tro de concentrações (teste de Tukey 1%). 

()"\ 
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4.1.2. Ação dos fungicidas sobre a esporulação dos 
isolados selvagens de Trichoderma spp. 

Através das análises de variância (Tabelas 3 

e 4 do Apêndice) foram detectadas diferenças significativas 

entre os tratamentos pelo teste F, ao nivel de 11. de proba-

bilidade. Foram observadas interaçBes significativas entre 

as concentraçBes testadas e os isolados, indicando que houve 

dependência entre os dois fatores. 

Como para o crescimento micelial, os fungi-

cidas benomyl e iprodione, presentes em meio de cultura, 

também exerceram efeito negativo sobre a esporulação dos 

isolados de T. harzianum e T. vir ide. o efeito exercido 

pelos fungicidas foi variável de acordo com os isolados e as 

concentraçBes testadas. 

Para benomyl (Tabela 4), a partir de 1 ppm 

não foi observada esporulação nos isolados, com exceção dos 

isolados Tal1 e TW5, que apesar de terem produzido esporos, 

a quantidade observada diferiu significativamente dos de-

mais, ao nivel de 11. de probabilidade pelo teste de Tukey. 

A 0,5 e 0,25 ppm os isolados TMA4, Tal1 e TW5 foram os que 

mais esporularam em relação aos demais. 

Para iprodione (Tabela 5), a partir de 10,0 

ppm não houve esporulação dos isolados. A 5,0 ppm, apenas 

os isolados TMA4 e TW5 esporularam, sendo que o isolado TMA4 

foi o que mais esporulou. A 2,5 ppm, os mais resistentes fo-

ram o TMA4 e T.lig jap, sendo ainda o TMA4 o melhor isolado. 



Tabela 4. Esporulação de seis isolados selvagens de T~choderoma spp. em meio contendo diferentes 

concentrações de benomyl (média de três repetições). 

Esporos produzidos x 105 / ml 

Isolados Concentrações (ppm p.a.) 

0,00 0,25 0,50 1 ,00 2,50 

T. h~z~a»um (TaI8) 21,35 aA 0,96 dB 0,08 dB 0,00 aB 0,00 aB 

T. h~z~a»um (TMA4) 13,27 eA 8,47 bAB 4,85 aB 0,00 aC 0,00 aC 

T. v~de (T2b) 14,64 dA 0,20 eB 0,00 dB 0,00 aB 0,00 aB 

T. v~de (Tal1) 15,49 cA 10,89 aA 2,88 bB 0,08 aC 0,00 aC 

T. haJtz~amul1 (TW5) 5,55 f A 1 ,60 cB 1, 17 cBC 0,11 aC 0,00 aC 

T. v~e (T. lig jap) 16,09 bA 0,00 eB 0,00 dB 0.00 aB 0,00 aB 

Médias seguidas de mesma letra maiúscula não diferem entre si, para comparação de concentrações 
dentro de isolados (teste de Tukey 1%). 

Médias seguidas de mesma letra minúscula não diferem entre si, para comparação de isolados den-
tro de concentrações (teste de Tukey 1%). 

(]"\ 
w 



Tabela 5. Esporulação de seis isolados selvagens de T~ehodenma spp., em meio BDA contendo dife

rentes concentrações de iprodione (média de três repetições). 

Esporos produzidos x 105 / ml 

Isolados Concentrações (ppm p.a.) 

0,00 2,50 5,00 10,00 100,00 

T. h~z~num (TaI8) 54,56 cA 1,15 cB 0,00 cC 0,00 aC 0,00 aC 

T. hcvtzJ..anum (TMA4 ) 62,33 aA 3,64 aB 1,88 aB 0,00 aC 0,00 aC 

T. v~de (T2b) 26,33 f A 0,86 cB 0,00 cB 0,00 aR 0,00 aB 

T. v~de (Tall) 44,68 dA 0,65 cB 0,00 cB 0,00 aB 0,00 aR 

T. hanzJ..anum (TW5) 56,25 bA 0,61 cB 0,40 bB 0,00 aB 0,00 aB 

T. v~de (T. lig jap) 40,31 eA 2,33 bB 0,00 cC 0,00 aC 0,00 aC 

Médias seguidas de mesma letra maiúscula não diferem entre si, para comparação de concentrações 

dentro de isolados (teste de Tukey 1%). 

Médias seguidas de mesma letra minúscula não diferem entre si,:para comparação de isolados den
tro de concentrações (teste de Tukey 1%). 

O" 
.s::-
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o interesse em estudar a resistência de iso-

lados de Trichoderma spp a fungicidas está na utilização 

deste antagonista no controle integrado de fitopatógenos. 

Conidios e micélios de isolados resistentes podem ser usados 

em conjunto com fungicidas para tratamento de sementes, 

pulverizações foliares ou aplicações no solo (PAPAVIZAS et 

alii, 1982). 

o comportamento de Trichoderma spp. é variá

vel em relação aos fungicidas de maneira geral, podendo ser 

resistentes a iprodione, mas não aos benzimidaz6is (ABD-EL 

MOITY, 1982; ALLEN et alii, 1980; CHANG et alii, 1986; PAPA

VIZAS, 1982; STRASHNOW et alii, 1985). Esta afirmação con

corda com os resultados obtidos que mostram ser os isolados 

de T. viride e T. harzianum mais resistentes a iprodione em 

relação ao benomyl (Tabelas 2, 3, 4 e 5). 

HOMECHIN (1987) testou sete isolados de T. 

harzianum quanto a resistência aos fungicidas benomyl, thi-

ram + iprodione, thiram, thiabendazole e captan. Concen-

trações acima de 0,1 ppm de todos os fungicidas testados 

inibiram o crescimento micelial, enquanto que, thiram e 

thiram + iprodione inibiram a esporulação. SANTOS (1989) 

testou isolados de Trichoderma spp. quanto a sua resistência 

ao benomyl, iprodione, captan e procymidone. Os isolados 

testados foram sensíveis a benomyl para todas concetrações 

testadas. Para iprodione, a partir de 1,0 ppm foi observada 
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inibição acima de 55%, para os fungicidas captan e procymi 

dane a inibição foi variável entre os isolados. 

Os resultados mostram (Tabelas 2, 3, 4 e 5) 

reduções no crescimento micelial e na esporulação a partir 

de 0,25 ppm de benomyl e 2,50 ppm de iprodione para os 

lados de T. harzianum e T. viride. 

4.2. An~ibiose de T. viride e T. harzianum con~ra 

S. minor in vi ~ro 

iso-

Metabólitos dos isolados de T. harzianum e T. 

viride (Tabela 6) inibiram 100% o crescimento micelial de S. 

minor, com exceção do i~olado T.lig jap com 98,88% de per-

centagem de inibição. No entanto, DENNIS & WEBSTER (1971) 

verificaram em seus experimentos de antibiose, que a produ-

ção de metabólitos tóxicos variou amplamente entre dife

rentes espécies e dentro de cada espécie de Trichoderma. 

Esses metab6litos podem ser de natureza vo-

láteis e/ou não voláteis. Principalmente, devido à sua 

natureza volátil, fez-se necessária a imediata repicagem de 

S. minor no meio de cultura. 

As medidas de controle recomendadas para o 

combate à podridão esclerotinia, em campos de alface, como 

inundação de terrenos infestados, rotação de culturas, apli

cação de fungicidas e uso de variedades resistentes não são 
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muito eficientes (GROGAN, 1979; BARROS, 1988). Assim, um 

método alternativo de controle seria o uso de isolados se-

lecionados de Trichoderma spp. para o controle de S. mi-

nora 

Tabela 6. Percentagem de inibição micelial de S. minor por 

metab61itos dos isolados selvagens de T. viride e 

T. harzianum (média de 4 repetições). 

Isolados 

Ta18 

TMA4 

T2b 

Tal1 

TW5 

T. 1 ig j ap 

Controle 

Porcentagem de inibição 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

98,88 

0,00 

Vários metab6litos t6xicos são produzidos in 

viLro por Trichoderma spp. Isto é uma evidência de que es-

ses metab6litos são produzidos em frações da matéria orgâ

nica do solo (Wright, 19562 citado por PAPAVIZAS, 1985) , 

2 
WRIGHT, J.M. 

Production 
Ann. Appl. 

The production of antibiotics in soiI. 111. 
of gliotoxin in wheatstraw buried in soil. 
Biol.~ 44: 461-6, 1956. 
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porém, não há evidência direta que os antibióticos sejam 

produzidos no solo em quantidade suficiente para induzir na 

área, resultados efetivos de controle biológico de 

tógenos (PAPAVIZAS, 1985). 

Muitos isolados de Trichoderma spp. 

fitopa-

produzem 

antibióticos não voláteis e ativos contra uma certa faixa de 

fungos. DENIS & WEBSTER (1971) observou que dois isolados 

de T. harzianum, um isolado de T. aureoviride e quatro de T. 

pseudokoningii produziram antibióticos não voláteis 

difusivos que causaram apreciável 

micelial de Rhizoctonia solani. 

redução no crescimento 

4.3. Curva de sobrevivência a luz ultravioleta 

do tempode irradiação houve Com o aumento 

diminuição da sobrevivência. Houve variação quanto a sobre-

vivência de esporos dos isolados de T. viride e T. harzianum 

(Tabela 7). Houve variação quanto a sobrevivência dos 

isola- dos nos diferentes tempos de exposição à luz U.V. 

(Figura 1). Para todos os isolados, o nivel de 51. de sobre-

vivência foi atingido em menos de 6 minutos de exposição. 

Para o isolado T2b o nivel de 51. de sobrevivência esteve 

próximo aos 4 minutos de exposição a luz U.V., para Ta11 

entre 1 e 2 minutos de exposição, T.lig jap entre 6 e 4 

minutos, TMA4 e Ta18 entre 4 e 2 minutos e TW5 próximo aos 2 

minutos. 



Tabela 7. Percentagem de esporos de isolados de TJÚc.hode/lma sp. sob,reviventes ã luz ultravioleta 

(média de três repetições). 

Tempo de irradiação Percentagem de sobrevivência 
U.V. 

(minutos) Tal2 Ta 11 T. 1 i g j ap TMA4 TW5 Ta18 

O 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

44,280 22,570 95,450 91 ,090 26,680 18,520 

2 26,690 0,900 26,580 54,210 5,370 14,950 

4 4,490 0,800 10,090 0,420 0,010 0,680 

6 0,160 0,120 0,060 0,000 0,040 

8 0,050 0,100 0,030 0,030 0,000 0,004 

12 0,030 

O' 
1..0 
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Figura 1. Sobrevivência de conidios dos isolados Tall, T2b, 

e T.Iig jap de Trichoderma viride e TaIS, TMA4 e 

TW5 de Trichoderma harzianum em diferentes tempos 

de exposição à luz ultraviolet.a. 
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Embo~a os ~esultados most~em a sensibilidade 

de todos os isolados a luz ultravioleta, resultados obtidos 

po~ HOMECHIN (1987) most~aram uma alta resistência de um 

isolado de T. harzianum a luz ultravioleta. Segundo o au-

tor, tal resistência pode se~ devida a um eficiente 

mecanismo de reparo existente no isolado e que deve te~ se 

desenvolvido como proteção a luz solar. 

A luz ultravioleta tem sido utilizada com 

sucesso na obtenção de mutantes das espécies do gênero 

Trichoderma (PAPAVIZAS et alii, 1982; PAPAVIZAS 

1983; GULLINO & GARIBALDI, 1988; LIU, 1988; BENSACI 

MANN, 1989; FURLANETO, 1989; MELO, 1989 e SILVA 

1989) . 

& LEWIS, 

& NEU

& MELO, 

A existência de variabilidade genética para o 

caráter de sensibilidade à luz ultravioleta é muito impor-

tante do ponto de vista aplic~do, pois uma das limitações 

na utilização dos fungos em condições de campo é a morte 

dos conidios pela radiação ultravioleta da luz solar 

R~A & AZEVEDO, 1986). 

4.4. Obtenção de novos bi6tipos de Trichoderma spp. 

através do uso de luz ultravioleta 

(COR-

Dos isolados de T. viride e T. harzianum so

mente foram obtidas colônias resistentes ao benomyl da sus-

pensão de espo~os ir~adiada do isolado TW5 de T. harzianum. 
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Foram selecionadas 26 colônias de 15 placas de Petri com BDA 

suplementado com 2000 ppm do fungicida. Em seguida, as co-

lônias foram transferidas novamente para meio BDA com a 

mesma dose do fungicida, onde avaliou-se o diâmetro de cres-

cimento (Tabela 8). Foram selecionadas as dez colônias de 

maior diâmetro para testes subsequentes. 

Tabela 8. Diâmetro de crescimento de 26 bi6tipos do isolado 

de Trichoderma harzianum TW5 resistentes ao beno

myl em meio BDA suplementado com 2.000 ppm do fun

gicida (média de 2 repetições). 

Bi6tipos (n o) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 e 8 

9 

10 a 18 

19 

20 e 21 

22, 23, 24 

25 e 26 

Diâmetro de crescimento (cm) 

9,00 

8,25 

8,00 

7,50 

6,30 

7,25 

7,00 

6,50 

6,00 

5,85 

5,75 

5,50 

5,00 
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Vários trabalhos têm relatado a eficiência da 

irradiação ultravioleta na obtenção de novos bi6tipos de 

Trichoderma spp. resistentes a benomyl (PAPAVIZAS et alii, 

1982; PAPAVIZAS & LEWIS, 1983; LIU, 1988; BENSACI & NEWMANN, 

1989). Mas somente pelo uso do mutagênico quimico dietil 

sulfato se obteve um novo bi6tipo que póde resistir a 1.000 

ppm de benomyl, sem diminuir sua capacidade de micoparasi-

tismo, lise e antibiose contra R. solani e R. 

relação ao isolado parental (LIU, 1988). 

rolfsii em 

Com os resultados obtidos nesse experimento 

pode-se concluir que a luz ultravioleta também pode ser 

eficiente na obtenção de novos bi6tipos resistentes a altas 

concentrações de benomyl. 

4.5. Estabilidade dos novos bi6tipos de 

T. harzianum CTWS) 

Ap6s quatro repicagens sucessivas dos bi6-

tipos em meio BDA, na ausência de benomyl, os bi6tipos man

tiveram a caracteristica de crescimento e esporulação em 

meio BDA suplementado com 2.000 ppm do fungicida. 

Tal resultado concorda com os resultados de 

PAPAVIZAS et alii (1982). Estes autores empregaram a irra-

diação ultravioleta em T. harzianum (WT-6) na obtenção de 

bi6tipos resistentes ao benomyl, sendo a caracteristica de 

resistência estável para os novos bi6tipos. 
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4.5.1. Ação do fungicida benomyl sobre o crescimento 

micelial dos novos bi6tipos de 

T. harzianum TW5 

As análises de variância (Tabela 5 do Apêndi-

ce) dos resultados obtidos para o fungicida benomyl, detec-

taram diferenças significativas entre os tratamentos ao 

nivel de 11. de probabilidade pelo teste F. 

O efeito exercido pelo fungicida benomyl foi 

variável de acordo com os isolados e entre os dias de avalia-

ção. Foram observadas interações significativas entre os 

isolados testados e os dias de crescimento, indicando que 

foi variável a velocidade de crescimento entre os isolados. 

O isolado 2B2 obteve a menor percentagem de 

redução micelial, sendo o mais resistente, aos 10 dias de 

incubação, seguindo-se os isolados 2B4, 2B6 e 2Bl que foram 

estatisticamente semelhantes ao nivel de 11. de probabilidade 

pelo teste de Tukey (Tabela 9). 

No 8 0 dia de incubação, o isolado 2B2 obteve 

a menor percentagem de redução de crescimento, seguindo-se 

os isolados 2B9 e 2B6. dia, o isolado 2B2 obteve 

também a menor percentagem de redução, seguindo-se os iso-

lados 2B4 e 2Bl. Aos 4 dias, 2B4 e 288 foram os isolados 

que obtiveram as menores percentagens de redução de cres-

cimento micelial. Os diferentes comportamentos dos iso-

lados em relação aos dias de incubação também indicaram que 

as velocidades de crescimento das co16nias foram variáveis. 



Tabela 9. Percentagem de redução do crescimento micelial dos novos biótipos de Tni~hod~kma hak
z~anum (TW5) resistente ao benomyl, em meio BDA suplementado com 2.000 ppm do fungici
da (m~dia de tris repetiç~es). 

% de redução de crescimento mice1ia1 

Biótipos Dias de incubação 

2 4 6 8 10 

281 78,92 bcdA 61 ,88 bc8 39,99 cdC 27,40 bcD 8,69 cdE 
282 77,41 cdA 54,82 dB 31,85 eC 12,04 f O 0,00 eE 
283 77,42 cdA 63,72 abc8 51,11 aC 32,88 aO 18,79 aE 
284 76,33 dA 50,37 e6 38,14 dC 22,18 dO 5,52 dE 
265 81 ,70 abA 65,56 a8 52,59 aC 29,24 bO 17,17 aE 
2B6 80,37 abcA 60,76 cB 44,42 bC 20,69 deD 6,30 dE 
287 83,36 aA 64, 11 abB 44,81 bC 29,25 bO 10,05 cE 
2B7 76,33 dA 51,11 eB 40,72 cB 22,88 dC 9,60 cD 
2B8 81,59 abA 63,35 abcB 42,22 bcC 17,71 eO 10,38 bcD 
2B9 81,52 abA 64,82 abB 51,11 aC 27,36 bcD 13,25 bE 
2B10 

Média~ seguidas de mesma letra maiúscula não diferem entre si, para comparaçao de dias de in
cubaçao aentro de biótipos (teste de Tukey 1%). 
Médias seguidas de mes~a letra minúscula não diferem entre si, para comparação de biótipos den 
tro de dias de incubaçao' (teste de Tukey 1%). 

-....J 
V1 
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4.5.2. Ação do fungicida benomyl sobre a esporulação 
dos novos bi6~ipos de T. harzianum TW5 

At~avés da análise de va~iância (Tabela 6 do 

Apêndice), foi detectado pelo menos um cont~aste significa-

tivo ent~e os t~atamentos pelo teste F ao nível de 1% de 

p~obabilidade. Como é most~ado na Tabela 10, o isolado 2B3 

p~oduziu menos espo~os dife~indo significativamente, a 1% 

pelo teste de Tukey, dos demais. Os demais isolados não 

dife~i~am estatisticamente na p~odução de espo~os. 

A obtenção de novos bi6tipos de Trichoderma 

spp. ~esistentes a fungicidas como benomyl, com ca~acte-

~lsticas estáveis, favo~ece a utilização deste agente bio-

16gico no cont~ole efetivo de um ou mais fitopat6genos, em 

combinação com fungicidas 

Novos bi6tipos de T. harzianum ~esistentes a 

fungicidas como chlo~otalonil, p~ocymidone, ip~odione e vin-

clozolin (PAPAVIZAS, 1980 e 1985) têm sido desenvolvidos 

pela exposição de conldios a concent~ações c~escentes de 

fungicidas em meios de cultura e pela seleção das colônias 

sobreviventes a altas concent~ações. Alguns bi6tipos com 

~esistência obtida po~ esse método, sob~evive~am po~ mais 

tempo no solo, mas out~os foram menos pe~sistentes. Poucos 

bi6tipos selecionados most~a~am um aumento na capacidade de 

biocont~ole dos fitopat6genos. Vá~ios bi6tipos ~esistentes 

pe~de~am a capacidade de ~esisti~ aos fungicidas ap6s ~epe-

tidas t~ansfe~ências pa~a meio de cultu~a sem fungicidas. 
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Se a resistência a fungicidas pelos bi6tipos, 

obtidos por esse método, resultaram de uma adaptação não 

genética, ela é instável. o desenvolvimento de bi6tipos 

resistentes pela modificação do genoma pode ser um trabalho 

mais promissor para o biocontrole de fitopat6genos. A mu-

tagênese induzida tem sido utilizada com sucesso no aumento 

de produção de enzimas em linhagens de Trichoderma, usadas 

nos processos de microbiologia industrial, e também em iso-

lados selvagens de T. harzianum e T. viride para o desen-

volvimento de novos bi6tipos. Estes bi6tipos induzidos 

podem resistir a concentrações de 50 a 500 ppm de benomyl 

in vi~ro (PAPAVIZAS, 1985). 

A modificação no sitio de ação, resultando em 

menor afinidade com o fungicida; desvio do sitio bloqueado 

por uma operação alternativa; redução da absorção ou acú-

mulo do fungicida; processos de destoxificação, etc. são 

alguns mecanismos que podem ser responsáveis pela resis

tência a fungicidas (DEKKER & GEORGOPOULOS, 1982; GHINI, 

1989). Os fungicidas geneticamente ativos podem ser também 

responsáveis pela formação de novos bi6tipos de fungos, 

através da mutação gênica, quebra cromOSSÔmica, não disjun

ção mit6tica e recombinação (ABD-DEL MOITY, 1982). 

A ação dos benzimidaz6is é sugerido ser espe

cifica na mitose, através da instabilidade mit6tica a nlveis 

baixos destes fungicidas ou da inibição da mitose a niveis 

mais altos. Os fungos filamentosos podem adquirir resis-
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tência aos benzimidaz6is pela alteração da ~-tubilina, 

ponente dos microtúbulos (DAVIDSE & FLACH, 1977). 

com-

Tabela 10. Esporulação dos novos bi6tipos de Trichoderma 

harzianum (TW5) resistentes a 2.000 ppm do fungi

cida benomyl em meio 8DA suplementado com 2.000 

ppm dofungicida (média de 3 repetições). 

8i6tipos 

281 

282 

283 

284 

285 

286 

287 

288 

289 

2810 

Esporos produzidos x 105 /ml 

38,418 a 

37,327 a 

12,444 b 

28,640 a 

41,225 a 

39,997 a 

34,060 a 

26,340 ab 

52,002 a 

38,731 a 

Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si ao 

nivel de 11. de probabilidade pelo teste de Tukey. 

4.6. Sensibilidade dos novos bi6tipos de T. harzianum 

CTW5) ao fungicida iprodione, in vitro 

4.5.1. Ação do fungicida iprodione sobre o 

crescimento micelial dos novos bi6tipos de 

T. harzianum TW5 

Os resultados obtidos pelas análises de va-
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riância (Tabela 7 do Apêndice) para o fungicida iprodione, 

mostraram diferenças significativas entre os tratamentos, ao 

nlvel de 11. de probabilidade pelo teste de F. 

O efeito exercido pelo fungicida iprodione 

foi variável de acordo com os isolados e entre os dias de 

avaliação. As interações significativas observadas entre os 

isolados e os dias de incubação indicaram que a velocidade 

de crescimento entre os isolados foi variável. 

Os bi6tipos 2Bl, 2B2, 2B4, 2B6 e 2B8 tiveram 

no 6° dia de incubação, a menor percentagem de redução de 

crescimento micelial (Tabela 11). 

No 4° dia de incubação, os bi6tipos 2B1, 2B2, 

2BIO e 2B7 tiveram a menor percentagem de redução de cres-

cimento micelial. No 2° dia de incubação não houve dife-

rença significativa, a 11. de 

Tukey, entre os bi6tipos. 

probabilidade pelo teste de 

4.6.2. Ação do fungic~da iprodione sobre a 

esporulação dos novos bi6tipos 

de T. harzianuum TW5 

Através da análise de variância (Tabela 8 do 

Apêndice) foi detectado pelo menos um contraste significa

tivo entre os tratamentos, pelo teste F ao nlvel de 11. de 

probabilidade. Como é mostrado na Tabela 12), os isolados 

que mais esporularam foram o 2B2, 2BI0, 2B4 e 2B7, os quais 
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foram estatisticamente semelhantes, ao nivel de 11. de pro-

babilidade pelo teste de Tukey. 

Tabela 11. Percentagem de redução de crescimento dos novos 

bi6tipos de TrichDderma harzianum TW5 resistentes 

ao benomyl em BDA suplementado com 1.000 ppm de 

iprodione, nos 2°, 4° e 6° dias de crescimento 

média de 3 repetições). 

I. redução de crescimento 

Bi6tipos Dias de incubação 

2 4 6 

2B1 87,04 aA 44,81 cB 0,00 cC 

2B2 85,93 aA 47,40 cdB 0,00 cC 

2B3 88,52 aA 81,55 aB 38,01 aC 

2B4 84,83 aA 38,89 dB 0,00 cC 

2B5 85,57 aA 42,59 dB 2,14 cC 

2B6 88,89 aA 42,58 dB 0,00 cC 

2B7 87,04 aA 54,45 bcB 15,91 bC 

2B8 83,33 aA 41,09 dB 0,00 cC 

2B9 88,89 aA 58,17 bB 37,38 aC 

2Bl0; 87,04 aA 45,92 cB 5,41 cC 

- Médias seguidas de mesma letra maiúscula não diferem 

entre si, para comparação de dias de incubação dentri.l de 

bi6tipos (teste de Tukey) • 

- Médias seguidas de mesma letra minúscula não diferem entre 

si para comparação de bi6tipos dentro de dias de incuba-

ção (teste de Tukey 11.) • 
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SILVA & MELO (1989) obtiveram biótipos, re-

sistentes a 2.000 ppm do p.a. de iprodione, que apresenta-

ram diferenças entre si na esporulação e crescimento mice

lial, concordando com os resultados obtidos nas Tabelas 11 

e 12. 

Tabela 12. Esporulação dos novos bi6tipos de Trichoderma 

Bi6tipos 

2B1 

2B2 

2B3 

2B4 

2B5 

2B6 

2B7 

2B8 

2B9 

2B10 

harzianum TW5 em meio BDA suplementado com 1.000 

ppm de fungicida iprodione (média de 3 repeti

çCSes) • 

Esporos x 107 /ml 

1,146 abc 

2,009 a 

0,166 e 

1,176 abc 

0,869 bcd 

0,555 cde 

1,100 abc 

0,776 bcde 

0,306 de 

1,509 ab 

Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si ao 

nivel de 11. de probabilidade pelo teste de Tukey. 

A indução de resistência à fungicidas em 

Trichoderma spp. e a seleção de bi6tipos estáveis para serem 

utilizados em combinaçCSes com fungicidas é uma das opçCSes 
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pa~a se obter um esquema de controle efetivo de um ou mais 

fitopat6genos. 

Segundo ABD-EL MOITY (1982) a combinação de 

iprodione com um isolado de T. harzianum, estirpe T ~esis

tente a iprodione, deu um alto indice de cont~ole de S. ce

pivorum, em cebola, quando comparado somente ao emp~ego do 

fungicida. 

Os mecanismos de ~esistência aos fungicidas 

do g~upo dos dicarbomixidas são ainda pouco conhecidos (GHI-

N I, 1989). 

4.7. Sensibilidade de três dos novos bi6tipos de 

T. harzianum CTW5) aos ~ungicidas thiabendazole e 

tio~anato metilico, in vitro 

4.7.1. Ação do ~W'lgicida tio~anato metilico sobre 

o crescimento micelial de três dos novos 

bi6tipos de T. harzianum TW5 

Os ~esultados obtidos pelas análises de va

riãncia (Tabela 9 do Apêndice) para o fungicida tiofanato 

metilico mostraram dife~enças significativas ent~e os tra

tamentos, ao nivel de 1% de p~obabilidade pelo teste F. 

O efeito exercido pelo fungicida tiofanato 

metilico na redução de crescimento dos novos bi6tipos até 

100 ppm do p.a. foi nulo, sendo que o isolado selvagem TW5 

obteve redução de crescimento de 100% na mesma dose. O 
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efeito exercido pela dose de 1.000 ppm (p.a.) do fungicida 

foi variável entre os novos biótipos, sendo que o isolado 

2B6 apresenta a menor percentagem de redução de crescimento 

(Tabela 13). 

Tabela 13. Percentagem de redução de crescimento micelial de 

três novos biótipos de Trichoderma harzianum (TW5) 

em BDA suplementado com diferentes doses de 

tiofanato metilico (média de 4 repetições). 

Biótipos 

TW5 

2Bl 

2B2 

2B6 

% de redução de crescimento micelial 

Tiofanato metilico (ppm p. a. ) 

O 10 100 1000 

0,00 aA 86,77 aB 100,00 aC 100,00 

0,00 aA 0,00 bA 0,00 bA 59,45 

0,00 aA 0,00 bA 0,00 bA 46,66 

0,00 aA 0,00 bA 0,00 bA 40,55 

aC 

bB 

cB 

dB 

Médias seguidas de mesma letra maiúsculas não diferem en

tre si para comparação de concentrações dentro de bi6ti

pos (teste de Tukey 1%). 

Médias seguidas de mesma letra minúscula não diferem en

tre si para comparação de biótipos dentro de concentra

ções (teste de Tukey 1%). 



4.7.2. Ação do fungicida ~hiabendazole sobre o 

crescimen~o micelial de ~rês dos novos 

bi6~ipos de T. harzianum TW5 
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Através da análise de variância (Tabela 10 do 

Apêndice), foi detectado pelo menos um contraste significa-

tivo entre os tratamentos, pelo teste F ao nível de 1% de 

probabilidade. Como é mostrado na Tabela 14, os novos bi6-

tipos apresentaram percentagens de redução de crescimento 

acima de 70% a 100 ppm do p.a. do fungicida. Sendo que o 

isolado 2B6 apresentou o menor valor, diferindo estatisti-

camente dos demais ao nível de 1% de probabilidade pelo 

teste de Tukey. 

Tabela 14. Percentagem de redução de crescimento micelial de 

Bi6tipos 

TW5 

2Bl 

2B2 

2B6 

três dos novos bi6tipos de Trichoderma harzianum 

(TW5) em BDA suplementado com diferentes doses de 

thiabendazole (média de 4 repetições). 

% de redução de crescimento micelial 

Thiabendazole (ppm p. a. ) 

° 10 100 1000 

0,00 aA 100,00 aB 100,00 aB 100,00 aB 

0,00 aA 26,10 bB 76,70 bC 80,63 bD 

0,00 aA 12,77 cB 77,08 bC 83,36 bD 

0,00 aA 5,53 dB 72,22 cC 76,70 Cd 

- Médias seguidas de mesma letra maiúscula não diferem en
tre si para comparação de concentrações dentro de bi6ti
pos (teste de Tukey 1%). 

- Médias seguidas de mesma letra minúscula não diferem en
tre si para comparação de bi6tipos dentro de concentra
ções (teste de Tukey 1%). 
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thiabendazole sobre a esporulação de três 

novos bi6tipos de T. harzianum TW5 
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As análises de variância (Tabela 11 do Apên-

dice) dos resultados obtidos para esporulação dos novos bi6-

tipos detectaram pelo menos um contraste significativo 

entre os tratamentos, ao nível de 11. de probabilidade pelo 

teste F. 

o efeito exercido pelos fungicidas thiaben

dazole e tiofanato metilico foi variável entre os três bi6-

tipos de T. harzianum TW5. Como é visto na Tabela 15, o 

bi6tipo 2B2 foi o que mais esporulou nos meios suplementados 

com 1.000 ppm do p.a. dos fungicidas, diferindo significa-

tivamente dos demais ao nivel de 11. de probabilidade pelo 

teste de Tukey. 

HOMECHIN (1987) testou sete isolados de T. 

harzianum quanto à sua resistência a thiabendazole. Concen-

traç~es acima de 0,1 ppm inibiram o crescimento micelial do 

isolado. Conforme os resultados mostrados nas Tabelas 14 e 

15, o isolado selvagem T. harzianum TW5 não esporulou e nem 

cresceu na dose de 10,0 ppm do fungicida thiabendazo-

le. 

Os resultados apresentados nas Tabelas 13 a 

15 concordam com os resultados de PAPAVIZAS & LEWIS (1983) 

sobre a resistência de mutantes de T. viride, obtidos por 

exposição do selvagem a irradiação ultravioleta, às doses 
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acima de 100 ppm do p.a. 

tllico e benomyl. 

de thiabendazole, tiofanato me-

Tabela 15. Esporulação de 3 dos novos biótipos de Trichoder

ma harzianum (TW5) em 1.000 ppm do p.a. dos fungi

cidas thiabendazole (Tb) e tiofanato metllico (TM) 

(média de 4 repetições). 

Esporos x 105 /ml 

Isolados 

TW5 

2B1 

2B2 

2B6 

° ppm 

21,37 

25,77 

23,00 

6,02 

cA 

aA 

bA 

dA 

1000ppm TM 1000ppm Tb 

0,00 dB 0,00 dB 

17,20 bA 4,50 bB 

59,37 aB 8,32 aC 

2,00 cA 3,75 cA 

Médias seguidas de mesma letra maiúscula não diferem en

tre si para comparação de concentrações dentro de bióti

tipos (teste de Tukey 11.). 

- Médias seguidas de mesma letra minúscula não diferem en

tre si para comparação de concentrações dentro de concen

trações (teste de Tukey 11.). 

4.8. Sensibilidade de S. minor, S. sclerotiorum e 

S. rolfsii aos fungicidas benomyl e iprodione, 

in vitro 

Como pode ser observado nas análises de va-

riâncias (Tabela 12 do Apêndice) dos resultados obtidos para 
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o crescimento micelial dos fitopatógenos em benomyl e ipro-

dione, houve pelo menos um contraste significativo entre os 

tratamentos, ao nível de 11. de probabilidade pelo teste F. 

O efeito exercido pelos fungicidas benomyl e 

iprodione foi variável de acordo com os fitopatógenos (Ta-

belas 16 e 17), o fitopatógeno S. rolfsii foi o único com 

crescimento acima de 0,1 ppm do p.a. dos fungicidas. O 

crescimento de S. minor e s. sclerotiorum foi variável, 

a 11. de probabilidade pelo teste de Tukey, na dose de 0,1 

ppm dos fungicidas nas concentrações de 0,5; 1,0 e 2,0 ppm 

de benomyl, S. rolfsii mostrou uma alta resistência ao fungi

cida, com percentagems de crescimento micelial acima de 881.. 

S. rolfsii foi mais sensível ao iprodione em relação ao 

benomyl, com 63,751. e 35,911. nas concentrações de 1,0 e 2,0 

ppm, respectivamente. O crescimento de S. minor e S. scle-

rotiorum foi variável, a 11. de probabilidade pelo teste de 

Tukey, na dose de 0,1 ppm do p.a. dos fungicidas, sendo que 

S. minor foi menos sensível ao benomyl e S. sclerotiorum ao 

o crescimento micelial de S. iprodione, na mesma dose. 

minor e S. sclerotiorum foi totalmente inibido nas doses 

acima de 0,1 ppm dos fungicidas iprodione e benomyl. 

Embora S. minar, S. sclerotiorum tenham se 

mostrado sensíveis às baixas concentrações dos fungicidas 

in vi~ro, não ocorre o mesmo in vivo, como é observado 

na literatura. Fungicidas como benomyl, PCNB e DCNA são 

parcialmente efetivos quando aplicados em uma única pulve-
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rização (MARCUM et alii, 1977). Várias aplicação de be-

nomyl ou DCNA são necessárias periodicamente após o trans-

porte das mudas para minimizar a murcha de alface (STEAD-

MAN, 1979). Segundo PORTER (1977), a utilização de benomyl 

para o tratamento de S. minor e S. sclerotiorum só foi efi-

ciente quando aplicado em doses excessivamente maiores que 

as normalmente recomendadas. 

Tabela 16. Percentagem de crescimento micelial de Sclero-

Patógenos 

S. minor 

tinia minor, Sclerotinia sclerotiorum e Sclero-

tium rolfsii nas doses de O; 0,1; 0,5; 1,0 e 2,0 

ppm do p.a. do fungicida benomyl (média de repe

tições) • 

Porcentagem de crescimento micelial 

Benomyl (ppm p. a. ) 

° 0,1 0,5 1,0 2,0 

100,00aA 22,89bB O,OObC O,OObC O,OObC 

S. sclero- 84,65aA 0,99cB O,OObB O,OObB O,OObB 
tiorum 

S. rolfsii ·98,45aA 98,45aA 98,16aA 91,11aB 88,89aB 

- Médias seguidas de mesma letra maiúscula não diferem en-

tre si, para comparação de concentrações dentro de 

patógenos (teste de Tukey 1%). 

- Médias seguidas de mesma letra minúscula não diferem en

tre si, para comparação de patógenos dentro de concentra

ções (teste de Tukey 1%). 
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Tabela 17. Percentagem de crescimento micelial de Scleroti

nia sclerotiorum e Sclerotium rolfsii nas doses 

de 0,0; 0,1; 0,5; 1,0 e 2,0 ppm do p.a. do fungi

gicida iprodione (média de 4 repetições). 

Percentagem de crescimento micelial 

Patógenos Iprodione (ppm p. a. ) 

° 0,1 0,5 1,0 2,0 

S. minor 100,00aA 20,72cB O,OObC O,OObC O,OObC 

S. sclero- 100,00aA 47,03bB O,OObC O,OObC O,OObC 
tiorum 

S.rolfsii 100,OOaA 100,OOaA 100,00aB 63,75aB 35,91aC 

- Médias seguidas de mesma letra maiúscula não diferem en

tre si, para comparação de concentrações dentro de pató

nos (teste de Tukey 11.). 

- Médias seguidas de mesma letra minúscula não diferem en

tre si, para comparação de patógenos dentro de concentra

ções (teste de Tukey 11.). 

4.9. Antibiose dos novos biótipos de T. harzianum CTWS) 

contra S. minor, S. sclerotiorum e S. rolfsii, 

in vitro 

Como é observado na Tabela 18, todos os bió-

tipos foram 1001. inibidores do crescimento micelial de S. 

minor, através da produção de metabólitos tóxicos. No teste 

contra S. sclerotiorum, somente os biótipos 2B6 e 2B8 apre-

sentaram percentagem de inibição do crescimento inferior a 
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1001.. Somente o biótipo 2Bl inibiu o crescimento micelial 

de S. rolfsii acima de 951., sendo comparado, ao nivel de 11. 

de probabilidade pelo teste de Tukey, com o selvagem T. har-

z i anum (TW5). o isolado 2BI0 diferiu estatisticamente dos 

demais, tendo a menor percentagem de inibição micelial de S. 

rol fsi J." • 

Tabela 18. Percentagem de inibição micelial de Sclerotinia 

Biótipos 

2Bl 

2B2 

2B3 

2B4 

2B5 

2B6 

2B7 

2B8 

2B9 

2BI0 

TW5 

minor, Sclerotinia sclerotiorum e Sclerotium 

rolfsii por metabólitos tóxicos dos novos bióti

pos e do selvagem de Trichoderma harzianum (TW5) 

média de 4 repetições). 

Percentagem de inibição micelial (I.) 

S. minor S. sclerotiorum S. rolfsii 

100,00 a 100,00 a 95,02 a 

100,00 a 100,00 a 47,50 b 

100,00 a 100,00 a 55,57 b 

100,00 a 100,00 a 52,78 b 

100,00 a 100,00 a 41,10 b 

100,00 a 58,62 c 39,41 b 

100,00 a 100,00 a 55,62 b 

100,00 a 64,74 b 42,99 b 

100,00 a 100,00 a 63,35 b 

100,00 a 100,00 a 9,74 c 

100,00 a 100,00 a 100,00 a 

- Médias seguidas de mesma letra na vertical não diferem 

entre si ao nivel de 11. de probabilidade pelo teste de 

Tukey. 
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Os resultados obtidos concordam com DENNIS & 

WEBSTER (1971) que verificaram em seus experimentos de an-

tibiose, que a produção de metabólitos tóxicos variou am-

pIamente entre diferentes espécies e dentro de cada espécie 

de Trichoderma. 

PAPAVIZAS et alii (1982) induziram mutação em 

T. harzianum e os novos biótipos produziram dois metabólitos 

não identificados, sendo um termo-instável e o outro termo-

estável. Os resultados mostram diferenças na percentagem de 

inibição entre alguns biótipos e o selvagem. Através desses 

resultados pOde-se deduzir que a ação da luz ultravioleta 

p6de modificar também a caracteristica de produção de anti

bi6ticos do isolado selvagem T. harzianum TW5. 

A resistência de um antagonista não deve se 

restringir ao seu crescimento ou esporulação, mas princi-

palmente, suas características de produção de metabólitos 

fungit6xicos e de hiperparasitas que devem ser preservados 

(SANTOS, 1988). 

4.10. Inibição da germinação de ecleródios de 

S. minor in vitro 

As análises de variância (Tabela 13 do Apên

dice) dos resultados obtidos para inibição de escleródios de 

S. minar através de metab61itos t6xicos produzidos pelos 

novos biótipos, detectaram pelo menos um contraste signifi-
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cativo entre os tratamentos, ao n1vel de 1% de probabilidade 

pelo teste F. 

o efeito exercido pelos metab6litos dos novos 

bi6tipos na germinação dos escler6dios foi variável. Os 

isolados 282, 286, 287, 288 e 281 apresentaram os melhores 

resultados (Tabela 19) não diferindo significativamente 

entre si, ao n1vel de 1% de probabilidade pelo teste de 

Tukey, mas diferindo significativamente do selvagem T. har-

zianum (TW5) na inibição da germinação de escler6dios de S. 

minDr através da produção de metab6litos t6xicos. 

Tabela 19. Germinação de escler6dios de SclerDtinia mi

nor ap6s uma noite em metab6litos dos novos bi6-

8i6tipos 

Controle 

TW5 

281 

282 

283 

284 

285 

286 

287 

288 

289 

2810 

tipos de Trichoderma harzianum TW5 

repetições) . 

(média de 4 

N° de escler6dios germinados por placa 

10,00 a 

8,75 ab 

5,75 cd 

3,75 ab 

9,50 ab 

9,75 ab 

8,75 ab 

4,75 d 

5,00 d 

5,00 d 

8,50 ab 

7,50 bc 

- Médias seguidas por letras distintas diferem entre si ao 
nivel de 1% de probabilidade pelo teste de Tukey. 
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Os mecanismos de controle biológico podem 

ocorrer simultaneamente, durante o processo de vida do an-

tagonista. É conhecido também, que antibiose e competição 

se sobrepõem quando microrganismos em populações mistas 

obtem nutrientes pela secreção de metabólitos desencorajando 

o crescimento de competidores (COOK & BAKER, 1983). 

Os antibióticos são produzidos no solo por 

Penicillium sp., ~spergillus sp., Trichoderma sp. e Strep-

tomyces sp., etc. Os antibióticos produzidos em contato 

direto entre microrganismos, embora sejam produzidos conti

nuamente e em baixa concentração, estão menos sujeitos a de-

composição biótica ( BAKER, 1987). O uso de antagonistas 

para controle de doenças induzidas por fungos fitopatogê-

nico$ tem sido bastante relatado, a maioria deles mostram 

que os Trichoderma spp. estão entre os mais promissores 

(ELAD et alii, 1983; HADAR et alii, 1979). 

4.11. Antagonismo em confrontação direta de três dos 

novos biÓ'tipos de T. harzianum (TW5) contra 

S. minor~ S. sclerotiorum e S. rolfsii~ in vitro 

Foram observadas as melhores notas para o 

biótipo 2B2, que invadiu completamente os patógenos S. minor 

e S. sclerotiorum e colonizou todo o meio, sendo comparado 

apenas ao selvagem na confrontação direta contra S. minor e 

S. sclerotiorum., para S. rolfsii só foi observado o mesmo 
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resultado quando em confrontação direta com o selvagem T. 

harzianum (TW5) (Tabela 20). 

Tabela 20. Antagonismo em confrontação direta de três dos 

Bi6tipos 

TW5 

2B1 

2B2 

2B6 

novos bi6tipos de Trichoderma harzianum (TW5) 

contra Sclerotinia minor, Sclerotinia sclerotio

rum e Sclerotium rolfsii, in vitro. 

Notas 1 

Pat6genos 

S. minor S. sclerotiorum S. rolfsii 

1 1 1 

1 2 3 

1 1 4 

2 2 5 

1 Os valores médios de notas de 4 repetições de acordo com 

o critério de BELL et alii (1982). 

Várias espécies de fungos, bactérias, inse-

tos e outros organismos são antagonistas de Sclerotinia spp. 

(STEADMAN, 1989). 

Isolados de Trichoderma spp. parasitando es

cleródios não germinados em campos com plantas de alface não 

infectadas (IMOHELIN & GROGAN, 1980), a atividade de bio

controle in vitro a S. sclerotiorum por T. harzianum (LYNCH, 
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1987), o parasitismo de S. sclerotiorum em BDA por T. viride 

(MUELLER et alii, 1985) e o antagonismo de T. harzianum con-

tra S. minor e R. solani (PERES & MELO, 1989) , são alguns 

exemplos que indicam que Tr.ichoderma spp. é um bom agente de 

controle bio16gico de Scleratinia spp. 

MELO (1989) observou em seus resultados que o 

grau de antagonismo de T. viride pôde ser aumentado pela 

indução de bi6tipos através do uso de luz ultravioleta. O 

bi6tipo M-19 protegeu plantas de alface contra S. minar em 

50%, quando comparado com o selvagem. SILVA & MELO (1989 ) 

obtiveram através do tratamento de conidios com luz ultra-

violeta, bi6tipos de duas linhagens de T. harzianum (TMA4 e 

TW5) resistentes a iprodione, que inibiram em até 100% o 

crescimento radial de S. minar, 

com os observados na Tabela 20. 

tais resultados concordam 

4.12. Carac~erização dos novos bi6~ipos e do isolado 

selvagem de T. harzianum CTW5) 

4.12.1. Carac~erização ci~o16gica dos novos bi6~ipos 

Os novos bi6tipos foram caracterizados cito-

logicamente pela técnica de coloração de núcleos, estiman-

do o tamanho dos conidios e o número de núcleos por coni-



dio. Foram analisados 100 conidios de cada biótipo, 

resultados se encontram na Tabela 21. 

pos com esporos uninucleados constitui 

A obtenção de 

um material 

96 

cujos 

bióti

propi-

cio para futuros estudos genéticos, uma vez que a obtenção 

e seleção de mutantes é facilitada à partir de conidios 

uninucleados. Pode-se concluir, portanto, que a caracte-

ristica de T. harzianum TW5 apresentar conidios uninu-

cleados facilitou a obtenção dos novos biótipos. 

O comprimento e largura dos conidios entre os 

novos biótipos foram variáveis (Tabela 21). O biótipo de 

maior tamanho de conidios foi o 286, com 3,66 ~m de compri-

mento e 3,31 ~m de largura, pouco diferindo dos biótipos 

289, 282, 281 e 284. O biótipo de menor comporimento foi o 

283 enquanto o de menor largura foi o 288. Conidios dos 

isolados 281, 282, 286 e do sélvagem TW5 são apresentados 

na Figura 2. 

Os resultados mostram que apesar de os novos 

biótipos serem provenientes de um mesmo isolado selvagem, 

estes apresentam conidios com caracteristicas morfológicas 

diferentes, e concordam com os resultados de PERES & MELO 

(1989) sobre a variabilidade 

isolados de T. harzianum. 

morfológica de conidios de 



Tabela 21. Tamanho dos conTdios e frequincia de nGcleos por confdios dos novos bi6tipos e o sel

vagem de T~chode4ma h~z~anum TW5 {média de 100 conídios}, 

Tamanho (jJm) Frequincia de núcleos por conTdios 
Bi6tipos 

I 
Comprimento 

~ 

Largura - I uninucleados binucleados 51 s2 

281 3, 12 O, 1949 2,75 0,1211 100 

282 3,22 0,2048 2,71 O, 1371 100 

283 2,92 O, 1830 2,61 0,2062 90 10 

284 3, 18 0,1215 2,98 0,0778 97 3; 

285 3,07 0,2471 3,02 0,2515 100 

286 3,66 0,4636 3,31 0,4140 91 9 

287 3, O 1 O, 1377 2,75 0,0783 98 2 

288 2,94 0,2749 2,55 0,0783 91 9 

289 3,24 0,3235 3,06 0,2077 100 

2810 2,93 0,1201 2,60 O, 1456 100 

TW5 2,97 O, 1495 2,72 0,1555 100 

1: 5J e 52: desvios padrões do comprimento e largura, respectivamente, 

\.D 
-......J 
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Figura 2. Conidios dos biótipos 2B1, 2B2 e 2B6 e Trichoderma

harzianum (TW5). 



4.12.2. Verilicação do crescimento em meio de aveia 

4.12.2.1. Crescimento micelial dos novos 

biótipos em meio de aveia 

99 

As análises de variância(Tabela 14 do Apên

dice) dos resultados obtidos para o crescimento micelial em 

meio de areia para os novos bi6tipos de T. harzianum TW5, 

detectaram pelo menos um contraste significativo entre os 

tratamentos ao nível de 11. de probabilidade pelo teste F. 

O crescimento micelial foi variável no 2° dia 

de incubaç~o para os bi6tipos entre si e o selvagem (Tabela 

22) . Os isolados 2B5, 2B2, 2810, 2B1 e 2B6 apresentaram as 

menores percentagens de reduç~o de crescimento no 2° dia de 

incubação e no 3 0 dia, todos os bi6tipos apresentaram cres

cimento máximo. 

4.12.2.2. Esporulação dos novos bi6tipos em 

meio de aveia 

Através das análises de variância (Tabela 15 

do Apêndice) foram detec tadas di ferenças signi ficativas em

tre os tratamentos pelo teste F, ao nível de 1% de probabi

lidade. 

A esporulação dos bi6tipos e o selvagem foi 

variável em meio de aveia como é mostrado na Tabela 22. Os 

bi6tipos 2B5, 2B2, 283, 2B6, 2B8 e 2B10 foram os que mais 

produziram esporos não diferindo estatisticamente do sel

vagem T. harzianum TW5, ao nlvel de 1% de probabilidade pelo 

teste de Tukey. 



Tabela 22. Verificação do crescimento dos novos biótipos e o selvagem de TlÚchodetunCl hMúCll1um 

TW5 em meio de aveia (média de três repetições). 

I' 

Percentagem redução crescimen Esporulação Colônias to (dias de incubação) 
Biótipos 

--.--,~---.-----~----

2 3 
esporos x 105 Coloração Anéis Setores 

Im! 

281 75,45 aA 19,58 abB 0,00 aC 13,74 cd verde escuro branco 

2B2 72,62 aA 16,41 abB 0,00 aC 38,76 abc verde escuro 

2B3 78,59 aA 25,40 bcB 0,00 aC 32,89 abc verde escuro 

2B4 77,05 aA 37,03 dD 0,00 aC 8,12 d verde escuro branco 

2B5 74,46 aA 13,37 aB 0,00 aC 68,09 ab verde escuro branco 

2B6 77 ,04 aA 20,30 abB 0,00 aC 59,37 abc amarelo 

2B7 76,45 aA 25,40 bcB 0,00 aC 25,94 bc verde escuro verde claro 

2B8 77,42 aA 30,67 cdB 0,00 aC 44,87 abc amarelo + 

2B9 77,84 aA 35,18 dB 0,00 aC 6,70 a verde claro 

2B10 71, 19 aA 18,41 abB 0,00 aC 46,90 abc verde escuro 

TW5 76,32 aA 12,04 aB 0,00 aC 91 ,62 a verde escuro 

Médias se1uidas de mesma letra maiúscula não diferem entre si, para dias de incubação dentro de 
biótipos teste de Tukey 1%). 
/1édias seguidas de mesma letra minúscula não diferem entre si, rara biótipos dentro de dias de 
incubação (teste de Tukey 1%). 
-: não há formação de setores nas colônias. 
+: há formação de setores nas colônias. 

o 
o 
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4.12.2.3. Mo~fologia das colônias 

Como é observado na Tabela 22, as colônias 

dos novos bi6tipos apresentaram diferentes tipos de colora-

ção e fo~mação de anéis de crescimento. A colônia do mutan-

te 2B8 apresentou formação de setores com colo~ação verde

claro. Na Figura 3 é most~ado a diferença de colo~ação das 

colônias dos bi6tipos 2B1, 2B2 e 2B6 e do selvagem T. har

zianum TW5. 

Os resultados apresentados na Tabela 22, con-

cordam com os resultados obtidos por MELO (1989) que mos-

t~aram que se pode aumentar a variabilidade genética atra

vés do tratamento com luz ultravioleta. 

PAPAVIZAS et alii (1982) obtiveram bi6tipos 

diferentes do isolado de T. harzianum selvagem quanto a 

morfologia através da irradiação ultravioleta. PAPAVIZAS & 

LEWIS (1983) obtiveram bi6tipos de T. viride, por exposição 

do selvagem a irradiação ultravioleta, que diferiram do 

selvagem na aparência, hábito de esporulação, habilidade de 

crescimento em meio liquido a vários valores de pH. 
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Figura 3. Colônias dos biótipos 2B1, 2B2, 2B6 e Trichoderma

harzianum (TW5). 

4.13. Caracterização eletroforética de três dos novos 

biótipos e o selvagem de T. harzianum TW5 

vagem 

Os biótipos obtidos provieram do isolado sel-

T. harzianum TW5. No entanto, estes apresentaram 
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características morfológicas diferentes, de acordo com o 

observado para a caracteristica de col6nias (Figura 3) em 

meio de aveia e de conidios. Tal fato pode estar relacio-

nado com alteração genética através do uso de luz ultra-

violeta. Sendo assim, foram escolhidos os padrões enzimá-

ticos de proteinas totais e esterase para detectar diferen-

ças entre três dos novos biótipos obtidos. Segundo PACCOLA-

MEIRELLES et alii (1988), os perfis isoenzimáticos permitem 

detectar diferenças mais sensiveis entre os organismos do 

que os perfis de proteínas totais. 

Os novos biótipos selecionados e o selvagem 

(T. harzianum TW5) foram caracterizados eletroforeticamente 

quanto aos padrões de esterase e proteínas totais. De acor-

do com a Figura 4, pode-se identificar a presença de bandas 

~ e ~ esterases em todos os biótipos analisados, caracte-

rizando esta quanto a produção desta enzima. No entanto, 

foram detectadas diferenças quanto ao número e posição das 

bandas indicando uma variabilidade nos novos biótipos entre 

si, e entre estes e o selvagem. Pode-se identificar tam-

bém, presença de bandas diferentes para os novos genótipos e 

o selvagem para os padrões de proteínas totais. 
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Figura 4. Padrões de proteinas totais e esterases dos bió

tipos 2B1, 2B2, 2B6 e Trichoderma harzianum (TW5). 

Alguns autores têm correlacionado diferenças 

nos perfis enzimáticos com alteração no material genético 

ocorrido por mutações, responsáveis pelos padrões com di-

ferentes posições de migrações em linhagens selvagens e 

mutantes (PACCOLA-MEIRELLES, 1988: FURLANETTO, 1989). Sendo 

assim, podemos sugerir a utilização dos perfis de esterase e 

proteinas totais para a detecção da 

por irradiação ultravioleta, uma vez 

variabilidade 

que os dois 

induzida 

padrões 
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possibilita~am obtenção de bandas visiveis nos t~ês biótipos 

obtidos e o selvagem. 

Como é obse~vado na Figu~a 4, o biótipo 286 é 

o que possui maio~ va~iabilidade genética induzida po~ i~-

~adiação ult~avioleta em ~elação ao selvagem T. harzianum 

(TW5) pa~a os pe~fis de bandas de este~ase e p~otelnas to-

tais. No entanto, o núme~o e posições de bandas nos pe~fis 

de este~ase e p~otelnas totais, também fo~am va~iáveis ent~e 

os biótipos 281 e 282 e o selvagem T. harzianum (TW5). 

Pode-se concluir, po~tanto, que os bi6tipos 281, 282 e 286 

possuem va~iabilidade genética, obtida at~avés da i~~adiação 

ult~a-violeta, em ~elação ao selvagem T. harzianum (TW5). 

4.14. Uso de três dos novos bi6tipos no controle 

integrado com o :fungicida benomyl, de S. minar em 

plantas de al:face em casa de vegetação 

As análises de va~iância (Tabela 16 do Apên

dice) dos ~esultados obtidos pa~a o expe~imento em casa de 

vegetação, detecta~am pelo menos um cont~aste significativo 

ent~e os t~atamentos. 

o efeito exe~cido pelo fungicida benomyl associado 

ou não com os bi6tipos foi va~iável de aco~do com os t~ata-

mentos (Tabela 23). 

Como é observado na Tabela 23, os t~atamentos 
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com os novos biótipos 281 e 286 não diferiram estatistica

mente, ao nivel de 5% de probabilidade pelo teste de Tukey, 

da testemunha inoculada. No entanto, foi observado que o 

tratamento 281 associado ao benomyl diferiu estatistica-

mente da testemunha inoculada, e que o tratamento 286 foi 

estatisticamente inferior, ao nivel de 5% de sobrevivência 

pelo teste de Tukey, ao tratamento 286 associado ao benomyl. 

Os tratamentos 2B2 e 2B2 associado ao benomyl, não diferiram 

estatiscamente entre si, mas apresentaram bom nivel de con

trole, pois não foi verificado nesses tratamentos nenhuma 

planta morta pela doença (Tabela 23). 

Como já foi discutido, a associação de beno-

myl aos biótipos 2B1 e 286 aumentou o controle de S. minor 

em alface, em relação aos tratamentos com os mesmos biótipos 

na ausência do fungicida. Tais resultados concordam com os 

resultados de HENIS et alii (1979); UPADHYAY & MUKHOPADHYAY 

(1986); STRASHNOW et alii (1985); COLE & ZUENYICA (1988); 

LIFSHITZ et aii (1985); ORDENTLICH (1990); ABD-EL MOITY 

(1982) e GULLINO & GARIBALDI (1988) que mostraram que a com

binação de fungicidas com controle biológico produziram me

lhores resultados de controle de fitopatógenos. 

Mesmo que não haja diferença entre os trata

mentos com fungicidas somente e os tratamentos com antago-

nistas associados a doses reduzidas de fungicidas, como os 

resultados observados na Tabela 23 para os biótipos 2B1, 2B2 

e T. harzianum (TW5), a utilização do controle integrado é 
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um controle mais seguro, havendo menor perigo de desenvol-

vimento de resistência no pat6geno, pela menor quantidade de 

fungicida utilizado (TRONSMO, 1989). 

Tabela 23. Número de plantas mortas de alface por Scleroti-

nia minar por vaso nos tratamentpos com três dos 

novos bi6tipos de Trichaderma harzianum (TW5) 

associados ou não ao benomyl (média de 4 repeti

çê)es) . 

Tratamentos 

2B6 

Testemunha (inoculada) 

2B1 

TW5 

Benomyl + 2B6 

Benomyl 

Benomyl + 2B1 

Benomyl + TW5 

2B2 

Benomyl + 2B2 

Testemunha não inoculada 

N° de plantas mortas/vaso 
com 4 plantas 

(média de 4 repetições) 

2,8871 a 

2,6275 ab 

1,2261 abc 

0,4571 bc 

0,3975 bc 

0,2178 c 

0,0000 c 

0,0000 c 

0,0000 c 

0,0000 c 

0,0000 c 

Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si ao 

nlvel de 11. de probabilidade pelo teste de Tukey. 
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5. CONCLUSÕES 

Dos estudos realizados, nas condições de la

boratório e casa de vegetação, foram obtidas as seguintes 

conclusêSes: 

- A luz uI travioleta provoca mutação em T. 

harzianum (TW5) permitindo a obtenção de novos biótipos 

resistentes à concentração de 20000 ppm do principio ativo 

do fungicida benomyl. 

- Os novos biótipos são variáveis em relação 

ao crescimento, esporulação, coloração e formação de anéis 

nas colônias. Apresentam variabilidade em relação a fre-

qüência de conidios uninucleados e/ou binucleados, assim 

como quanto ao tamanho dos conidios. Têm comportamento va-

riável em relação ao crescimento e esporulação aos fungici-

das benomyl (2.000 ppm poa.), iprodione (1.000 ppm p.a.), 

thiabendazole (1.000 ppm poao) e tiofanato de metila (1.000 

Scle-ppm p o a o ) , ao antagonismo contra Sclerotinia minor~ 

tinia sclerotiorum e Sclerotium rolfsii. Os biótipos 2B1, 

2B2 e 2B6 e o isolado T. harzianum (TW5) apresentam dife-

rentes padrêSes de eletroforese 

totais. 

para esterase e proteinas 
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- Em condições de casa de vegetação, o bi6-

tipo 2B2 de T. harzianum (TW5), associado ou não ao beno-

myl é eficaz contra S. minar em plantas de alface. 

ciação de benomyl aos bi6tipos 2B1 e 2B6 de 

(TW5) aumenta a eficiência de controle de 

T. 

S. 

A asso-

harzianum 

minar em 

alface, em relação aos tratamentos com os mesmos bi6tipos na 

ausência do fungicida. Dessa forma, os bi6tipos 2B1, 2B2 e 

2B6 poderão ser utilizados no controle integrado de S. minar 

com benomyl. 
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Tabela 1. Valores e significâncias dos quadrados médios 
(QM) e coeficientes de variação (CV) da ação de 
benomyl sobre o crescimento micelial de isolados 
de Trichoderma Spp.1 

Causas de Variação GL QM 

Blocos 2 
Doses 4 15084,0569960** 
Tratamentos 5 4109,7475915** 
Doses x Tratamentos 20 373,3348319** 
Resíduo 58 5,6531592 

Total 89 

Média Geral = 47,544000; Coeficiente de Variação = 5,0011. ** Significativo ao nível de 11. de probabilidadepelo tes-
te F. ;:-

1 Dados transformados em arc.sen. ~%. 

Tabela 2. Valores e significâncias dos quadrados médios (QM) 
e coeficientes de variação (CV) da açao do ipro
dione sobre o crescimento micelial de isolados de 
Trichoderma spp. 1 

Causas de Variação GL QM 

Blocos 2 
Doses 4 17749,1096855** 
Tratamentos 5 546,9834150** 
Doses x Tratamentos 20 182,6931902** 
Resíduo 58 2,2062501 

Total 89 

Média geral = 52,101500; Coeficiente de variação = 2,8511. ** Significativo ao nível de 11. de probabilidade pelo tes
te F. 

1 Dados transformados em arc.sen ~. 
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Tabela 3. Valores e significância dos QM e CV da ação de be
nomyl sobre a esporulação dos isolados de Tricho-

1 derma spp. 

Causas da Variação GL QM 

Blocos 2 
Doses 4 21,4556011** 
Tratamentos 5 1,8983360** 
Doses x Tratamentos 20 0,9377760** 
Residuo 58 0,072682 

Total 89 

Média geral = 0,890883; Coeficiente de variação = 31,2021. 
** Significativo ao nivel de 1% de probabilide pelo 

teste F. 
1 Dados transformados em log (x+1). 

Tabela 4. Valores e significâncias dos QM e CV da ação de 
iprodione sobre a esporulação dos isolados de Tri-

1 choderma spp. 

Causas de Variação GL QM 

Blocos 2 
Doses 4 48,1431439** 
Tratamentos 5 0,5624382** 
Doses x Tratamentos 20 0,2031981** 
Residuo 58 0,0661474 

Total 89 

Média geral = 0,985613; Coeficiente de variação = 26,095% 
** Significativo ao nivel de 1% de probabilidade pelo 

teste F. 
1 Dados transformados em 10g (x+1). 
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Tabela 5. Valo~es e significâncias dos QM e CV 
benomyl sob~e o c~escimento micelial 
bi6tipos de T. harzianum (TW5).1 

da ação de 
dos novos 

Causas de Va~iação GL QM 

Blocos 2 
Dias 4 9580,8681109** 
Mutantes 9 181,9892349** 
Dias x Mutantes 36 23,1101052** 
Residuo 98 5,3758196 

Total 149 

Média ge~al = 40,400150; Coeficiente de va~iação = 5,7391. ** Significativo ao nivel de 11. de p~obabilidade pelo 
teste F. 

1 Dados t~ansfo~mados em a~c.sen.~. 

Tabela 6. Valo~ e significância dos QM e CV da ação de be
nomyl sob~e a espo~ulação dos novos bi6tipos de T. 
harzianum (TW5). 

Causas da Va~iação 

Blocos 
T~atamentos 

Reslduo 

Total 

GL 

2 
9 

16 

29 

QM 

0,4560069** 
0,0501618 

Média ge~al = 5,801727; Coeficiente de va~iaçao = 3,8601. 
** Significativo ao nivel de 11. de p~obabilidade pelo 

teste F. 
1 Dados transfo~mados em 10g (x+l). 
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Tabela 7. Valores e s~gnificâncias dos QM e CV 
iprodione sobre o crescimento micelial 
bi6tipos de T. harz.ianum (TW5).1 

da ação de 
dos novos 

Causas da Variação GL QM 

Blocos 2 
Dias 2 2265,5318864** 
Mutantes 9 498,5029305** 
Dias x Mutantes 18 153,4730542** 
Residuo 58 28,6094364 

Total 89 

Média geral = 42,455210; Coeficiente de variação 
** Significativo ao nivel de 1'l. de probabilidade 

teste F. 
1 Dados transformados em arc.sen. ~. 

= 12,608'l. 
pelo 

Tabela 8. Valores e significâncias dos QM e CV da 
iprodione sobre a esporulação dos novos 
de T. harzianum (TW5).1 

Causas da Variação GL QM 

ação de 
bi6tipos 

Tratamentos 9 0,2517497U: 
Blocos 2 
Residuo 18 0,0146029 

Total 29 

Média geral = 0,636769; Coeficiente de Variação = 18,977'l. 
** Significativo ao nivel de 1% de probabilidade pelo 

teste F. 
1 Dados transformados em 109 (x+l). 



129 

Tabela 9. Valores e signiflfâncias dos QM e CV da ação de 
tiofanato metilico sobre o crescimento micelial de 
três dos novos bi6tipos de T. harzianum (TW5).1 

Causas da Variação GL QM 

Bloco 3 0,7317065 
Tratamentos 3 1046,0202394** 
Doses 3 8716,1824120** 
Tratamentos x Doses 9 1508,2526301** 
Reslduo 45 1,1869047 

Total 63 

Média geral = 23,859740; Coeficiente de variação = 4,5661. 
** Significativo ao nlvel de 11. de probabilidade pelo 

teste F. 
1 Dados transformados em arc.sen ~. 

Tabela 10. Valores e significâncias dos QM e CV da ação de 
thiabendazole sobre o crescimento micelial de 
três dos novos bi6tipos de T. harzianum (TW5).1 

Causas da Variação GL QM 

Blocos 3 0,1938523 
Tratamentos 3 3955,9910677** 
Doses 3 17130,9455969** 
Tratamentos x Doses 9 833,9333052** 
Residuo 45 1,0783127 

Total 63 

Coeficiente de variaçao = 2,350% 
** Significativo ao nivel de 11. de probabilidade pelo 

teste F. 
1 Dados transformados em arc.sen ~. 



Tabela 11. Valores e slgníficânclas dos QM e CV 
fungicidas thiabendazole e tiofanato 
bre a esporulação de três dos novos 
T. harzianum (TW5).f 

da ação 
meti I ico 
bi6tipos 

Causas da Varlação GL QM 

Blocos 2 
Doses 4 7432,5509955** 
Tratamentos 2 9133,4574040** 
Doses x Tratamentos 8 920,8688833** 
Residuo 28 1,0649718 

Total 44 

130 

dos 
so

de 

Média geral = 40,963460; Coeficiente de variação = 2,5191. 
** Significativo ao nivel de 11. de probabilidade pelo 

teste F. 
i- Dados transformados em 10g (x+l). 

Tabela 12. Valores e significâncias dos QM e CV da 
lidade de S. minor, S. sclerotiorum e S. 
aos fungicidas benomyl e iprodione.i-

sensibi
rol fsii 

Causas da Variação GL QM 

Blocos 2 
Doses 4 4531,4425430** 
Pat6geno 2 16189,5411571** 
Doses x Pat6geno 8 992,2764986** 
Residuo 28 1,9262372 

Total 44 

Média geral = 40,535860; Coeficiente de variação = 3,4241. 
** Significativo ao nível de 11. de probabilidade pelo 

teste F. 
1 Dados transformados em asc.sen ~. 



131 

Tabela 13. Valores e significâncias dos QM e CV da inibição 
da germinação de esc ler6dios de S. minar" in vi
tro".1 

Causas da Variação 

Blocos 
Tratamentos 
Res1duo 

Total 

GL 

3 
11 
33 

47 

QM 

20,0662879** 
0,7026515 

Média geral = 7,229167; Coeficiente de variação = 11,5951. 
** Significativo ao n1vel de 11. de probabilidade pelo 

teste F. 
1 Dados transformados em log (x+1). 

Tabela 14. Valores e significâncias dos QM e CV do 
mento micelial dos novos bi6tipos em 

. 1 

cresci
meio de 

avel.a. 

Causas da Variação 

Blocos 
Dias 
Mutantes 
Dias x Mutantes 
Residuo 

Total 

GL 

2 
2 

10 
20 
64 

98 

QM 

25836,2325553** 
44,7766573** 
30,7482134** 
13,7003364 

Média geral = 31,361330; Coeficiente de variação = 11,8021. 
** Significativo ao nivel de 11. de probabilidade pelo 

teste F. 
1 Dados transformados em arc. sen fi . 
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Tabela 15. Valores e significâncias dos QM e CV da esporu
lação dos novos bi6tipos em meio de aveia. 1 

Causas da Variação 

Blocos 
Tratamentos 
Residuo 

Total 

GL 

2 
10 
20 

32 

QM 

2,0964466** 
0,0926140 

Média geral = 5,739255; Coeficiente de variação = 5,3031. 
** Significativo ao nivel de 11. de probabilidade pelo 

teste F. 
1 Dados transformados em log (x+1). 

Tabela 16. Valores e significâncias dos QM e CV da inibição 
do número de plantas mortas/vaso no controle in
tegrado, com três dos novos bi6tipos e o fungici
da benomyl, de S. m~nDr em casa de vegetação. 1 

Causas da Variação 

Blocos 
Tratamentos 
Residuo 

Total 

GL 

3 
10 
30 

43 

QM 

0,5387614** 
0,0892442 

Média geral = 1,260172; Coeficiente de variação = 23,7061. 
** Significativo ao nivel de 11. de probabilidade pelo 

teste F. 
1 Dados transformados em~. 
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Tabela 17. Valores e signiticâncias do OM e CV da percen
tagem de inibição micelial de 5. sclerotiorum por 
metab6litos t6xicos dos novos bi6tipos e o sel
vagem de T. harzianum (TW5). j. 

Causas da Variação Gl OM 

Blocos 3 
Tratamentos 10 754,8981294** 
Residuo 30 0,3889275 

Total 43 

Média geral = 10,493830; Coeficiente de variação = 5,9431. ** Significativo ao niveI de 11. de probabilidade pelo 
teste F. 

1 Dados transformados em ~ • 

Tabela 18. Valores e significâncias dos OM e CV da percen
tagem de inibição micelial de S. rolfsii por me
tab6litos t6xicos dos novos bi6tipos e o selva
gem de T. harz i anum (TW5). 1 

Causas da Variação 

Blocos 
Tratamentos 
Residuo 

Total 

GL 

3 
10 
30 

43 

QM 

1379,6266552** 
45,3134135 

Média geral = 41,698230; Coeficiente de variação = 16,143% 
** Significativo ao nivel de 11. de probabilidade pelo 

teste F. 

1 Dados transformados em ~ • 


