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A antracnose, causada pelo fungo Colletotrichum
gloeosporoides Penz., foi constatada recentemente
causando podridão de frutos de côco, em plantios da
Socôco, no município de Mojú, PA. Apesar da baixa
incidência da doença no campo, em tomo de 2,5%, os
frutos infectados apresentam deterioração do albúmen,
exalando odor fétido, trazendo como conseqüência
problemas de ordem s.anitária quando os frutos são
processados na indústria. A penetração do patógeno é
facilitada pelo ferimento deixado nos tecidos
meristemáticos de frutos jovens pelo ácaro Eriophyes
guerreronis Keiher. Esse trabalho teve como objetivo
verificar, em condições de laboratório, o efeito
fungistático ou fungitóxico dos óleos essenciais de Piper
aduncum (pimenta-de-macaco), Piper hispidinervium
(pimenta longa), Andiroba (Carapa guianensis) e
Copaíba (Copaifera sp.) sobre o fungo Colletotrichum
gloeosporioides e, para efeito de comparação, dos
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fungicidas carbendazim e tiofanato metilico, comum ente
utilizados paracontrole desse patógeno. Os óleos foram
utilizados nas concentrações de 100, 200, 500, 750 e
1000 ppm e os fungicidas, nas concentrações de I, 10 e
100ppm. Foi realizada a repicagem do fungo para placas
de Petri contendo BDA com alíquotas dos óleos e dos
fungicidas. Após 10 dias, mediu-se o crescimento
ortogonal do fungo calculando-se o PIC (porcentagem
de inibição do crescimento). O óleo de P hispidinervium
foi o mais eficiente inibindo o crescimento micelial em
tomo de 80%, seguido dos óleos de P aduncum e de
copaíba, que na concentração de 1000ppm, apresentaram
PIC de 67% e 49,65%, respectivamente. O óleo de
andiroba não teve efeito na inibição do fungo. Pelos
resultados obtidos, concluiu-se que os óleos de P
hispidinervium e copaíba tem potencial de utilização
no controle preventivo do patógeno causador da
antracnose em-coco.
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O Rocksil, um pó de rocha silicatado vem
propiciando bons resultados no controle de vários
patógenos.Neste trabalho, testou-se a sua eficiência
sobre o crescimento micelial in vitro dos fungos
Curvulária eragrostides do dendê,Colletótrichium
gloesporioides eDrechslera incurvata do coqueiro. O
rocksil foi utilizado nas concentrações de 1000 ppm,
2000ppm e 3000 ppm , os quais foram misturadas a
BDA fundente, vertendo-se, para placas de petri.
Realizaram-se cinco repetições por tratamento, sendo
que placas contendo apenas BDA serviram como
testemunha. Após a solidificação dos meios, foram
repicados discos de micélio de 5mrn de diâmetro das

três espécies de fungos testados para o centro da placa.
As placas foram incubadas por 8 dias a 25°C. Fez a
avaliação medindo-se ortogonalmente o diâmetro das
colônias e calculando-se, a seguir, a percentagem de
inibição de crescimento (PIC). Os resultados obtidos
mostraram que Rocksil a partir de 1000ppm inibiu
100% do crescimento micelial do fungo Drechslera
incurvata enquanto que para Colletotrichum
gloeosporioides a inibição total ocorreu a partir de
2000ppm. O produto não foi eficiente no controle de
Curvularia eragrostides considerando que na
concentração de 3000ppm houve uma inibição de
47,01%.
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