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 A pinta preta ou mancha de alternaria é uma doença de ampla ocorrência nos locais de cultivo de tomate
e é ocasionada pelo fungo Alternaria solani. O uso indiscriminado de fungicidas químicos para o controle
dessa e de outras doenças traz consequências graves tanto para o homem quanto para o meio ambiente.
Para diminuir essas consequências, substâncias naturais extraídas de plantas, como os óleos essenciais,
estão  sendo  utilizadas,  pois  apresentam  resultados  promissores  no  controle  de  diversos  fitopatógenos
devido  a  ação fungicida.  O  objetivo  deste  trabalho  foi  avaliar  in  vitro  a  capacidade fungicida  dos  óleos
essenciais de Eucalyptus staigeriana, Eucalyptus globulus e Cinnamomum camphora var. linaloolifera no
controle  de  A.  solani.  O  método  de  extração  dos  óleos  ocorreu  pela  hidrodestilação  em  aparelho
Clevenger, durante 1 hora, com as folhas previamente secas em estufa. O crescimento micelial do fungo
foi avaliado através da exposição aos óleos essenciais, os quais foram emulsificados em Tween 20 (1:1),
diluídos  em  5  ml  de  caldo  de  batata  (200g/L)  e  após  em  meio  de  cultura  BDA  (batata-dextrose-ágar)
fundente (45°C a 55°C), nas concentrações 0,01; 0,05; 0,10; 0,15 e 0,20% para os óleos de E. staigeriana
e C.  camphora,  acrescentando-se as concentrações 0,25;  0,30;  0,50 e 1,0% para o óleo de E.  globulus,
após vertidos em placas de Petri de 90 mm. Em seguida, inoculou-se no centro de cada placa um disco de
5 mm de ágar colonizado pelo micélio de A. solani. Foram realizadas 5 repetições para cada concentração
e para o  controle  que apresentava somente meio  BDA.  As  placas  foram incubadas durante 14 dias  em
estufa  BOD  a  25ºC  com  fotoperíodo  de  12  horas.  As  avaliações  ocorreram  nos  3º,  7º  e  14º  dias,
medindo-se  o  diâmetro  das  colônias.  Com  base  nos  resultados  obtidos,  observou-se  que  os  óleos
essenciais de E.  staigeriana nas concentrações de 0,15 e 0,20%, e de E.  globulus na concentração 1%,
apresentaram  inibição  total  do  crescimento  micelial,  já  o  óleo  de  C.  camphora  apresentou  ação
fungistática  com crescimento  micelial  de  29,85  mm ao  14°  dia  de  avaliação.  Sendo assim,  verificou-se
que os óleos essenciais testados apresentaram atividade antifúngica sobre A. solani,  o que confirma as
características promissoras dessas substâncias no combate a pinta preta do tomateiro.
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