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Identificação de metabólito secundário produzido por Trichoderma reesei em 

 condições de estresse 

 

INTRODUÇÃO 

 

          O gênero Trichoderma  estão entre os fungos mais distribuídos  na natureza  po-

dendo ser encontrados em ecossistemas que se diversificam desde tundra até o tropical. 

Essa predisposição de sobrevivência em regiões  distintas, podem estar relacionada a 

sua capacidade metabólica diferenciada e sua hostilidade natural competitiva. (SILVA, 

2008). 

           Diversas espécies de fungos estão sendo pesquisadas para o desenvolvimento de 

produtos medicamentosos e desinfetantes. Estudos feitos com fungos Trichoderma reesei 

demonstra que este gênero degrada a celulose, matéria prima do papel, gerando a glico-

se, podendo ser transformada em álcool produzindo o biocombustível. (CRISTINA,2008) 

           Este gênero possui várias espécies dentre elas:Trichoderma reesei, T. harzianum, 

T. atroviridis e dentre outras.Porém a que possui um maior interesse econômico é a Tri-

choderma reesei ,uma vez que seja primordial para a  produção de celulases e hemicelu-

lases e também é utilizado  para expressão heteróloga de proteínas. (SILVA, 2008). 

           Ele é abrangentemente aplicado nas industrias têxtil, rações, alimentos, polpa, de-

tergente, e papel (SALOEIMO&PAKULA,2012) 

          Já iniciou-se a exploração da sua  potencialidade para desempenho agrícola como 

agente biológicos em combate ao fungo fitopatogênico (SILVA, 2008). 

 

OBJETIVO 

 

          Identificar a produção de metabólito secundário produzidos por  Trichoderma reesei 

em condições de estresse. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

           Para o desenvolvimento do trabalho utilizou-se o fungo Trichoderma  reesei. 

        Esta cultura foi inoculada em meio PDA (Potato Dextrose Ágar), caldo de  batata 

20gr/ml e 40gr/ml  e Sabouraud havendo a  produção de  metabólito secundário em 

temperatura ambiente e a 37°C. 

       As placas foram armazenadas  com ph entre 5,2 á 5,9 uma  vez que esse ph é o 

mais adequado para o crescimento do Trichoderma reesei. 

        Para avaliar o metabólito secundário foi realizado uma varredura no espectrofotô-

metro entre 200nm a 600nm. 

 

 RESULTADOS 

    Após sete dias avaliou-se a produção de metabólito secundário nas placas de 

Trichoderma reesei, tanto em meio de caldo de batata 100gr/L e 200gr/L em temperatu-

ra ambiente e a 37°C, quanto em meio Sabouraud a 37°C , com  ausência de produção 

de metabólito secundário em  meio PDA ,como se pode observar na tabela 1. 

 



 

TABELA 1 

 Temperatura Ambiente 37°C 

PDA - - 

Caldo Batata de 100gr/L x x 

Caldo Batata de 200gr/L x x 

         Sabouraud - x 

x presença de metabólito secundário          -  ausência de metabólito secundário 

 

 FIGURA 1 

 

FIGURA 1 Identificação do metabólito secundário no espectrofotômetro entre 200nn - 600nn em diferentes concentra-

ções de solução. A.Controle (álcool) B.15 microlitros/ml  C.20 microlitros/ml  D.25 microlitros/ml  E.30 microlitros/ml 

F.35 microlitros/ml  G.40 microlitros/ml H.45 microlitros/m lI.50 microlitros/ml  J.60 microlitros/ml 

 

      Controle                   Metabólito secundário 

 

A análise das imagens possibilitou observar que o fungo Trichoderma reesei pro-

duziu metabólito secundário  com picos constantes em  220nm, mesmo estando em dife-

rentes concentrações. 
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