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 O fungo Alternaria solani é o causador da pinta preta, doença que compromete as folhas, as hastes e
frutos do tomateiro. Para minimizar a utilização de agrotóxicos frequentemente são aplicadas técnicas de
manejo alternativo como o controle biológico. O presente trabalho busca avaliar o controle realizado por
Trichoderma atroviride em relação ao desenvolvimento do fungo A. solani. Previamente foi avaliada a
resposta de sete linhagens de T. atroviride quanto ao antagonismo a A. solani, por meio de compostos
difusíveis  e  compostos  voláteis.  Assim  foi  selecionada  a  linhagem  T17,  para  a  realização  dos  demais
ensaios.  Buscando  entender  se  estes  resultados  devem-se  a  inibição  da  germinação  de  conídios  de  A.
solani  pela  linhagem  T17,  preparou-se  uma  suspensão  de  conídios  de  T.  atroviride,  mantida  em
agitação constante e  temperatura de 25°C por  24 horas.  Após este período,  foi  adicionado a parte  dos
tubos conídios do agente patogênico. Outra parte das amostras foi filtrada em membrana de 0,22 μM e o
líquido  resultante  da  filtração  recebeu  A.  solani.  Para  observar  se  ocorreu  inibição,  foi  contabilizado  o
número  de  conídios  germinados  em  cem.  As  análises  foram  realizadas  às  3,  6  e  24  horas  após  a
instalação  do  experimento.  Observou-se  pequena redução na  germinação  de  conídios,  assim a  inibição
deve  estar  relacionada  a  outros  mecanismos.  Para  avaliar  a  interação  in  vivo  entre  os  agentes  e  o
tomateiro  foram  utilizadas  plantas  do  modelo  vegetal  Micro-Tom,  que  no  momento  do  transplante
receberam via solo a linhagem T17, na concentração 1.108 conídios/mL, 1,25 mL por copo. Após 30 e 55
dias, uma solução de conídios de A. solani foi borrifada diretamente nas folhas, aproximadamente 2 mL
por planta, na concentração 1x106 conídios/mL. Os parâmetros analisados foram severidade da doença e
parâmetros  de  crescimento.  Dentre  estes,  foi  possível  observar  que  a  biomassa  da  raiz  e  altura  das
plantas na presença do agente fitopatogênico são maiores. Isso pode estar relacionado com a busca pela
sobrevivência  da  planta,  assim  elevando  seu  desenvolvimento.  Demais  parâmetros  avaliados  não
diferiram estatisticamente entre os tratamentos. Apesar dos experimentos in vitro com esta linhagem de
Trichoderma atroviride terem se mostrado promissores,  a interação com o tomateiro via solo não foi
eficaz. Deste modo, serão testadas outras linhagens do agente com o intuito de controlar a pinta preta do
tomateiro, além de outras formas e números de aplicações de Trichoderma.
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