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RESUMO
O feijão-caupi (Vigna unguiculata L.) apesar de ter potencial para ser implantado em
grandes áreas, sendo realizado basicamente por pequenos agricultores, apresenta baixa
produtividade devido há diversos fatores, como as doenças radiculares que são as maiores
causadoras de reduções de produtividade em campo. Portanto, a presente revisão tem
como objetivo de explanar a importância do controle biológico sob a murcha de fusarium
na cultura do feijão caupi. Visto que o Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli penetra o
sistema radicular, causando o amarelecimento e a senescência prematura das folhas
situadas no terço inferior da planta, reduzindo a produtividade. O Trichoderma spp. têm
sido muito utilizado como alternativa ao uso de produtos químicos, sendo considerado de
grande importância econômica para a agricultura, capaz de atuar como agente de controle
da murcha de fusário provocada por Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli e induzir
resistência nas plantas, além de influenciar positivamente na germinação de sementes, no
desenvolvimento e rendimento da cultura do feijoeiro devido à produção de substâncias
promotoras de crescimento e melhoria na nutrição das plantas, principalmente pela
solubilização do fósforo.
Palavras-chave: Doenças radiculares, Vigna unguiculata, Trichoderma spp.

ABSTRACT
The cowpea (Vigna unguiculata L.) despite having the potential to be implanted in large
areas, being carried out basically by small farmers, has low productivity due to several
factors, such as roots diseases that are the biggest cause of reductions in productivity in
the field. Therefore, the present review aims to explain the importance of biological
control under fusarium wilt in cowpea culture. Whereas Fusarium oxysporum f. sp.
phaseoli penetrates the root system, causing yellowing and premature senescence of the
leaves located in the lower third of the plant, reducing productivity. Trichoderma spp.
they have been widely used as an alternative to the use of chemicals, being considered of
great economic importance for agriculture, capable of acting as a control agent for
fusarium wilt caused by Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli and induce resistance in
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plants, in addition to positively influencing seed germination, bean crop development and
yield due to the production of growth promoting substances and improvement in plant
nutrition, mainly by phosphorus solubilization.

Keywords: Root diseases, Vigna unguiculata, Trichoderma spp.
1 INTRODUÇÃO
O feijão-caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp.) é uma leguminosa bastante
cultivada por pequenos e médios produtores na região Nordeste do Brasil, e nos últimos
10 anos por grandes agricultores de outras regiões sendo uma das principais alternativas
sociais e econômicas de suprimento alimentar e geração de emprego, pelo alto valor
nutritivo e baixo custo de produção (OLIVEIRA et al., 2011).
Apesar da importância socioeconômica do feijão-caupi, a cultura ainda apresenta
baixa produtividade resultado de diversos fatores, como o manejo adequado a cultura,
problemas na comercialização e nas políticas públicas, já que abrange uma maior parte
pelos pequenos produtores de agricultura familiar e principalmente os fatores climáticos
(SEDAP, 2015).
Além dos fatores citados, as doenças destacam-se como um dos mais importantes
na diminuição da produtividade do feijoeiro especialmente as causadas por fungos de
solo, que podem causar prejuízos severos, com diminuição das qualidades fisiológica,
nutricional e sanitária do produto colhido, afetando o preço e sua comercialização
(BOECHAT et al., 2014).
Os agentes causais dessas doenças apresentam estruturas de resistência que os
ajudam a sobreviver no solo por vários anos. Esse grupo de patógenos se caracteriza por
causar doença no sistema radicular ou até mesmo na parte aérea das plantas. As doenças
causadas pelo gênero Fusarium apresentam difícil controle devido à alta variabilidade
genética, sendo necessária a combinação de várias medidas dentro do manejo a fim de
fornecer resultados efetivos (MILANESI et al., 2013).
Dentre estas medidas destaca-se o controle biológico que apresenta as vantagens
de se utilizar agentes como controladores de doenças em plantas, como exemplo o gênero
Trichoderma que possui espécies que são economicamente importantes, principalmente
pela sua capacidade de produzir enzimas, antibióticos e atuação no controle biológico
(CAVERO et al., 2015).
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Vários trabalhos têm demonstrado a eficiência de isolados do gênero Trichoderma
no controle biológico em plantas, por exemplo, F. solani, S. sclerotiorum, M. phaseolina,
F. graminearum (SARAVANAKUMAR et al., 2017).
Fungos do gênero Trichoderma são microrganismos de importância para o
aumento do crescimento vegetal, podendo influenciar positivamente na germinação de
sementes, no desenvolvimento e rendimento da cultura devido à produção de substâncias
promotoras de crescimento e melhoria na nutrição das plantas, principalmente pela
solubilização do fósforo (SILVA et al., 2014).
Portanto, a presente revisão tem como objetivo de explanar a importância do
controle biológico sob a murcha de fusarium na cultura do feijão caupi.

2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 O FEIJÃO-CAUPI
O feijão-caupi [Vigna unguiculata (L.) Walp.], conhecido popularmente como
feijão-de-corda, feijão-macassar, é uma das culturas mais adaptados a diversas condições
de clima e solos pobres em nutrientes, podendo ser encontrado nas savanas tropicais e
subtropicais da África, Ásia e América do Sul (ARRUDA et al., 2020).
Botanicamente está incluído entre as dicotiledôneas, pertencendo à ordem
Fabales, família Fabaceae, subfamília Faboideae, tribo Phaseoleae, subtribo Phaseolinia,
gênero Vigna e secção Catianga (FREIRE FILHO et al., 2006).
Acredita-se que o mesmo foi introduzido na América Latina, primeiro nas
colônias espanholas e, em seguida, no Brasil, durante o século XVI, pelos colonizadores
espanhóis, portugueses e escravos africanos (FREIRE FILHO et al., 2006).
De acordo com o (CONAB), em 2020, a cultura apresentou uma produção no
Brasil em torno de 3 milhões de toneladas. E encontra-se na terceira posição no ranking
mundial. Apesar de ser cultivado em todo o Brasil, o maior destaque é dado às regiões
Norte e Nordeste. Nessas regiões predominam populações carentes, com baixa renda, que
têm a cultura como principal forma de subsistência. Não fugindo a realidade do Nordeste,
está leguminosa exerce grande impacto para os pequenos agricultares do Estado de
Alagoas (ARRUDA et al., 2020).
O cultivo do feijão-caupi, apesar de ter potencial para ser implantado em grandes
áreas, sendo realizado basicamente por pequenos agricultores, utilizando mão-de-obra
familiar, tem contribuído desta forma para permanência do homem no campo. Para estas
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famílias a cultura se constitui um excelente alimento amenizando os efeitos da
desnutrição (SOUSA, 2014).
Rico em proteína (16,5 - 25%), fundamental para construção e defesa do
organismo, o feijão-caupi ainda possui 7,5% de energia, que contribui para o
funcionamento do organismo, 17,4% de ferro, mineral importante na produção de
hemoglobina e um dos constituintes dos glóbulos vermelhos, 7,8% de cálcio, mineral
essencial à formação dos ossos e vitaminas do complexo B (ARRUDA et al., 2020).
A baixa produtividade obtida no Nordeste é reflexo da atuação de diversos fatores
que contribuem direto ou indiretamente para tal circunstância. Pode-se destacar, como
principais fatores a baixa disponibilidade de nutrientes no solo, o plantio em áreas de
difícil cultivo, como em regiões de semiárido, a falta do emprego de tecnologias
adequadas, como variedades melhoradas geneticamente, irrigação, mecanização e o
controle de pragas e doenças (NODARI; GUERRA, 2015).
As doenças constituem importantes fatores de redução da produtividade da
cultura, causando perdas na quantidade e qualidade dos grãos. A murcha de fusário,
causada pelo fungo Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli (Fop), é uma doença que pode
proporcionar grandes perdas de produtividade (CARVALHO et al., 2011).

2.2 A MURCHA DE FUSÁRIO
A murcha-de-fusário foi relatada pela primeira vez nos Estados Unidos da
América (KENDRIK; SNYDER, 1942), sendo constatada posteriormente no Canadá,
Colômbia, índia, África Central (HOLLIDAY, 1970), na Nigéria (OYEKAN, 1977) e
Brasil (RIOS, 1988). Atualmente, a murcha-de-fusário ocorre na maioria das áreas onde
o feijão-caupi é cultivado (CABI, 2019).
Os sintomas da murcha-de-fusário se caracterizam pela presença de folhas verdes
pálidas e flácidas, que se tornam amarelas e caem, resultando na morte da planta.
Aparentemente, a murcha é mais comum na fase reprodutiva da planta, mas plantas jovens
podem apresentar um rápido murchamento que precede a morte. No caule da planta pode
ser visto a presença de lesões de coloração avermelhada com fendas longitudinais
(NECHET; VIEIRA, 2006).
Ao cortar longitudinalmente o caule é comum o aparecimento de coloração
castanho escura, nos tecidos vasculares e formação de intumescência na parte mais baixa
do caule. Uma vez infectados, os vasos condutores podem impedir a translocação de
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nutrientes, reduzindo assim, a capacidade fotossintética da cultura e por consequência a
produção (TAIZ; ZAIGER, 2017).
A extensão da descoloração vascular tem propiciado maior precisão na
mensuração da severidade da murcha-de-fusário do caupi que os sintomas foliares. Dentre
as doenças que podem ocorrer na cultura, a murcha de fusário é uma das mais importantes,
dadas as elevadas perdas econômicas que provoca quando a incidência na área é alta
(NECHET; VIEIRA, 2006).
Eloy; Michereff (2003), comentam que esta doença pode provocar perdas de até
75 % da produtividade, como aconteceu recentemente na Índia. Além disso, não existe
cultivares resistentes, o que dificulta ainda mais o controle da doença.
Os sintomas são mais severos em temperatura em torno de 27 ºC. A presença de
nematóides, principalmente do gênero Meloidogyne, aumenta a severidade da doença
(ROBERTS et al., 1995).

2.3 FUSARIUM OXYSPORUM
O gênero Fusarium foi descrito por Link em 1809, e atualmente pertence ao Filo
Ascomicota, classe Ascomycetes e ordem Hypocreales. Este fungo apresenta micélio e
conidióforos hialinos, que podem ser ramificados e terminados em tufos ou
esporodóquios de filiades, os quais dão origem a dois tipos de conídios (macroconídios e
microconídios). Os macroconídios com um ou vários septos transversais, hialinos,
fusóides, acrógenos e frequentemente pedicelados. Os microconídios também hialinos,
geralmente sem septos, produzidos isoladamente, formados em falça-cabeças unidos ou
em cadeias (LESLIE; SUMMERREL, 2006).
Presença ou não de clamidosporos terminais ou intercalados unicelulares, com ou
sem septos, paredes grossas ou não, simples ou ornamentadas. Essas estruturas são
extremamente resistentes, constituído assim a forma de sobrevivência do fungo sobre
condições desfavoráveis. Seus teleomorfos estão presentes nos gêneros Nectria (Fr.) Fr,
Calonectria De Not. ou Gibberella Sacc. (NELSON et al., 1983).
O gênero Fusarium tem grande número de espécies fitopatogênicas, dentre as
quais, F. oxysporum (Schlecht.) Snyder & Hansen, cuja fase teliomórfica é desconhecida.
Essa espécie é heterogênea, sendo composta de dezenas de espécies que necessitam ser
claramente definidas de maneira adequada (LESLIE; SUMMERELL, 2006).
O fungo F. oxysporum possui ampla gama de hospedeiro e alguns possuem
especificidade na interação com o hospedeiro, apresentando uma subdivisão da 17 espécie
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em diversas formae speciales e raças. De acordo com Leslie; Summerrel (2006), já foram
descritas mais de 100 formae speciales de F. oxysporum, que se destacam entre as doenças
radiculares em cultivos tropicais. Dentre as quais Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli em
feijão-caupi. Atualmente são conhecidas quatro raças fisiológicas de F. oxysporum f. sp.
phaseoli e todas elas tiveram sua descrição nos Estados Unidos da América.
As raças 1 e 2 na Carolina do Sul, sendo que a raça 1, além de causar doença no
caupi também afeta a cultura da soja [Glycine max (L.) Merril.)] e o crisântemo
(Dendranthema grandiflora Tzevelev) (RIGERT; FOSTER, 1987). A raça 3 descrita no
Mississipi (HARE, 1957) e a raça 4 detectada na Califórnia, ambas causando doença em
caupi (SMITH et al., 1999).
A disseminação de F. oxysporum f. sp. phaseoli pode ocorrer de diferentes formas,
incluindo o vento, sementes, solo, material vegetal infectado. A disseminação primária
ocorre através de clamidosporos, sementes contaminadas, enquanto que a disseminação
secundária ocorre por conídios dispersos pelo vento e água de irrigação (CABI, 2019).
Na permanência de F. oxysporum no solo na fase saprófita, seu crescimento e a
sobrevivência sofrem influência das características físicas, químicas e biológicas do solo,
em especial da matéria orgânica. A influência de fatores climáticos como a luz e
temperatura, assim como a idade da planta, podem também interferir na expressão da
murcha-de-fusário no caupi (RIOS, 1988).

2.3.1 Etiologia da murcha de fusário
O complexo Fusarium oxysporum é o agente causal de doenças vasculares em
muitas espécies de plantas, sendo que os isolados que são patogênicos ao mesmo
hospedeiro, ou que possuem a mesma amplitude de hospedeiros, são designados formae
speciales; sabe-se que mais de 70 destas já foram descritas (KISTLER, 1997). Quando há
um alto nível de especialização, formae speciales podem ser associadas à patogenicidade
em apenas uma espécie hospedeira.
Muitas formae speciales podem ser subdivididas em raças, tendo-se como base a
sua virulência em diferentes cultivares de um hospedeiro (ARMSTRONG;
ARMSTRONG, 1981). As raças que causam a murcha ou amarelecimento
especificamente na cultura do feijoeiro, recebem a taxonomia de Fusarium oxysporum f.
sp. phaseoli (Fop). pertence ao filo Ascomycota, ordem Hypocreales, família
Nectriaceae.
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O fungo produz três tipos de esporos assexuados, denominados de macroconídios,
microconídios e clamidósporos. Os macroconídios são produzidos em fiálides curtas,
situados diretamente nas hifas ou ramos finais dos conidióforos, têm forma de canoa,
ligeiramente curvos, com três a cinco septos, medindo 3-6 x 25-35 µm. Os microconídios
são elípticos, unicelulares de 11 x 3,5 µm ou bicelulares de 18 x 4 µm. Os clamidósporos
são hialinos, intercalares ou terminais, medindo 2-4 x 6-15 µm (BIANCHINI et al., 2005).
Até agora sete raças do patógeno já foram descritas baseadas no conjunto de
diferenças entre cultivares de feijoeiro. A classificação está relacionada com a origem
geográfica, onde foram relatadas raças distintas na Colômbia, Brasil, Itália, Estados
Unidos, Grécia e Espanha. Raças altamente virulentas podem matar plantas de feijoeiro
em até duas semanas. No Brasil, foram constatadas quatro raças fisiológicas do fungo
(DALLA PRIA; SILVA, 2010).

2.3.2 Epidemiologia da murcha de fusário
A sobrevivência do fungo ocorre, principalmente, no solo, onde vive
saprofiticamente em restos de cultura e na matéria orgânica. Em longo prazo, o fungo
sobrevive na forma de clamidósporos na ausência do seu hospedeiro (BIANCHINI et al.,
2005). Além disso, outras espécies podem se comportar como hospedeiras alternativas de
Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli, incluindo Dolichos lablab L., Phaseolus lunatus L.,
Mucuna aterrima, Canavalia ensiformes (L.), Crotalaris spectabilis, Cajanus cajan
(DHINGRA; COELHO NETO, 2001).
O patógeno é disseminado de um campo para outro, à longa distância,
principalmente por sementes infectadas, ou como esporo aderido à superfície das
mesmas. A disseminação é facilitada pelo vento e água de irrigação, que carregam
conídios e solos infestados a partir de plantas mortas pelo patógeno e por implementos
agrícolas contaminados (TOLEDO-SOUZA et al., 2012).
O patógeno é capaz de penetrar nos tecidos radiculares do hospedeiro, como
também no hipocótilo e em tecidos radiculares mais velhos, geralmente por ferimentos
ou aberturas naturais. A infecção pode ocorrer em qualquer fase do ciclo da cultura, sob
temperatura ótima de 28 °C (RIBEIRO; HAGEDORN, 1979).
A safra das "secas" é considerada o período crítico de infecção do patógeno,
principalmente quando a planta se encontra nos estádios entre V4 (terceira folha
trifoliada) e R6 (florescimento). Os nematóides Meloidogyne incognita, Meloidogyne
javanica e Pratylenchus spp. são responsáveis pelos ferimentos e aberturas que podem

Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.1, p.4798-4818 Jan. 2021

Brazilian Journal of Development 4807
ISSN: 2525-8761

favorecer a entrada do patógeno pelo sistema radicular do feijoeiro (DALLA PRIA;
SILVA, 2010).
Após a penetração, a hifa do fungo é capaz de colonizar inter e intracelularmente
a planta, atingindo o seu sistema vascular, especificamente os vasos do xilema. O fungo
permanece confinado nos vasos até a doença atingir estádios mais avançados de
desenvolvimento, levando à morte do hospedeiro (DALLA PRIA; SILVA, 2010).
Por fim, o patógeno move-se para outros tecidos e inicia o processo de esporulação
na superfície da planta morta. A severidade da doença é maior a temperatura de 20 °C e,
em condições de campo, o desenvolvimento do patógeno é favorecido em temperaturas
entre 26 a 28 °C, em solos arenosos, ácidos, sob condições de estresse hídrico em solos
compactados e com pouca drenagem também podem agravar a severidade da doença
(SCHWARTZ et al., 2015).

2.3.3 Sintomatologia da murcha de fusário
Após a penetração do fungo pelo sistema radicular do feijoeiro, cujo processo
é facilitado por ferimentos e aberturas naturais, os primeiros sintomas exibidos pela planta
são o amarelecimento e a senescência prematura das folhas situadas no terço inferior da
planta. Com o progresso da doença, o principal sintoma reflexo é caracterizado pelo
amarelecimento das folhas situadas no terço inferior em direção às superiores (Figura 1),
geralmente durante a fase de pré-florescimento ou enchimento de grãos (BIANCHINI et
al., 2005).
Figura 1 - Sintomas de amarelecimento e murcha causada por Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli (Fop)

Fonte: Bayer (2020).
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Plantas jovens, quando infectadas, não apresentam um desenvolvimento
normal e, quando adultas, comprometendo os vasos da planta. Em casos de infecções
mais graves, a planta seca e morre e, sob condições de alta umidade, desenvolvemse sobre o caule e sob as vagens, estruturas constituídas de micélios e conídios do
patógeno (Figura 2).
Figura 2 - Vagens com a presença de estruturas constituídas de micélios e conídios do
Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli (Fop)

Fonte: Bayer (2020).

2.4 MANEJO DA MURCHA DE FUSÁRIO
Para o controle da murcha de fusário é importante impedir a introdução do
patógeno em áreas indenes, pois uma vez detectada a presença no campo, a
erradicação do inóculo torna-se muito difícil através de práticas de controle
(SARTORATO; RAVA, 1994).
Atualmente, a doença tem sido um problema de grande relevância , pois a sua
ocorrência está relacionada com a sua introdução em novas áreas de cultivo de feijoeiro,
em decorrência da utilização de grãos portadores de F. oxysporum e pelo cultivo intenso
de feijoeiro nas mesmas áreas infectadas com o patógeno (PAULA JÚNIOR et al., 2004).
Estas circunstâncias obrigam, de certa forma, os produtores a conviver com a
doença. Embora o uso de cultivares resistentes seja a opção mais eficiente para
controlar a doença, muitos produtores ainda optam por utilizar cultivares suscetíveis,
devido às características agronômicas desejáveis e pela preferência do mercado
consumidor (TOLEDO-SOUZA et al., 2012).
Desse modo, a análise da qualidade sanitária das sementes, em conjunto
com o tratamento das mesmas, consiste em medidas preventivas fundamentais
visando o manejo da doença (COSTA et al., 2013). Considerando-se o manejo integrado
de doenças, o tratamento de sementes constitui um método eficaz na sua prevenção, seja
por meio de fungicidas ou do uso de agentes biológicos.
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Esta prática tem como objetivo não somente erradicar ou reduzir o inóculo
transportado pelas sementes, como também proporcionar uma proteção parcial às
sementes contra patógenos, ou então, presentes no solo. Dentre os benefícios oferecidos
pelo tratamento de sementes, destacam-se o baixo custo e a garantia do estabelecimento
das culturas, pois oferece proteção contra fungos de solo durante os períodos de pré e pósemergência das plantas (REIS et al., 2010).
Os métodos culturais também são bastante utilizados para controle de doenças de
plantas, e têm se tornado uma alternativa bastante interessante, atuando de forma
significativa no controle de fitopatógenos. A incorporação de resíduos orgânicos induz
uma supressividade a curto prazo, pois constitui uma alteração no manejo agrícola,
podendo essa supressividade ocorrer pelo estímulo da atividade da biota, aumentando as
comunidades de agentes de biocontrole e diminuindo o potencial de inóculo dos
fitopatógenos pela ação de compostos liberados durante a decomposição da matéria
orgânica (BETTIOL et al., 2019).
Dentre as práticas culturais que visam à substituição de culturas, as mais utilizadas
pelos agricultores são a rotação de culturas, adubação verde e o controle biológico. Tais
técnicas possuem baixo custo e se baseiam na incorporação de matéria orgânica, ajudando
a equilibrar a flora microbiana do solo, além de modificar as características físicas e
químicas do mesmo, corroborando para o surgimento de solos supressivos a fitopatógenos
habitantes do solo (REIS et al., 2011).

2.5 CONTROLE BIOLÓGICO
O gênero Trichoderma (teleomorfo Hipocrea) é um fungo pertencente à classe
Hyphomycetes, ordem Hyphomycetales, família Moniliaceae (HARMAN, 2000). Pelo
fato de muitas linhagens não apresentarem o ciclo sexual conhecido, estes
microrganismos são classificados como fungos anamórficos ou imperfeitos (HARMAN
et al., 2004).
Os fungos imperfeitos são caracterizados pela produção de conídios
formados a partir de células conidiógenas, contidas ou não em estruturas
especializadas (conidiomas), ou por fragmentação do talo micelial. É um gênero de
fungos que reproduzem-se assexuadamente, e são frequentemente isolados em solos
tropicais e podem ser encontrados em quase todas as temperaturas. Apresenta organismos
de vida livre que inter-relacionam-se com raízes, solo e folhas (MASSOLA JR;
KRUGNER, 2011).

Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.1, p.4798-4818 Jan. 2021

Brazilian Journal of Development 4810
ISSN: 2525-8761

As espécies de Trichoderma vem sendo amplamente estudada para fins de manejo
de doenças em plantas e pela capacidade de promover crescimento e desenvolvimento de
plantas.

Morfologicamente,

Trichoderma

apresentam

características

facilmente

identificáveis, como: rápido crescimento, colônia pulverulenta, conídios de coloração
esverdeada ou amarelo esverdeado, e conidióforos bem definidos com aspecto piramidal.
Os conídios da maioria das espécies são menores do que 5 µm, e podem ser globosos,
subglobosos, elipsoidais ou oblongos (SANTOS et al., 2014).
A maioria das espécies crescem em ágar rapidamente juntamente com o
amadurecimento dos conídios. É facilmente diagnosticada visualmente, por meio do
micélio aéreo e sua pigmentação difusa, com tons de verde à amarelo. O sucesso deste
gênero na rizosfera deve-se a sua alta capacidade reprodutiva, por meio da produção e
dispersão de conídios, habilidade de desenvolver-se em condições ambientais
desfavoráveis, eficiência na utilização de nutrientes, capacidade de modificar a rizosfera
e a alta agressividade contra fungos fitopatogênicos (CARRERASVILLASEÑOR et al.,
2012).
Os agentes de controle biológico são organismos que dependem principalmente
de diferentes condições ambientais, por essa razão, os isolados de Trichoderma pode ser
imprevisível. O micoparasitismo apresenta uma ordem de eventos: primeiramente, as
cepas de Trichoderma detectam outros fungos e crescem em direção à eles; e quando em
contato, ataca o hospedeiro e pode enrolar-se e produzir apressórios na superfície
hospedeira. Além disso, produz inúmeras enzimas fungitóxicas que degradam a parede
celular do fungo (MACHADO et al., 2011).
As estruturas químicas e antibióticas de Trichoderma apresentam baixo peso
molecular, são apolares e voláteis, resultando em uma alta concentração de antibióticos
na camada do solo, possuindo uma longa distância de influência na comunidade
microbiológica. A interação física entre Trichoderma e as plantas envolve mais uma
relação de simbiose que uma relação de parasitismo, pois o fungo ocupa o nicho
nutricional e a planta torna-se protegida das doenças (SILVA et al., 2014).
Além de proteção, o Trichoderma possui a capacidade de promover o crescimento
e desenvolvimento da planta. Também é capaz de aumentar a absorção e a concentração
de uma variedade de nutrientes (cobre, fósforo, ferro, manganês e sódio) em culturas
hidropônicas, mesmo sob condições axênicas (HARMAN et al., 2004).
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Portanto, as consequentes interações entre planta e Trichoderma, inúmeros
patógenos radiculares ou de outros órgãos vegetais causam redução na incidência de
doenças em plantas colonizadas por Trichoderma.
Sendo assim, um melhor entendimento dos mecanismos que operam a interação
entre planta e microrganismos, como também nas comunidades presentes no solo, podem
incitar o desenvolvimento de novos estudos biotecnológicos essenciais no controle de
fitopatógenos e no aumento da produção (VILELA et al., 2010).
Representantes do gênero Trichoderma spp. têm sido muito utilizados como
alternativa ao uso de produtos químicos, sendo considerado de grande importância
econômica para a agricultura. São capazes de atuar como agentes de controle de
patógenos causadores de doenças em várias plantas cultivadas, e também indutores de
resistência às doenças. Em razão disso, Trichoderma se tornou um dos fungos mais
pesquisados como agente de controle de doenças de plantas e formulação de inoculantes
(GUEDES et al., 2010).

2.5.1 Trichoderma spp.
No ambiente, Trichoderma spp. costumam ser microrganismos de vida livre, que
interagem no solo, nas superfícies radiculares e no interior dos tecidos vegetais. Esses
fungos também colonizam outros substratos, como a madeira, onde a fase sexual (gênero
Hypocrea) é frequentemente encontrada (RAJENDIRAN et al., 2010).
Na agricultura, esta classe de fungos tem despertado um interesse cada vez mais
expressivo, especialmente com relação ao seu uso como agentes de biocontrole de
doenças de plantas. Desde então, pesquisas têm elucidado os mecanismos que estes
fungos desenvolvem, configurando-os assim, como verdadeiros antagonistas de
fitopatógenos.
Os mecanismos mais conhecidos são: competição por nutrientes, antibiose,
micoparasitismo, competência rizosférica e indução de resistência. Por apresentarem uma
velocidade de crescimento alta, são capazes de se estabelecer no solo rapidamente e
controlar diversos patógenos, sobretudo aqueles habitantes de solo, como Rhizoctonia
solani, Sclerotium rolfsii, Sclerotinia sclerotiorum, Fusarium spp. e Pythium spp. (MELO
et al., 2001).
No Brasil, a área tratada com Trichoderma spp. cresceu nos últimos anos, e sua
viabilidade, como medida de controle de doenças, está relacionada com a
prática da microbiolização. Esse método é definido como a aplicação de
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microrganismos vivos às sementes para o controle de fitopatógenos e/ou promoção do
crescimento de plantas (MELO et al., 2001).
Nesse sentido, para a cultura do feijoeiro, há apenas dois produtos à base
de Trichoderma spp., registrados no Brasil, para o controle de Fusarium solani e
Rhizoctonia solani, representados pelas espécies de T. asperellum e T. harzianum
(CHAGAS JUNIOR et al., 2012).
No entanto, de acordo com Lopes (2009), existe no mercado um grande número
de produtos que não possuem registro junto ao MAPA, porém são utilizados no
tratamento de substrato e de sementes e pulverização na parte aérea das plantas.
Em trabalho realizado por Lohmann et al. (2007), isolados de Trichoderma spp.
reduziram em, aproximadamente, 73% o tombamento de plântulas causadas pelo fungo
Sclerotium rolfsii em plântulas de soja, em comparação à testemunha.
Menezes et al. (2004), também verificaram o bom desempenho de Trichoderma
harzianum através da aplicação do antagonista em sementes de feijão, visando o controle
de Macrophomina phaseolina inoculado no solo.
Para o controle da podridão radicular seca (PRS) do feijoeiro, os produtos
comerciais Trichodermil SC, Trichodermax CE e Trichodel Solo SC, usados no
tratamento de sementes ou aplicados no sulco de plantio, aumentaram a
emergência das plântulas tanto quanto o fungicida fludioxonil. A incidência de PRS não
foi afetada, mas todos os produtos biológicos e o químico reduziram a severidade em
relação à testemunha (TEIXEIRA et al., 2012).
Para o patossistema Fusarium oxysporum f. sp. phaseoli e feijoeiro, existem
alguns trabalhos na literatura que relatam o uso de diferentes espécies de Trichoderma no
controle da murcha de fusário. Ao avaliar o potencial de 41 isolados de Trichoderma spp.,
aplicados na forma de pó biológico em solo natural, Reis et al. (1995). observaram que
os isolados TN-31 (Trichoderma aureoviride), TN 63 (T. viride) e TN-10 reduziram em
até 55% a severidade da murcha de fusário do feijoeiro, apresentando-se mais eficientes
que o fungicida benomyl no tratamento de sementes.
Em estudo com a espécie Trichoderma harzianum, Carvalho et al. (2011),
constataram que seis isolados apresentaram antagonismo in vitro contra Fusarium
oxysporum f.sp. phaseoli, sendo que os isolados CEN202, CEN234, CEN238 e CEN240
reduziram entre 35 e 51% a incidência do patógeno em sementes de feijão artificialmente
inoculadas, e proporcionaram uma média entre 73 e 81% de plântulas normais.
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3 CONCLUSÃO
O Trichoderma spp. têm sido muito utilizado como alternativa ao uso de produtos
químicos, sendo considerado de grande importância econômica para a agricultura, capaz
de atuar como agente de controle da murcha de fusário provocada por Fusarium
oxysporum f. sp. phaseoli e induzir resistência nas plantas, além de influenciar
positivamente na germinação de sementes, no desenvolvimento e rendimento da cultura
do feijoeiro devido à produção de substâncias promotoras de crescimento e melhoria na
nutrição das plantas, principalmente pela solubilização do fósforo.
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