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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. 
Em geral, os sintomas são muito parecidos entre as espécies fitopatogênicas e necessitam de temperaturas e taxas de umidade altas (Thomma, 
2003; Neeraj & Verma, 2010). 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. 

Introdução 

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. 

Objetivo 

Matérias e métodos 

a) Baccharis ochracea 
Imagem: flora digital –  

Sérgio Bordignon 

b) Foeniculum vulgare 
imagem: nociveglia 

c) Baccharis trimera  
Imagem: As plantas 

medicinais 

As folhas foram secas por  
quinze dias em estufa  
de secagem a 40° C.  

Os óleos essências foram 
extraídos  por hidrodestilação 

em aparelho Clevenger durante 
uma hora. 

Óleo essencial + Tween 20 (1:1) + CBD = 
a) 1%; b) 1%; c) 0,2% 

Placa com fungo Alternaria sp. 

As placas com o fungo foram 
lavadas com 

 água destilada  autoclavada e 
com o auxílio de  alça de 

Drigalski, para a remoção do 
micélio, após deixadas abertas 

em BOD por 72 h para 
 esporulação do fungo. 

Suspensão de conídios 
na concentração 

 de 6,55 x 10⁵ 
conídios/mL. 

As placas foram lavadas novamente com 
 10 mL de água destilada autoclavada  para a 

 obtenção  da suspensão de conídios. 

(a) (b) (c) Cont. 

5mL de CBD + 200 µL  da  
suspenção de conídios 

O experimento foi realizado em triplicata, e deixado em 
agitação constante à temperatura de 28°C. 

Foram retiradas amostras e avaliada a germinação de 100 
conídios por repetição. A estatística foi realizada 

utilizando análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey.  

Resultados 

Conclusões 

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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