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RESUMO: 

 Introdução: Sclerotium rolfsii é um fitopatógeno muito agressivo causador de sintomas de 

podridão de raízes, colo, bulbos e frutos e acomete cerca de 500 espécies de plantas. Por ser 

um fungo muito resistente no solo, várias pesquisas vem sendo realizadas com o intuito de 

controlar o patógeno e o controle biológico é uma alternativa ao uso de fungicidas químicos. 

O fungo Trichoderma sp. é utilizado no controle de fitopatógenos e na promoção de 

crescimento vegetal devido a sua versatilidade de ação, como parasitismo, antibiose e 

competição, além de atuarem como indutores de resistência das plantas contra doenças. 

Objetivo: Avaliar o potencial antagonístico de produtos comerciais à base de Trichoderma 

sp. no controle S. rolfsii in vitro; Avaliar e comparar a eficiência de Trichoderma sp. 

comercial em relação a fungicidas no controle da podridão causada por S. rolfsii em plantas 

de alface e feijão em casa de vegetação. Metodologia: Foram realizados testes envolvendo a 

técnica de cultivo pareado, onde discos de micélio do patógeno foram colocados em um dos 

lados de placas de Petri contendo meio Batata Dextrose Ágar (BDA), e do outro lado das 

placas foram colocados discos de micélio de Trichoderma sp. Foi delineado também um 

experimento para verificar a produção de um possível metabólito volátil pelo antagonista e 

seu efeito no crescimento micelial de S. rolfsii. Além disso, foram feitos testes de germinação 

dos escleródios de S. rolfsii oriundos do teste de cultivo pareado.  Resultados: No que diz 

respeito à cultura pareada, após 7 dias de confronto direto em placa de Petri, e através da 

fórmula PIC= diâmetro testemunha – diâmetro tratamento/ diâmetro de testemunha x 100%, 

obtivemos um resultado de 42% de inibição do crescimento de S. rolfsii. Em relação à 

produção de metabólitos voláteis, também após 7 dias de confronto, aplicamos a mesma 

fórmula de PIC e obtivemos o resultado de 54% de inibição do crescimento micelial de S. 

rolfsii. O teste de germinação dos escleródios de S. rolfsii, produzidos no confronto direto na 

cultura pareada, foram coletados submetidos e lavagem e foram dispostos em placas contendo 

BDA, onde os mesmo germinaram igualmente aos escleródios produzidos em placas contendo 



 

   

ANAIS DA FUCAMP v.1, n.1 

apenas S. rolfsii, então o Trichoderma sp. não apresenta nenhum poder de inibição na 

germinação dos escleródios neste teste. Conclusão: Trichoderma sp. mostrou ser eficiente no 

controle de S. rolfsii e pode ser uma alternativa viável para diminuir o uso de fungicidas 

químicos. 
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