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1. RESUMO 

 O gênero Trichoderma desperta grande interesse na área agrícola e na medi-

cina por produzir compostos bioativos aplicados na indústria. Este trabalho teve o 

objetivo de avaliar a produção de metabólitos secundários nas diferentes fases de 

crescimento do Trichoderma reesei, a atividade antimicrobiana destes metabólitos e 

avaliar a extração de DNA in house de T. reesei , através do protocolo de Salting out. 

Foi realizada uma cultura com 100.000 esporos em meio Sabouraud e o desen-

volvimento foi monitorado por 7 dias. Para o processo da produção de metabólitos 

foram realizados os tratamentos: Temperatura Ambiente (TA), 30°C, 37ºC e 37ºC

+CO₂. Para a identificação do metabólito secundário produzido foi realizada uma 

varredura em espectrofotometria entre os comprimentos de onda de 200nm a 

600nm. Os testes da função antimicrobiana dos compostos obtidos foram realizados 

através do teste de ágar difusão. Ao avaliar o ciclo de crescimento do T. reesei foi 

observado que a produção do micélio iniciou-se a partir do segundo dia em todos os 

tratamento, e a 37ºC houve um crescimento no terceiro dia. A produção de metabóli-

to secundário foi avaliada pela síntese de um exsudato amarelo, encontrado nos 4 

tratamentos, com picos de absorbância: TA = 270nm, 30°C = 270nm e 380nm, 37°C 

= 270nm, 360nm e 380nm e 37°C+CO₂ = 270nm, 360nm e 380nm. Os antibiogra-

mas apresentaram halo de inibição nos tratamentos 30ºC e 37°C+CO₂ para a bac-

téria Proteus spp. e o tratamento 37ºC para as bactérias S. saprophyticcus, S. epi-

dermidis, Salmonella spp., o tratamento TA não apresentou halo de inibição para as 

bactérias testadas. Os resultados denotaram a obtenção de DNA genômico de T. 

reesei de boa qualidade nos tratamento T1, T2, T3 e T4, obtendo um rendimento en-

tre 270 ug/ml e 1880 ug/ml. Os tratamentos T3 e T4 que tiveram alterações na quan-

tidade de SDS 10%, proteinase K e tempo de incubação, mostraram maior rendi-

mento e pureza dentre a faixa de 1,8-2,0. Os tratamentos T1 e T2 que foram trata-

dos com menor tempo de incubação, obtiveram altas concentrações de DNA com 

uma pureza inferior a 1,8. Os tratamentos T5, T6 e T7 que utilizaram esporos para 

extração não apresentaram resultados satisfatórios. 



2. INTRODUÇÃO 

 Os fungos possuem uma grande capacidade para sintetizar e produzir diver-

sas e variadas moléculas orgânicas de relativo baixo peso molecular, com atividades 

biológicas interessantes. Atualmente a maior parte dos grupos de pesquisa que tra-

balham com produtos naturais produzidos por fungos, se concentra em suas apli-

cações farmacêuticas, em suas funções como micotoxinas e suas funções ecológi-

cas (GALLARDO, 2009). 

 O  gênero Trichoderma está entre os fungos mais distribuídos na natureza  

podendo ser encontrados em ecossistemas que se diversificam desde tundra até o 

tropical. Essa predisposição de sobrevivência em regiões distintas, pode estar rela-

cionada a sua capacidade metabólica diferenciada e sua hostilidade natural competi-

tiva (SILVA, 2008). 

 O gênero em questão é composto por espécies de fungos filamentosos, 

mesofílicos, que habitam o solo, apresentando hifas septadas, ramificadas (de 5 a 

10 µm de diâmetro), polinucleadas, de núcleo haplóide, formando colônias brancas 

de rápido desenvolvimento e almofadas verdes ou amarelas de filamentos de 

esporulação. A produção dos esporos ocorre no extremo da fiálide e são agrupados 

em pequenas massas (ANDRADE; VENÂNCIO, 2013). 

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

harzianum, T. atroviridis, entre outras. Porém, a que possui um maior interesse 

econômico é a Trichoderma reesei, uma vez que esta é primordial para a produção 

de celulases e hemicelulases e também é utilizado para expressão heteróloga de 

proteínas (SILVA, 2008). 

 As espécies de Trichoderma, incluindo Trichoderma reesei, são capazes de 

produzir substâncias conhecidas como "metabólitos secundários" e o seu efeito 

pode variar entre espécies e entre isolados da mesma espécie (MARTINS-

CORDER; MELO, 1998). 

 Sabe-se que a diversidade dos metabólitos secundários está relacionada com 

seus mecanismos de sobrevivência devido á sua continua competitividade por ali-

mentos e espaço com outros fungos, bactérias e microorganismos parasitários. Por 



esta razão, muitos dos metabólitos secundários isolados a partir do cultivo de fungos 

são compostos que possuem atividades antibióticas ou antifúngicas. Estudos sobre 

metabólitos secundários produzidos por fungos vêm sido conduzidos, com o foco no 

descobrimento de novas drogas com o potencial de combater microorganismos fi-

topatogênicos (GALLARDO, 2009). 

 Uma grande classe de metabólitos secundários são os policetídeos de origem 

fúngica, apresentando uma das maiores diversidades estruturais entre os produtos 

naturais. A maioria desses compostos é ativa em diversos sistemas biológicos. Por-

tanto, a busca de policetídeos em microorganismos vem sendo apontada como uma 

boa estratégia para pesquisas de substâncias bioativas (PASTRE et al., 2007).  

 Conforme a atuação do conjunto das enzimas PKS durante a biossíntese, os 

policetídeos podem ser compostos aromáticos poliidroxilados (como a maioria dos 

pigmentos fúngicos), compostos alifáticos pouco oxigenados (ou policetídeos par-

cialmente reduzidos, como a lovastatina) e alifáticos altamente reduzidos (e.g. áci-

dos graxos). A busca por policetídeos em cepas fúngicas selvagens pode auxiliar 

nesses estudos, além de apontar novas fontes para compostos de reconhecida im-

portância pelas atividades biológicas (MARINHO et al., 2005). 

 Após o sequenciamento do genoma do fungo Trichoderma reesei, foi encon-

trado um grande número de genes sem função determinada, assim é de suma im-

portância para o estudo da função destes genes a obtenção de DNA de boa quali-

dade e pureza (MARTINEZ et al., 2008). 

 Dada a grande importância dos policetídeos, e, que a maiorias destes 

metabólitos são sintetizadas por diferentes espécies de fungos, tem desencadeado 

novas pesquisas para obter novos compostos visando à obtenção de novas e/ou 

melhores compostos bioativos (HUTCHINSON, 1999). 

3. OBJETIVOS 

 O presente trabalho tem como objetivo analisar a curva de crescimento do 

Trichoderma reesei, verificar a eficiência do protocolo de Salting out para extração 

do DNA genômico do fungo com alto rendimento e baixo custo com o intuito de ma-



nipulação gênica, e avaliar a atividade do metabólito secundário produzido pelo Tri-

choderma reesei durante as fases de crescimento em condições de estresse. 

4. METODOLOGIA         

4.1 MICRORGANISMO E CULTIVO DAS CÉLULAS 

Para a análise da curva de crescimento e para a extração de DNA genômico 

foi utilizada a cultura do fungo Trichoderma reesei, inoculado em meio Sabouraud a 

30ºC durante 6 dias, com observação do desenvolvimento diariamente neste perío-

do. A cepa foi pelletizada em eppendorfs e armazenadas a – 4°C. 

Para a análise da produção de metabólitos secundários, o fungo foi inoculado 

em meio Sabouraud a temperatura ambiente, 30ºC, 37ºC e a 37ºC+CO2 5%.As pla-

cas foram armazenadas com ph entre 5,2 á 5,9 uma vez que esse ph é o mais ade-

quado para o crescimento do Trichoderma reesei.  

  4.2 AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE METABÓLITO SECUNDÁRIO 

 Para a avaliação do metabólito secundário produzido, este foi observado e 

extraído diariamente durante o período de sete dias. Em seguida, foi realizada 

varredura em espectrofotometria entre 200nm a 600nm. 

 4.3 TESTE ANTI-MICROBIANO 

 Para testar se o metabólito secundário produzido pelo Trichoderma reesei 

possui função anti-microbiana, foram semeadas as bactérias Salmonella spp., Pro-

teus spp., Staphylococcus saprophyticcus e Staphylococcus epidermidis em placas 

separadas, nestas placas foram colocados pedaços de canudo que serviram como 

suporte para o metabólito secundário ser depositado. Havia o número suficiente de 

canudos para os metabólitos secundários coletados dos quatro ambientes sendo 

testados (temperatura ambiente, 30ºC, 37º e 37º+CO₂ 5%). 



4.4 MÉTODOS DE EXTRAÇÃO DE DNA 

Para a extração do DNA de Trichoderma reesei foram utilizados os seguintes 

protocolos: Extração com SDS 10% e com adição de Proteínase K. (BARATTO; 

MEGIOLARO, 2012). Foram testados 7 tratamentos, sendo T1,T2,T3 e T4 (a partir 

de micélio) e T5,T6  e T7 (a partir de espóros)  com variações na quantidade de SDS 

10%, NaCl, Etanol absoluto e tempo e temperatura de incubação em banho maria: 

T1 30ul de SDS%, 100ul de NaCl, 1000ul de Etanol absoluto e 30 minutos a 55ºC. 

T2 35ul de SDS%, 150ul de NaCl, 1500ul de Etanol absoluto e 30 minutos a 55ºC. 

T3 30ul de SDS%, 100ul de NaCl, 1000ul de Etanol absoluto e 60 minutos a 60ºC. 

T435ul de SDS%, 150ul de NaCl, 1500ul de Etanol absoluto e 60 minutos a 

60ºC.T520ul de SDS%, 100ul de NaCl, 1000ul de Etanol absoluto e 20 minutos a 

55ºC.  T625ul de SDS%, 150ul de NaCl, 1500ul de Etanol absoluto e 20 minutos a 

55ºC. T7 35ul de SDS%, 150ul de NaCl, 750ul de Isopropanol e 20 minutos a 55ºC. 

4.5 ELETROFORESE E QUANTIFICAÇÃO 

Para avaliação do DNA extraído, foi realizada a técnica de eletroforese em gel 

de Agarose a 1% utilizando brometo de etídio como intercalante de DNA para visua-

lização em luz ultravioleta. 

Na preparação da amostra de DNA foi utilizado como corante o tampão de 

amostra contendo azul de bromofenol. 

  

 Este estudo foi realizado no laboratório de Biologia Molecular do Centro Uni-

versitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU . 

5. DESENVOLVIMENTO 

  As espécies do gênero Trichoderma são microrganismos presentes no solo, 

em materiais vegetais e substratos em decomposição, e em geral são organismos 

dominantes na microflora de solos de uma grande variedade de “habitats”, atribuin-



do-se tal fato à sua diversa capacidade metabólica e à sua natureza competitiva, 

uma vez que possuem a habilidade de atacar outros fungos (SAMUELS, 1996). 

  Devido a sua importância biotecnológica, o Trichoderma reesei vem sendo 

estudado em diversos laboratórios ao redor do mundo, uma vez que possui grande 

capacidade de produzir e secretar diversas enzimas (BEGUIN, 1990) entre elas os 

compostos policetidicos (COURTOIS et al., 2003). 

  Durante o desenvolvimento do trabalho foi utilizado a cepa de Trichoderma 

reesei ATCC 13631 produtores de celulose e sensível a choque térmico. Observa-

mos que em mudanças ambientais houve alterações na produção de metabólitos 

secundários. Trabalhos posteriores avaliarão o DNA extraído dessas amostras. 

  

6. RESULTADOS 

 Ao avaliar o ciclo de crescimento do T. reesei foi observado que a produção 

do micélio iniciou-se a partir do segundo dia em todos os tratamentos com aproxi-

madamente 12mm, e houve um crescimento acelerado, com relação aos outros tra-

tamentos, a 37°C com um diâmetro micelial de 59,3mm no terceiro dia. A produção 

de metabólito secundário foi avaliada pela síntese de um exsudato amarelo que se 

iniciou ao terceiro dia nas placas armazenada em todas as temperaturas, exceto em 

TA. As placas incubadas a 30°C e 37°C+CO₂, apresentaram produção de metabólito 

secundário com intensidade moderada, enquanto as placas incubadas a 37°C, apre-

sentaram produção de metabólito secundário intenso. O tratamento TA iniciou a pro-

dução do metabólito secundário a partir do quinto dia, denotando um pico de absor-

ção a 270nm. O tratamento 30°C apresentou picos de 270nm e 380nm, o 37°C 

apresentou picos a 270nm, 360nm, 380nm e 400nm e o 37°C+CO₂ apresentou picos 

a 270nm, 360nm e 380nm indicando a presença de metabólitos secundários. Após a 

realização do teste ágar difusão foi observado um halo de inibição pelos tratamentos 

30ºC e 37ºC+CO₂ para a bactéria Proteus spp de 8mm e 10mm, respectivamente, e 

o tratamento 37ºC para as bactérias Staphylococcus saprophyticcus, Staphylococ-

cus epidermidis, Salmonella spp de 9mm, 8mm e 8mm, respectivamente, a diferen-

cia do tratamento TA que não apresentou halo de inibição para nenhuma bactéria 

testada. 



 Para avaliar o material genômico do fungo produtor de composto bioativo foi 

extraído o DNA para estudos genômicos posteriores. 

 Ao avaliar o ciclo de crescimento do T. reesei foi observado que a produção 

do micélio iniciou-se a partir do segundo dia com aproximadamente 12mm. Os tra-

tamentos T1 e T2 foram utilizados para extração de DNA de micélio extraído ao 

quarto, quinto e sexto dias do ciclo de crescimento. O T1 mostrou concentrações de 

275µg/ml, 620µg/ml  e 735µg/ml, nos três dias extraídos, respectivamente, enquanto 

o T2 mostrou concentrações de 480µg/ml, 270µg/ml  e 1815µg/ml, nos mesmos 

dias. Os tratamentos T3 e T4 se mostraram eficientes pelos resultados obtidos na 

eletroforese em gel de agarose a 1%, com presença de bandas ainda mais visíveis. 

Os tratamentos T5 e T6 apresentaram baixo rendimento. O tratamento T7 não apre-

sentou resultado satisfatório. Conclui-se que foram obtidos resultados favoráveis a 

partir do uso dos protocolos T1,T2,T3 e T4 testados, com presença de banda visível 

e alta concentração. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Através dos resultados proporcionados pelo teste ágar difusão, conclui-se que 

o metabólito secundário extraído possui atividade antimicrobiana, por ter apresenta-

do halos de inibição para as bactérias Proteus spp (30ºC e 37ºC+CO2), Staphylo-

coccus saprophyticcus, Staphylococcus epidermidis e Salmonella spp (37ºC), en-

quanto o tratamento T.A. não apresentou halo de inibição. A partir destes resultados, 

juntamente com os resultados obtidos na leitura do espectrofotômetro, conclui-se 

que o exsudato amarelo encontrado nas placas armazenadas representa o metabóli-

to secundário produzido pelo Trichoderma reesei. 

 O protocolo de Salting out é eficiente para extrair DNA genômico de T. reesei, 

sendo o protocolo T3 e T4 os que apresentam melhores resultados. Os protocolos 

T1 e T2 também foram eficientes e os protocolos T5, T6 e T7 não apresentaram re-

sultados satisfatórios. Conclui-se então que a extração de DNA genômico de Tricho-

derma reesei gera melhores resultados quando feita a partir do micélio e quando a 

proteinase K tem sua ação por maior tempo. 
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