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Trichoderma asperellum é um dos principais agentes de controle biológico de doenças de plantas. Os produtos
comerciais disponíveis no mercado à base deste microrganismo são produzidos por fermentação sólida.
Entretanto, a fermentação líquida apresenta vantagens para a produção em grande escala de Trichoderma, pois
permite controlar o tempo de processo, ocupa menor espaço e demanda menos mão de obra, além de maior
controle sobre os níveis de contaminação, facilitando a produção abundante de biomassa. O presente trabalho
teve o objetivo de avaliar o fator aeração no processo de fermentação líquida de T. asperellum (LQC 096)
sobre a produção de esporos. Em Erlenmeyers contendo meio Czapek-Dox modificado em diferentes
proporções (100 mL de meio/ erlenmeyers de 500 mL; 50 mL de meio/ erlenmeyers de 250 mL; 100 mL de
meio/ erlenmeyers de 250 mL e 100 mL de meio/ erlenmeyers de 250 mL com pérolas de vidro), foi adicionada
uma suspensão de 106 conídios mL-1 de T. asperellum. Os erlenmeyers foram incubados a 30 °C sob agitação
de 160 rpm. Após sete dias avaliou-se o número de conídios e a unidade formadora de colônia (UFC) de cada
tratamento. O experimento foi inteiramente casualizado e realizado em triplicata. Não houve diferença
estatística entre os tratamentos para as variáveis analisadas, com exceção do tratamento contendo pérolas de
vidro, onde a produção de conídios e a UFC foram reduzidas (2,5 x 105 conídios mL-1 e 4,6 x 105 UFC mL-1)
quando comparadas aos demais tratamentos onde a produção de conídios atingiu 2,6 x 108 conídios mL-1 e a
UFC 2,7 x 108 UFC mL-1.
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