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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. (Carvalho et al., 2014). Para 

minimizar a utilização de agrotóxicos frequentemente são aplicadas técnicas de manejo alternativo como o controle biológico. Os fungos do gênero Trichoderma 

têm sido empregados na agricultura garantindo bons resultados no controle de doenças fúngicas (Bettiol & Morandi, 2009).  Porém alguns mecanismos que 

permitem esta interação ainda são desconhecidos.  

     Este trabalho tem por objetivo verificar a influência do T. atroviride na germinação de conídios de Alternaria sp  e o controle do mesmo fitopatógeno em plantas 

de tomateiro. 

       Dentre os parâmetros avaliados no experimento in vivo, foi possível 

observar que a biomassa da raiz e altura das plantas de tomate com a presença 

do agente fitopatogênico são maiores. Este incremento pode estar relacionado a 

questão de sobrevivência, devido o estresse causado pelo patógeno.Os demais 

parâmetros avaliados não diferiram estatisticamente entre os tratamentos. 

  Horas 
T1 

T. atroviride 

T2 

Alternaria sp 

T3 

 Alternaria sp 

T3  

T. atroviride 

T4 

Alternaria 

sp 

3h  95 ±2,83 55 ±0 76 ± 8,48 93,5 ±2,12 90 ± 4,24 

6h  98 ±1,41 88,6 ±0 79,5 ±16,26 93,5 ±0,70 97 ±0 

24h  97,5 ±0,71 0 ±0 88,5 ± 0,71 99 ±0 97 ±0 

      Na tabela 1 estão os resultados encontrados nos experimento in vitro. Nas 

primeiras 3 horas foi observado germinação média de 55% dos conídios de 

Alternaria sp no tratamento 2 e 76% no tratamento T3. Às 6 horas as médias 

aumentam para 88,6% e 79,5%, respectivamente.  Os valores encontrados são 

inferiores aos do controle, de 90% no primeiro e 97% no segundo momento.  Em 

24 horas a germinação foi reduzida em cerca de 10% dos conídios do patógeno 

quando adicionado ao agente ativado.  Não foi possível localizar os conídios do 

agente patogênico em 24 horas após a instalação do experimento no tratamento 

T2, possivelmente foram degradados por compostos presentes no líquido 

resultante da germinação.   

Tabela 1. Resultados médios encontrados no experimento observando o número 

de conídios germinados em 100.  
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Meio de cultivo BDA 

Meio de cultivo V8 

Plugue de Trichoderma 

atroviride 

Plugue de Alternaria 

solani 

Placa com 14 dias 

de cultivo 
Suspensão de 

conídios de T. 

atroviride 

Placa com 14 dias 

de cultivo 
Lavagem da placa para 

estimular a esporulação 

24 horas aberta em 

BOD Suspensão de 

conídios Alternaria sp 

Estufa de incubação do tipo BOD 

Suspensão de conídios 

de T. atroviride 

24 horas em agitador orbital 

com temperatura de 25°C 

Caldo de batata Solução salina 

T1 T2 e T3:  Caldo de batata + 

solução salina + suspensão T. 

atroviride 

T4:  Caldo de batata + solução 

salina 

   T1         T2         T3          T4 

T2: filtrado em 

membrana  0,22µm 

Adição da suspensão 

de conídios de 

Alternaria sp  em T2, 

T3 e T4. 

APOIO:  

   T1         T2         T3          T4 

Número de conídios 

germinados a cada 100  

(Hjeljord & Tronsmo, 

2003) 

AVALIAÇÕES: 

3h, 6h e 24h após 

a instalação do 

experimento. 

T1 -Esporos de Trichoderma atroviride  

T2 -Filtrado resultante da germinação de esporos de 

Trichoderma atroviride  + conídios de Alternaria sp 

T3 - Esporos de Trichoderma atroviride + conídios de 

Alternaria sp 

T4 - Conídios de Alternaria sp 

   Estes resultados são preliminares e indicam a baixa redução na germinação de conídios de A. solani na presença de conídios de T. atroviride. Quanto aos 

compostos produzidos nesta germinação, demais ensaios são necessários para consolidar os resultados encontrados.  

   Apesar dos experimentos in vitro com esta linhagem de Trichoderma atroviride terem se mostrado promissores, a interação com o tomateiro não foi eficaz.  

   Deste modo, serão testadas outras linhagens do agente com o intuito de controlar a pinta preta do tomateiro causada pelo fungo Alternaria solani. Além disso, 

outras formas e números de aplicações devem ser testadas. 
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Figura 2. Altura das plantas nos diferentes 

tratamentos. Letras iguais não apresentam 

diferença estatística (p=0,05), aplicando 

ANOVA e Teste de Tukey.  

Figura 1. Biomassa do sistema radicular nos 

diferentes tratamentos. Letras iguais não 

apresentam diferença estatística (p=0,05), 

aplicando ANOVA e Teste de Tukey.  
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