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INTRODUÇÃO e OBJETIVO
O tomate apresenta diversas doenças que são responsáveis pela perda significativa no seu desenvolvimento e na sua produção, 

sendo que a forma mais utilizada para o combate dessas doenças são os fungicidas químicos, os quais apresentam condições 
desfavoráveis ao meio ambiente e a saúde humana (Silva et al., 2006). Para a diminuição desses problemas citados anteriormente, 
busca-se tratamentos alternativos, como a utilização de óleos essenciais.

Os óleos essenciais das plantas apresentam potencial antimicrobiano que os favorecem para o controle alternativo de doenças, mas 
seus compostos podem apresentar fitotoxidade (Rosado et al., 2009).  

O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito volátil dos compostos presentes nos óleos essenciais de Baccharis ochracea (alecrim), 
Baccharis trimera (carqueja), Foeniculum vulgare (funcho), e Cinnamomum camphora var. linaloolifera (ho-sho) sobre a germinação e o 
crescimento das plântulas de tomateiro.

METODOLOGIA

Hidrodestilação em 
aparelho Clevenger 

por 1 hora

Concentrações de 0,2% para 
funcho, 0,3% para ho-sho e 1% 
para carqueja e alecrim  (v/v)

+ Tween 20 
(1:1) + água 
destilada =

Bioensaio de 
germinação

Bioensaio de 
crescimento

20 sementes 10 sementes

2,5 ml de água 
destilada autoclavada

0,1 ml de óleo essencial 
em algodão fixado na 
tampa da placa de Petri

25  °C Fotoperíodo 
de 12 horas   5 repetições  cada 

tratamento

Avaliação:
7° dia de ensaio

Dados submetidos à 
análise de variância 

(ANOVA) e as médias 
comparadas pelo teste de 

Tukey (P≥0,05)

RESULTADOS

Germinação

Hipocótilo

B. ochracea B. trimera

F. vulgare C. camphora
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
 Os óleos essenciais não apresentam toxidade na germinação de sementes, mas os  óleos  de funcho e carqueja apresentam toxidade no 
crescimento das plântulas de tomateiro,nas concentrações testadas, com exceção do alecrim.

Efeito dos óleos essenciais sobre a germinação 
de sementes de tomateiro, não apresentando 
efeito alelopático na germinação.

Radícula

Crescimento

Efeito dos óleos essenciais sobre o crescimento de sementes de tomateiro, 
demonstrando que F. vulgare e B. trimera afetaram o crescimento das plântulas, 
diminuindo seu crescimento. 

a

a

a

aa

a a
b

c

b

b a

a
b

c

b b


