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Lasiodiplodia spp. é um fungo cosmopolita, polífago e oportunista, responsável por infectar 
diversas culturas, especialmente as espécies frutíferas. As plantas infectadas apresentam 
sintomas como seca-descendente, cancro em ramos, caules e raízes, lesões em estacas, 
folhas, frutos e sementes, além de incitar a morte de plantas. O presente trabalho teve como 
objetivo avaliar o efeito de extratos alcoólicos de plantas medicinais sobre o crescimento de 
Lasiodiplodia spp. Foram utilizados os isolados de Lasiodiplodia spp. provenientes de 
plantas de camucamuzeiro, bacurizeiro e muricizeiro com sintomas de seca descendente 
em três ensaios distintos. Os extratos foram incorporados ao meio BDA na concentração de 
1%. Após a solidificação do meio, depositou-se um disco de micélio de 6 mm de diâmetro de 
micélio fúngico no centro das placas de Petri. Como testemunha utilizou-se o meio BDA sem 
adição dos extratos. A determinação do crescimento micelial foi realizada diariamente com 
auxílio de um paquímetro, até que o isolado em um dos tratamentos atingisse uma das 
extremidades da placa. Para todos os ensaios, o delineamento experimental foi inteiramente 
casualizado, com 14 tratamentos e cinco repetições. Os extratos alcoólicos de eucalipto, 
mastruz e erva-cidreira reduziram significativamente o crescimento micelial dos isolados de 
Lasiodiplodia spp. estudados com inibição entre 5,2 a 12,68%. Para Lasiodiplodia sp. do 
camucamuzeiro, a maior taxa de inibição foi proporcionada pelo extrato de noni (19,34%); 
sobre Lasiodiplodia sp. do muricizeiro, pelo extrato de cipó de alho (10,97%) e sobre 
Lasiodiplodia sp. do bacurizeiro, pelo extrato de eucalipto (6,79%). 
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