
INTRODUÇÃO

A septoriose ou mancha de septoria é uma das doenças que limita a produção de tomate, tanto no Brasil quanto em outros países, onde há ocorrências de alta umidade e de chuvas

constantes que acabam por favorecer o desenvolvimento do fungo Septoria lycopersici, agente causal da doença (REIS et al., 2006). Os primeiros sintomas são observados nas folhas mais velhas, com
manchas circulares e elípticas com bordas escurecidas com cor palha no centro, sendo que em condições de alta umidade são encontrados picnídios. Estas lesões causam uma severa desfolha da
planta, fazendo com que ela tenha dificuldade em realizar fotossíntese e deixe os frutos expostos a queima da luz solar (KIMATI et al., 2005). O manejo de doenças com a utilização de controle
biológico com os fungos do gênero Trichoderma spp. vem sendo utilizado, tendo em vista a crescente preocupação com o meio ambiente e a saúde humana devido ao uso excessivo de agrotóxicos
(SILVA & MELO, 2007). Este gênero apresenta ação antagônica frente a fungos fitopatogênicos, pela competição por espaço e nutrientes, micoparasitismo, modificando as condições do ambiente e
pela produção de metabólitos secundários, sendo estes compostos voláteis ou difusíveis (ISAIAS et al., 2014). O objetivo deste trabalho foi avaliar in vitro o efeito fungitóxico dos compostos difusíveis
de 7 linhagens de Trichoderma spp. contra Septoria lycopersici.
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Trichoderma spp. agente de controle biológico

Foram utilizadas 7 linhagens: T1A, T1, T3, T4, T15, T17 e T19.

Filme de celofane

Este método consiste em utilizar o celofane sobre a superfície do meio de cultura para 
que somente os compostos difusíveis produzidos pelo Trichoderma passem, enquanto que o 

micélio e os esporos ficam retidos. Desta forma, se avalia como estes compostos interagem com o 
fitopatógeno, sem a interferência direta do fungo de biocontrole (Fig. 1).

Teste in vitro:
celofane

Recortado em formato 
circular com tamanho de 

100 mm

Esterilizado em 
capela de fluxo 

laminar com 
luz UV, durante 

20 min dos 
dois lados

O meio BDA (caldo de batata 200 g/L, 
dextrose 15 g/L e ágar 15 g/L) foi vertido 

em placas de Petri de 90 mm

Após a solidificação toda a superfície do 
meio foi coberta com o celofane esterilizado  

Discos de ágar de 5 mm contento micélio 
de Trichoderma foram inoculados no 

centro das placas
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4Mantidas por 72 h em câmara de incubação 
com fotoperíodo de 12h a 25 °C
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Logo após discos de S. 
lycopersici serem inoculados, as 

placas voltaram a incubadora 

descarte
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As avaliadas ocorreram 
nos 3°, 7°, 10° e 14° dias 

com o auxílio de um 
paquímetro

Após este período o 
celofane foi retirado
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MATERIAL E MÉTODOS

APOIO:

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante o período de avaliação se observou que a ação fungitóxica dos compostos
difusíveis é variável de acordo com cada isolado de Trichoderma spp., sendo que essa ação
ocorre até no máximo o décimo dia (Fig. 2). A partir das medidas obtidas calculou-se a
porcentagem de inibição (Tabela 1), utilizando a fórmula 100 - (diâmetro colônia * 100 /
média do diâmetro da testemunha).

Tomateiro  S. lycopersici Picnídio

O fitopatógeno foi isolado de tomateiro com o sintomas da doença
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Análise 
estatística

10 repetições para cada 
Trichoderma + 10 repetições para 
testemunha contendo somente 

meio BDA e o fitopatógeno
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Bonfim et al. (2010), cita que os antibióticos produzidos pelo metabolismo
secundário de Trichoderma spp. podem provocar alguns efeitos sobre o fitopatógeno, como:
redução ou paralisação do crescimento e esporulação, redução na germinação de esporos,
além na distorção das hifas. Estes efeitos foram observados neste trabalho, mesmo as
linhagens que não apresentaram uma inibição significativa da colônia de S. lycopersici,
influenciaram na sua morfologia, com uma redução na produção de picnídios e uma
mudança na coloração da colônia, diferindo da testemunha que possuía uma cor salmão
clara com regiões enegrecidas pelos picnídios.

Figura 1. Ensaio de antagonismo de compostos difusíveis de Trichoderma sp. sobre Septoria lycopersici utilizando filme de celulose
(papel de celulose).

 Os compostos difusíveis produzidos pelas 7 linhagens de Trichoderma spp. influenciaram 
no desenvolvimento de Septoria lycopersici;

 T1, T17 e T19 foram os mais eficientes em controlar o fungo in vitro;

 T4 foi o que menos liberou compostos no meio de cultura, pois ao 10º dia de avaliação o 
fitopatógeno já havia crescido por completo na placa.

Figura 2. Crescimento das colônias de S. lycopersici em meio BDA (testemunha) e em meio BDA com crescimento prévio das
linhagens de Trichoderma (T1A a T19) separados do meio por um filme de celofane, de modo que neste meio estavam
presentes os compostos difusíveis produzidos pelos Trichoderma em 72 h de cultivo. Letras iguais não diferem
estatisticamente (p<0,05) num mesmo dia.

Tabela 1. Porcentagem de inibição do fitopatógeno pelas 7 linhagens de Trichoderma spp. nos diferentes dias avaliados.
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Conídios

3º Dia 7º Dia 10º Dia 14º Dia

T1A 56,31 % c 30,06 % c 7,52 % ab 0,00 % a

T1 79,55 % a 56,36 % a 17,63 % a 0,53 % a 

T3 54,62 % b 31,65 % c 0,41 % c 0,00 % a

T4 26,93 % c 6,34 % c 0,00 % b 0,00 % a 

T15 50,29 % b 27,99 % c 2,80 % ab 0,00 % a

T17 76,11 % a 51,80 % a 16,35 % a 0,00 % a

T19 60,63 % b 37,36 % a 5,45 % ab 0,00 % a
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