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1. O que é o Trichoderma sp? 

a. É basicamente um microrganismo, um fungo de solo. 

b. O Trichoderma sp já existe no solo em equilíbrio com o solo da área. 

c. O que fazemos é desequilibrar a balança dos microorganismos com um agente 

biológico que possui propriedades benéficas a nós, aplicando o agente em 

uma quantidade gigantesca. 

d. Foto do Trichoderma harzianum.  

2. Para que serve? 

a. Há muito tempo já se estuda o Trichoderma sp como agente com alto 

potencial controle biológico para doenças de raízes de plantas cultivadas. 

3. Como o Trichoderma sp funciona? 

a. Preventivo: O efeito do tratamento feito com Trichoderma sp em uma área 

visando ajuda no controle de doenças radiculares em plantas cultivadas é 

praticamente nulo se aplicado curativamente. 

b. Predação: A hifa do Trichoderma sp cresce ativamente, ou seja, com gasto de 

energia, em direção às hifas de outros fungos, com o objetivo de predação e 
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de alimentação.

 

Trichoderma parasitando hifa de Phytium 

 
Fonte: Site Embrapa 

 

c. Antibiose e antagonismo: Assim que o Trichoderma sp coloniza ou infecta a 

rizosfera das plantas, ele produz substâncias anticépticas que matam outros 

fungos invasores e até mesmo bactérias invasoras. 

d. Hormônios: Na mesma situação acima, o Trichoderma sp produz hormônios 

que ajudam as plantas a formarem um maior volume de raiz, o que 

conseqüentemente faz com que as plantas se nutram melhor, melhorando a 
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sua sanidade como um todo e ajudando a aumentar a resistência das plantas a 

uma possível seca. 

e. Fósforo: O Trichoderma sp tem a propriedade de extrair o fósforo retido no 

solo e liberá-lo para as plantas. O que reflete na produção da área aplicada.  

 
Fonte Site Google Trichoderma photos 

 

4. Quais doenças de solo ele funciona? 

a. Fusarium: 

i. Dose: 6 g de ICB Trichoderma Nutrisolo WP, ou seja, 1 g no 

Tratamento de Sementes + 5 g aplicados em área total o mais cedo 

possível. 

b. Phytium: Idem item (a). 

c. Rizocthonia: Idem item (a). 

d. Esclerotínea: Idem item (a), porém uma segunda aplicação de 5 g é necessária, 

no momento de pré-florada, pois se sabe que as flores do feijoeiro e da soja, 

mais a alta umidade e calor, quebram a dormência dos escleródios. É neste 

momento que uma segunda aplicação se faz necessária. O mofo branco é uma 

das piores doenças fúngicas para plantas e como tal não é em uma aplicação 

que o produto irá resolver o problema. Deve-se pensar em um manejo mais 

prolongado de tratamento da área afetada. 

5. Aplicação: 

a. Pivot: Injetar o produto no Pivot Central o mais cedo possível do plantio. 

b. Trator: Pulverizar a área com alto volume de água o mais cedo possível do 

plantio. 

c. No sulco: Utilizando-se do equipamento “Kombat”, pode-se aplicar o produto 

sobre as sementes no momento do plantio. 

d. Clima: Em TODAS as aplicações evitar o sol pleno sobre o produto, pois o 

agente biológico é muito prejudicado pela Luz Ultra Violeta (UV). O ideal seria 

uma aplicação com clima nublado, ao final da tarde. 

6. Manejo com químicos: Evitar ao máximo misturar com outros produtos químicos, mas 

é proibida a aplicação com fungicidas. 

7. Embalagens: 

a. 1 g para tratamento de sementes. 

b. 50 g para tratamento de área total. 
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8. Concentração e espécies: 

a. O Trichoderma ICB Nutrisolo WP, possui 3 espécies de Trichoderma 

(Harzianum, Viride e Koningii) com 23 cepas diferentes, o que confere a este 

produto um leque muito grande de doenças fúngicas de solo onde o produto é 

efetivo. 

b. A concentração do produto Trichoderma ICB Nutrisolo é de 1012 UFC 

(Unidades Formadoras de Colônias). 

c. São 1.000.000.000.000 de UFC por grama do produto ICB Nutrisolo. 

d. Um trilhão de células viáveis por grama do produto em pó. 

e. 1 g do ICB Nutrisolo corresponde a 1000 g ou ml do produto da concorrência 

na concentração de 109. 

f. Portanto estamos trabalhando com correspondência de 6 L por há do produto 

da concorrência e a mesma recomenda 1 L/há para o tratamento ficar mais 

barato. 

g. Estamos aplicando 6 X o que a concorrência recomenda pelo mesmo preço de 

1 L da mesma. 

9. Conclusões: 

a. A utilização de Trichoderma sp em áreas cultivadas é efetivo para o controle 

de doenças fúngicas de plantas cultivadas a um custo totalmente viável. 

b. Áreas aplicadas com Trichoderma sp tendem a aumentar a produção apenas 

com a aplicação do produto. 

c. Há um incremento na matéria seca de gramíneas nas áreas aplicadas com 

Trichoderma sp. 

d. Há um incremento significativo de volume de raiz das plantas. 

e. O Trichoderma sp é utilizado em todas as culturas. 

f. Com o tempo e manejo adequado, pode-se pensar em dose de manutenção, 

menor que a dose aplicada no início do tratamento. 

10. Considerações Finais: 

a. Temos observado em nível de campo, que áreas tratadas com o Trichoderma 

sp, melhoraram significativamente a produtividade por área nas culturas de 

milho, feijão, soja, batata, pastagens e horti-fruti em geral. 

b. Em áreas críticas, onde o plantio já não é mais comercialmente viável, a 

aplicação de Trichoderma sp, revitalizou a área em questão. 

c. Infelizmente os produtores, talvez por desinformação, somente procuram o 

produto quando a situação já está muito crítica, e, no entanto, o nosso dever 

como técnicos é o de informá-los do uso correto do produto, como um manejo 

normal, constante e em todas os seus plantios. Com essa mentalidade correta, 

a produção comercial estende-se por muitos anos.  
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TRICHODERMA SPP - MICRORGANISMO UTILIZADO NO CONTROLE DE 

FITOPATóGENOS 

06-11-2002  

Autor: Dra. Josiane Pacheco Menezes 

Fonte: Site http://www.agronline.com.br/artigos/artigo.php?id=91&pg=1&n=3 

Doenças de plantas, principalmente causadas por patógenos de solo, são 

responsáveis por perdas severas em culturas de importância econômica em 

todo o mundo. A utilização de cultivares resistentes seria uma grande alternativa 

para o controle de pragas, doenças e plantas invasoras, porém, dificuldades 

como a identificação de genes de resistência para alguns patógenos e a 

habilidade de adaptação que estes possuem a novos genótipos de plantas, 

podem tornar a resistência uma solução temporária (LARANJEIRA, 2001). Além 

disso, o controle químico de doenças de plantas não é totalmente eficiente, uma 

vez que o patógeno penetra no tecido vascular da planta, como é o caso de 

Fusarium oxysporum. Ainda, os insumos químicos têm causado impactos 

negativos nos mais diferentes compartimentos dos ecossistemas, representados 

por contaminação das águas, resíduos químicos no solo, efeitos nos 

microrganismos, danos à saúde humana e dificuldade na ciclagem de resíduos 

químicos em ambientes protegidos (FRIGHETTO, 2000).  

Sabe-se que no controle de doenças de plantas, os métodos de controle 

utilizados vêm sendo aperfeiçoados com objetivo de assegurar o uso correto e 

racional de produtos químicos, bem como, garantir a rentabilidade da atividade 

ao agricultor e diminuir os riscos à saúde humana e ao meio ambiente. Assim, o 

controle biológico se constitui em demanda atual e de alta importância para 

viabilizar a substituição dos agroquímicos (SANHUEZA, 2001).  

Neste contexto, segundo LARANJEIRA (2001) uma alternativa para o controle de 

fitopatógenos é o uso de microrganismos antagonistas, os quais oferecem 

potencialmente respostas para muitos problemas enfrentados na agricultura. O 

controle biológico de patógenos veiculados pelo solo pode ser obtido através da 

introdução de antagonistas, tanto no solo quanto nos órgãos de propagação ou 

através da manipulação do ambiente.  

Sabe-se que diversos microrganismos têm revelado potencial antagônico a 

diferentes fitopatógenos, principalmente, fungos habitantes do solo, entre eles 

Fusarium oxysporum. Entre os biocontroladores usados contra patógenos do solo 

têm-se destacado isolados selvagens e melhorados de Trichoderma spp (REIS et 

al., 1995).  

O gênero Trichoderma, pertencente à Ordem Hypocreales, é representado por 
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fungos não patogênicos, que são habitantes do solo e que exercem antagonismo 

a vários fitopatógenos, através do parasitismo e/ou antibiose (KRUGNER e 

BACCHI, 1995), bem como, por hiperparasitismo (MELO, 1998).  

Trichoderma spp. é um micoparasita necrotrófico eficaz no controle de inúmeros 

fungos fitopatogênicos, principalmente aqueles com estruturas de resistência 

consideradas difíceis de serem atacadas por microrganismos, como esporos, 

escleródios, clamidósporos e microescleródios (MELO, 1996). Fatores como 

temperatura, umidade, aeração, pH e teor de matéria orgânica influenciam na 

sobrevivência de Trichoderma em solo natural ou infestado artificialmente. 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 vários valores de pH menores de 6,5, sendo a faixa ótima entre 

4,5 e 5,3 (COOK & BAKER, 1983; ETHUR, 2002). Medidas da colonização 

saprofítica competitiva foram usadas para avaliar a atividade de Trichoderma 

harzianum em solos não estéreis sob condições de variação de umidade e 

temperatura do solo. Observou-se maior atividade de T. harzianum em solos 

com potenciais mátricos de -0,05Mpa a -0,1Mpa, com atividade declinando nos 

potenciais mátricos de 0, -0,75 e -0,15Mpa, sendo que a atividade saprofítica de 

T. harzianum foi maior em temperaturas de 15 a 21oC (EASTBURN & BUTLER, 

1991).  

Segundo SUTTON (2000), tem-se como alguns exemplos importantes: o 

estabelecimento de Trichoderma viride no solo, favorecendo o cultivo de maçãs, 

onde a mistura de T. viride com solo parcialmente esterilizado foi capaz de 

proteger mudas de macieiras por muitos anos contra podridões causadas por 

Phytophthora e Rosellinia (Sanhueza, RS-Brasil, 1987); a aplicação de T. 

harzianum (T-22) no solo, protegendo pessegueiros contra Armillaria mellea por 

pelo menos quatro anos (Lorito, Itália e Harman, Usa, 2000); e ainda, a 

aplicação de T-22 no solo, antes do plantio de mudas de morango, protegendo a 

cultura e também se multiplicando mesmo em solos infestados com Verticillium e 

Phytophthora (G. Harman, USA, 2000).  

Os mecanismos de ação pelos quais o Trichoderma pode atuar são: antibiose, 

hiperparasitismo, competição e também em alguns casos através de promoção 

de crescimento. O conhecimento de mecanismos de ação é de fundamental 

importância no emprego de métodos racionais de melhoramento genético e para 

aumentar a vantagem competitiva no ambiente. Estes mecanismos variam de 

espécie para espécie e, também, de linhagem para linhagem dentro da mesma 

espécie, de acordo com a interação hospedeiro-parasita (MELO, 1996).  

Com esta visão, torna-se indispensável a integração do controle biológico com 

outros métodos disponíveis. Uma outra alternativa seria o uso combinado de 
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diferentes organismos antagonistas. A combinação destes organismos pode 

aumentar o nível e consistência do controle devido a vários mecanismos de ação 

envolvidos, maior estabilidade da comunidade microbiana na rizosfera, e maior 

eficácia na adaptação às condições ambientais (LARANJEIRA, 2001).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JV Biotecnologia Página 9 
 

MOFO-BRANCO: DOENÇA QUE EXIGE MUITA ATENÇÃO, 

PRINCIPALMENTE NO PERÍODO OUTONO-INVERNO 

  

Margarida Fumiko Ito1,* 

João José Dias Parisi1 

  

            A doença mofo-branco, causada por Sclerotinia Sclerotiorum (Lib.) de Bary, foi 

observada pela primeira vez na cultura da soja, nos Estados Unidos, em 1924. Desde então, foi 

constatada em vários outros países. 

No Brasil, essa doença foi relatada pela primeira vez em 1921, no Estado de São Paulo, em 

plantas de batata e tem sido descrito também em outras culturas; nas últimas safras tem 

causado prejuízos significativos aos produtores brasileiros.  

A doença mofo branco é conhecida também por podridão de esclerotinia, murcha de 

esclerotinia e podridão branca. O patógeno S. sclerotiorum é fungo polífago e encontra-se 

mundialmente distribuído. No Brasil, está disseminado em todo o país; com maior incidência 

principalmente nos estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e também nas regiões que 

apresentam condições climáticas favoráveis ao patógeno, ou seja, temperatura amena e alta 

umidade relativa e do solo. Há relatos de Estados que apresentaram ao redor de 45% de área 

plantada com soja contaminada por esse fungo, na última safra, 2008/09. 

O fungo S. sclerotiorum pode causar doença em mais de 200 gêneros de plantas, abrangendo 

408 espécies, compreendendo desde culturas de alto potencial econômico a plantas daninhas. 

Alface, algodão, amaranto, amendoim, batata, canola, cenoura, ervilha, feijão, fumo, girassol, 

guandú, hortelã, repolho, soja, tomate, trevo, quinoa, são alguns exemplos de plantas que 

podem ser afetadas por essa doença, além de plantas daninhas como picão, carrapicho, 

caruru, mentrasto etc. O problema das plantas daninhas hospedeiras de S. sclerotiorum, e de 

plantas tigüeras de cultivos de plantas também hospedeiras desse patógeno, é que podem 

estar multiplicando o fungo, aumentando o potencial de seu inóculo no solo e causar maior 

incidência à cultura suscetível da safra seguinte.     

  

  

Como o fungo Sclerotinia Sclerotiorum é introduzido na área 

  

            O fungo S. Sclerotiorum pode ser introduzido numa área por sementes contaminadas e 

escleródios (estruturas de resistência do fungo) junto às sementes. 

http://www.iac.sp.gov.br/Tecnologias/mofobranco.htm#1
http://www.iac.sp.gov.br/Tecnologias/mofobranco.htm#1
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Máquinas e implementos agrícolas, sapatos e botas, utilizados em áreas contaminadas pelo 

fungo podem transportar os escleródios.  

Adubação de culturas com dejetos de animais alimentados com material contaminado com o 

fungo podem conter escleródios e estes podem se desenvolver sob condições favoráveis.  

Ascosporos do fungo podem ser disseminados pelo vento ou outros meios e atingir plantas da 

cultura e iniciar o desenvolvimento da doença. 

O vento pode transportar solo ou restos culturais infestados com escleródios e contaminar 

áreas vizinhas. 

Água de irrigação, ou de chuva, pode levar escleródios e introduzir o fungo numa área. 

O patógeno S. sclerotiorum, uma vez introduzido na área, é de difícil controle, devido suas 

características: polífago, com mais de 400 espécies de plantas hospedeiras, forma estruturas 

de resistência que permanecem viáveis por muitos anos no solo, devido ao pigmento 

melanina, que é de difícil degradação, além de alta multiplicação dessas estruturas de 

resistência. Portanto, deve-se tomar muito cuidado para não introduzi-lo. 

  

Condições favoráveis ao desenvolvimento do mofo branco 

  

O fungo S. sclerotiorum desenvolve-se bem à temperatura de 11 ºC a 25 ºC, porém pode se 

desenvolver numa ampla faixa, de 5 ºC a 30 ºC, sob alta umidade relativa e do solo.  

Culturas no período de outono-inverno, sob irrigação, são mais afetadas, porém tem ocorrido 

também em outras épocas de cultivo. Culturas em solo compactado, sob excesso de umidade, 

podem sofrer maior ataque por S. sclerotiorum. 

O estádio mais propício ao início do aparecimento do mofo branco é quando se atinge a fase 

de fechamento da cultura; no caso de feijão ou soja, pode coincidir com a emissão dos 

primeiros botões florais.  

A falta de rotação de culturas, com plantas não hospedeiras de S. sclerotiorum, favorece o 

aumento do potencial de inóculo do fungo e o aumento de sua incidência. 

  

  

Como se inicia o desenvolvimento da doença mofo branco 

  

            O patógeno S. sclerotiorum é fungo habitante do solo, como também fungo de parte 

aérea de plantas. 
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            Normalmente, quando as culturas suscetíveis ao fungo S. sclerotiorum atingem a fase de 

seu fechamento e se as condições climáticas forem de baixa temperatura, alta umidade 

relativa e do solo e na presença de escleródios de S. sclerotiorum (Fig. 1), estes escleródios 

podem germinar, formar estruturas de reprodução (apotécios) e lançar os ascosporos, que irão 

atingir tecidos das plantas e iniciar o processo doença. Ao atingir as pétalas das flores, o fungo 

irá encontrar nutrientes que favorecem o seu desenvolvimento e depois coloniza outras partes 

da planta, porém os ascosporos podem iniciar a doença em outro tecido, além das pétalas. 

            Outra forma de se iniciar a doença é pela formação de micélio branco (de aspecto 

cotonoso) pelo escleródio; ao atingir o tecido da planta, inicia-se a infecção e sua colonização.  

            O fungo S. sclerotiorum pode também ser introduzido pela semente contaminada, em 

forma de micélio dormente e iniciar o processo doença. 

            Ascosporos de S. sclerotiorum, vindos de plantas ou culturas vizinhas, também podem 

desenvolver a doença. 

  

  

 

A 

 

B 

 

C 

 Figura 1. Escleródios de Sclerotinia Sclerotiorum. A. Formas e tamanhos. B. Contaminação 

concomitante com sementes. C. Escleródios formados em meio de cultura. 

  

  

Sintomas da doença mofo branco 

             

Os sintomas iniciais causados pelo patógeno S. sclerotiorum iniciam-se por manchas de 

aspecto encharcado, podendo afetar toda parte aérea da planta. Sob alta umidade, forma-se o 

micélio branco do fungo sobre o tecido afetado, as lesões se alastram, podendo evoluir até a 

morte da planta. A partir do micélio, são formados inúmeros escleródios, nas partes externa e 

interna das plantas (Fig. 2). Na colheita, muitos desses escleródios caem ao solo. 
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Plantas de soja atacadas pelo fungo podem exibir sintomas reflexos na parte aérea, 

caracterizados pelo amarelecimento e necrose internerval  do limbo foliar, conhecidos como 

folha carijó.  

  

 

  

Figura 2. Sintomas de mofo branco (Sclerotinia Sclerotiorum) em feijoeiro. A. sintoma em 

cultivar acamado; B. Micélio branco formado sobre folhas, ramos e pecíolos; C. Formação de 

escleródios; D. Escleródios formados sobre vagem; E. Escleródio formado na vagem, 

internamente. 

 

  

Escleródios de Sclerotinia Sclerotiorum 

  

  

            Os escleródios de S. Sclerotiorum são formados por uma camada externa de pigmentos 

de melanina, que confere resistência à degradação pelos microrganismos. Na parte interna são 

encontrados β -  glucano (com propriedade antitumor) e proteínas. 

            A forma e tamanho dos escleródios dependem do hospedeiro e da localização onde são 

formados, interna ou externamente à planta.  

A 

 

C 

 

D 

 

E 

 

B 
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Cada escleródio pode produzir um a mais de 20 apotécios. Cada apotécio pode liberar mais de 

2.000.000 de ascosporos, durante um período de 5 a 10 dias. Essas características demonstram 

o grande poder reprodutivo de S. Sclerotiorum e o perigo do aumento do potencial de inóculo, 

podendo assim infestar áreas de produção de culturas.    

            Os escleródios recém formados necessitam de período de maturação, antes de 

germinar, que pode variar de semanas a anos. 

            O tempo de sobrevivência dos escleródios pode variar de acordo com o tipo de solo, pH, 

cultura anterior, condições ambientes e presença de microrganismos que causam sua 

degradação. 

            A combinação de alta temperatura e alta umidade do solo tem efeito destrutivo aos 

escleródios próximos ao nível do solo, provavelmente, assim como populações de fungos e 

bactérias que parasitam os escleródios; Trichoderma spp. e Coniothyrium minitans são 

exemplos de fungos. 

  

Controle da doença mofo branco: manejo integrado 

  

Para o controle do mofo branco é necessário seguir recomendações sobre manejo integrado, 

pois medidas isoladas não proporcionam controle satisfatório. 

É importante o uso de sementes certificadas, para não introduzir o fungo na área; tratamento 

de sementes, de acordo com a época de semeadura e histórico da área onde será semeada.  

A rotação de culturas com gramíneas, como aveia, milheto, milho-doce, sorgo, trigo, auxilia na 

redução do potencial de inóculo de S. Sclerotiorum no solo. 

Dar preferência a cultivar de porte ereto, pois a maior aeração na cultura diminui a umidade e 

desfavorece as condições ao desenvolvimento da doença. 

São importantes a escolha da época de semeadura das culturas e evitar plantios adensados. 

O plantio direto na palha, como de braquiária, tem apresentado bons resultados, pois, além de 

aumentar a população de microrganismos biocontroladores de S. Sclerotiorum dificulta a 

entrada de luz necessária para a formação dos apotécios. A palha também forma barreira 

física, que impede os ascósporos de alcançarem a parte superior à palha.  

Outra medida para reduzir o número de escleródios no solo é seu enterrio a 20 cm ou 30 cm 

de profundidade. 

            Recomenda-se ter cuidado com a adubação nitrogenada, pois o excesso de nitrogênio 

propicia o ataque de S. sclerotiorum. 

            O controle de plantas daninhas suscetíveis e de plantas voluntárias pode evitar o 

aumento dos escleródios. 
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É importante limpar e lavar máquinas e implementos agrícolas utilizados em áreas 

contaminadas com mofo branco, para evitar a introdução ou disseminação do fungo S. 

sclerotiorum.    

            Em relação a controle biológico, existem formulações comerciais de Trichoderma spp.; é 

importante observar a qualidade do produto.  

            O controle químico deve ser preferencialmente de forma preventiva, para obter 

resultado de melhor eficiência do fungicida. A época do florescimento, quando do fechamento 

da cultura é a fase mais propícia ao início do desenvolvimento da doença. Portanto, nessa fase 

deve-se redobrar a atenção na cultura, para não perder o momento certo de se iniciar a 

aplicação de fungicida. 

                O fungicida deve atingir o alvo: hastes, ramos, folhas, flores e pétalas, com cobertura 

adequada; repetir aplicações, conforme o monitoramento indicar necessidade, seguindo 

recomendações do fabricante. 

            São poucos os fungicidas registrados ao controle do mofo branco para as diferentes 

culturas. Recomenda-se consultar profissionais especializados na área, para o uso adequado 

do produto. 

  

_______________ 

1 Pesquisadores Científicos, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Fitossanidade - IAC, Av. 

Barão de Itapura, 1481, CEP 13020-432, Campinas - SP. E-mail: mfito@iac.sp.gov.br; 

jparisi@iac.sp.gov.br 

*Bolsista Produtividade em Pesquisa do CNPq. 
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