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A Alternaria sp. é um fungo patogênico causador de doenças em várias plantas, entre elas o tomateiro,
tendo  como  característica  o  aparecimento  de  pintas  pretas  na  superfície  das  folhas.  Essas  manchas
necróticas  acabam  prejudicando  a  planta  no  processo  de  fotossíntese  e  a  produção  de  frutos.  Os
fungicidas apresentam pouca eficiência no controle da alternariose, e por isso, faz-se necessária a busca
por formas alternativas de controle deste patógeno. Dentre estes,  os óleos essenciais têm apresentado
ação  antifúngica  comprovada,  permitindo  seu  uso  no  controle  de  patógenos.  Os  óleos  essenciais  de
alecrim,  carqueja  e  funcho,  possuem  atividade  antifúngica  in  vitro  comprovada  contra  o  crescimento
micelial  de  Alternaria  sp.,  indicando  sua  possível  utilização  como  produto  natural  no  controle  desta
doença.  Neste  estudo,  os  óleos  essenciais  de  Baccharis  ochracea  (alecrim),  Foeniculum  vulgare
(funcho)  e  Baccharis  trimera  (carqueja),  foram  testados  contra  a  germinação  de  conídios  do
fitopatógeno Alternaria sp. isolado A03/09. A ação dos óleos essenciais foi testada nas concentrações de
1% para B. ochracea e B. trimera, e 0,2% para F. vulgare,  os quais foram emulsificados utlizando Tween
20  (1:1)  e   adicionados  a  5  mL  de  meio  CBD  (caldo-batata-dextrose)  em  tubos  de  ensaio.  No  mesmo
momento,  alíquotas  de  200  μL  da  suspensão  de  conídios  do  patógeno  (6,55  x  10⁵  conídios/mL)  foram
adicionadas  a  cada  tubo.  A  avaliação  foi  feita  pela  observação  de  100  conídios  em três  repetições  em
microscópio  óptico,  para  determinação  da  taxa  de  germinação,  após  24  h  de  incubação  em  agitador
orbital à 28°C. O tratamento controle foi a suspenção de conídios do patógeno adicionado ao meio CBD
sem  a  presença  de  óleo  essencial.  Os  óleos  essenciais  testados  se  mostraram  eficazes  em  inibir  a
germinação de conídios do fungo Alternaria sp., os quais apresentaram porcentagem de germinação de
30%, 30,67% e 32% para B. ochracea, F. vulgare e  B. trimera, respectivamente. O tratamento controle
apresentou  73%  de  germinação.  Sendo  assim,  foi  possível  observar  uma  diminuição  na  taxa  de
germinação  de  conídios  do  fitopatógeno,  demonstrando  o  efeito  inibitório  provocado  pelos  compostos
presentes nos óleos essenciais testados nesse estudo.
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