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o fungo Bipo/ares bicolor (Mitra) Shoem, causa danos em diversas culturas, en-
tre as quais podemos citar a pupunheira, trigo, arroz, milho e cana-de-açúcar. O
controle da doença tem sido realizado através de fungicidas, que em alguns ca-
sos torna-se inviável economicamente. Este trabalho teve como objetivo avaliar,
em condições de laboratório, o efeito fungistático dos óleos essenciais de pi-
menta longa (Piper hispidinervium) e Copaiba, extrato de Cravo-da-índia e, para
efeito de comparação, o fungicida Folicur, tendo como base química o Triazol. Os
óleos foram utilizados nas concentrações de 100,200, 500, 750 e 1000 ppm e o
funigicida, nas concentrações de 1, 10, 50 e 100 ppm. Foi realizado a repicagem
do fungo para placas de petri contendo BOA com alíquotas dos óleos e do
fungicida. Apos a testemunha ter tomado toda a placa, mediu-se o crescimento
ortogonal do fungo calculando-se p PIC (porcentagem de inibição do crescimen-
to). O óleo P Hispidinervium foi o mais eficiente inibindo o crescimento micelial
em 100,00%, seguido do óleo de Copaíba e do extrato de cravo-da-india, que na
concentração de 1000 ppm, apresentaram PIC de 56,56% e 19,23%, respectiva-
mente. O fungicida Folicur apresentou uma eficiência inibitória de 100,00% para
as concentrações de 10, 50 e 100 ppm, e de 79,41% para 1 ppm. Pelos resulta-
dos obtidos, conclui-se que o óleo de P Hispidinervium tem potencial de utiliza-
ção no controle preventivo do patógeno.
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