
Eng.Agr. MSc. MÁRCIO AUGUSTO SOARES 

NOVA AMÉRICA S/A – CITRUS 

marcio.soares@novamerica.com.br 

(14) 3332-3388 

VII WORKSHOP GTACC 

(Bebedouro/SP) 



Santa Cruz do Rio Pardo/SP 

Localização 

NOVA AMÉRICA S/A – CITRUS 

(Fazenda Guacho) 

Nº plantas: 1.750.000 

 

Área: 3.900 hectares com citrus 

http://www.guianet.com.br/sp/index.html


Agente Causal 



Sintomas 

Lesões de flores infectadas 



Sintomas 

Fruto infectado (chumbinho) 



Sintomas 

Cálices retidos (estrelinhas) 



1ª constatação – América Central (Belize, em 1956/57) 

Brasil     RS em 1977; SP em 1977/78 

 atualmente está presente em praticamente todas 
regiões produtoras de citros do Brasil  

Doença típica de regiões tropicais e subtropicais úmidas das 
 Américas 

Histórico 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:LocationBelize.png


Distribuição geográfica 



  reduz a produtividade 

  exige grande planejamento estratégico 

  altera a fisiologia da planta 

Importância Econômica 

Doença típica de flores e frutos jovens 

Doença mais severa em variedades que 
tem floradas multiplas. 



Sobrevivência  

Na forma de conídios, apressórios e infecções 
quiescentes em cálices, folhas e em ramos  

  através do vento, em dias chuvosos, e por 
meio de insetos, a partir de infecções 
existentes nos órgãos florais; 

Disseminação  

  mudas ??? 



Dispersão  

  Por respingos de água. 

Tal fato faz com que, na maioria das vezes,  as 
flores localizadas no terço inferior das  plantas 
sejam mais afetadas. 



Condições  favoráveis  

Temperatura entre 23-25ºC; ideal para 
germinação quando a T ambiente é de 23ºC 

Umidade relativa alta (UR ≥95%) , chuva, 
 orvalho ou cerração 

 Ideal quando ≥ 10 h de molhamento foliar 

Não há restrição em temperaturas entre 5ºC e 30ºC 



Sintomas 

O fungo forma acérvulos de coloração salmão-rosa 

sobre as lesões de flores infectadas 



Sintomas 

Lesões necróticas, de coloração róseo-alaranjada, nas pétalas 

Normalmente aparecem nas pétalas, após a 

abertura dos botões florais 



Lesões necróticas, de coloração róseo-alaranjada, nos botões florais 

Sintomas 
Em ataques severos, os sintomas podem aparecer 

antes mesmo da abertura dos botões florais 



Comparação entre flor com a doença e flor sadia 

Sintomas 

Flor sadia 

Flor com Colletotrichum 



Sintomas 

OBS: As pétalas permanecem presas (aderidas) ao cálice por mais tempo 

As lesões comprometem os tecidos das pétalas que 

ficam rígidas e secas 



Sintomas 

Pétala com sintoma Pétalas sadias 



Amarelecimento pré-maturo do fruto (chumbinho) 

Sintomas 



Amarelecimento pré-maturo do fruto (chumbinho) 

Sintomas 

Chumbinho sadio 

Chumbinhos com Colletotrichum 



Queda do fruto e Retenção do cálice (estrelinhas) 

Sintomas 



Queda do fruto e Retenção do cálice (estrelinhas) 

Sintomas 

Queda normal (fruto + cálice) Retenção de cálice (Colletotrichum) 



Queda somente de frutos 

Sintomas 

Normal 

Colletotrichum 



Distúrbio hormonal da planta (“a planta fica travada”) 

Sintomas 



Distúrbio hormonal da planta (“a planta fica travada”) 

Sintomas 



O risco de ocorrência de Colletotrichum 

varia de acordo com: 

Condições climáticas (chuvas, orvalho e temperatura) no 

momento do florescimento; 

 

Tempo de exposição das flores (duração do período de 

florescimento); 

 

Presença ou não de floradas sucessivas; 

 

Fonte de inóculo. 



 CONTROLE QUÍMICO 

 

 CONTROLE CULTURAL 

 

 CONTROLE BIOLÓGICO 

Controle 



 CONTROLE QUÍMICO  

Quais aspectos a serem considerados ? 

Controle 

Antecedentes da doença Ambiente favorável Potencial de produção 



Quando Pulverizar ??? 

Controle Químico 



Pulverizar no momento (time) correto 



Quando Pulverizar ??? 



ESTÁDIO DE ALERTA !!! 



Cabeça-de-fósforo 

Quando Pulverizar ??? 



Cotonete 

Quando Pulverizar ??? 



Flor aberta 

Quando Pulverizar ??? 



Quando Pulverizar ??? 



Suspeita de infecção através do estigma ??? 



Florada garantida ??? 



DIA     SEM ÍNDICE MÍNIMA MÁXIMA MÉDIA

16/08/2009 DOM 9,1 21,8 15,45      

17/08/2009 SEG 9,2 27,4 18,30      

18/08/2009 TER 11,7 29,4 20,55      

19/08/2009 QUA 9,3 29,9 19,60      

20/08/2009 QUI 10,2 29,8 20,00      

21/08/2009 SEX 10,2 30,6 20,40      

22/08/2009 SAB 5,2 14,1 30,4 22,25      

23/08/2009 DOM 50,2 16,3 20,6 18,45      

24/08/2009 SEG 25,8 15,8 17,9 16,85      

25/08/2009 TER 12,6 13,3 21,8 17,55      

26/08/2009 QUA 8,7 20,6 14,65      

27/08/2009 QUI 8,6 21,4 15,00      

28/08/2009 SEX 12,3 16,6 14,45      

DATA CHUVA       TEMPERATURA





Iniciar a pulverização com base nas flores situadas na ponta 

dos ramos (primeiras flores) 



Garantir o pegamento das flores do ponteiro 



Garantir o pegamento das flores do ponteiro 



Garantir o pegamento das flores do ponteiro 





Maior velocidade e menor vazão possíveis 

Trabalhar com pulverização dos dois lados 

Detalhes da Pulverização 



Detalhes da Pulverização 

Garantir distribuição uniforme de gotas 



Detalhes da Pulverização 

Boa dissolução dos produtos  no pulverizador (uniformidade da calda) 



Pulverização Aérea ??? 



Fungicidas 

      Fungicidas protetores 

benzimidazóis (carbendazim, tiofanato metilico) 

triazóis (difenoconazol) 

 

Trifloxistrobin + tebuconazol 

Fungicidas sistêmicos  

ditiocarbamato (mancozeb) 

ftalimida (folpet) 

(azoxystrobin, piraclostrobin, trifloxystrobin) Estrubilurinas  



Padrão tratamento Nova América S/A - Citrus 

             1ª aplicação  Carbendazin (2L/2.000L) Cabeça fósforo 

             2ª aplicação  Trifloxistrobin + tebuconazol 

(0,8L/2000L) 
Cotonete ou 

10 dias após a 1ª 

             3ª aplicação  Cabendazin ou 

Trifloxistrobin + tebuconazol 

Cotonete/Flor aberta 

     (se necessário) 

             4ª aplicação  Cabendazin ou  

Trifloxistrobin + tebuconazol 

Flor aberta 

     (condição extremamente 

favorável  à ocorrência  

da doença) 



Padrão tratamento Nova América S/A - Citrus 

Plantas tratadas: todas as plantas a partir de 3 anos de idade; 

    

Vazão utilizada:  1.300 litros/hectare (para plantas adultas); 

 

Velocidade de trabalho: 4 km/hora; 

 

Lados de trabalho: 2 lados; 

 

Horário de pulverização: 24 horas por dia; 

 

Condição climática para o trabalho: qualquer (exceto em momentos de 

chuvas fortes); 

 

Número de pulverizadores: 1 pulv 2.000 litros para cada 220ha (90.000pl); 

 

Capacidade de pulverização: 190.000 plantas/dia (8 dias para Fazenda toda.) 

 

     



 
   Práticas culturais 
 
       irrigação 
        
         adubações equilibradas 
       
         eliminação de plantas doentes 
 
         podas  

Controle Cultural 



Controle Cultural 
 
Eliminação de plantas doentes  



Controle Cultural  
PODA  



Controle Cultural  
PODA  



Controle Cultural  
PODA  



Controle Biológico 

(Bacillus subtilis) 

Resultados 

em campo 

não 

satisfatórios 



Trabalho em andamento 

Epidemiologia Molecular e Manejo da Podridão Floral dos Citros 
(Prof. Dra Lilian Amorin - ESALQ/USP  e   Marcel B. Spósito – FUNDECITRUS) 

Caracterizar a distribuição espacial da doença e seu progresso temporal; 

 

Determinar a influência das variáveis ambientais no progresso da doença; 

 

Elucidar os diferentes mecanismos que compõem o ciclo da doença, com ênfase 

na sobrevivência e variabilidade do inóculo e nos mecanismos de infecção e 

colonização; 

 

Testar diferentes sistemas de manejo da doença. 

Início com plantas recém plantadas (acompanhamento desde a implantação do talhão) 

OBJETIVOS: 
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