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Importância do Fundecitrus  

• Respeitamos sem restrições todas as 

recomendações para erradicação/supressão do 

cancro cítrico para o Estado de São Paulo. 

 

 



O Cancro Cítrico 

• Causado pela bactéria Xantomoas citri 

subsp.citri( Xcc). 

• Aparece em locais de clima quente e úmido. 

• Ataca folhas , ramos e frutos . 

• Doença quarentenária  



Controle do Cancro Cítrico – 

Manejo integrado 

• No Brasil : Estados de Santa Catarina , Rio 

Grande do Sul e Paraná. 

• Nos Estado Unidos – Estado da Flórida. 

• Uruguai e Argentina. 

• Outros. 

 

 



Problemas Climáticos 

• Região Sul tem  condições climáticas para o 

desenvolvimento do cancro cítrico. 

• O estado de São Paulo apresenta ótimas 

condições climáticas para uma epidemia da 

doença. 

• As temperaturas devem aumentar nos próximos 

20 anos , o que é favorável ao aparecimento do 

cancro cítrico. Devem ocorrer picos de muita 

chuva e outros anos extremamente secos. 



Cancro Cítrico nos Frutas 



Cancro Cítrico folhas novas 



Cancro Cítrico nos Ramos 



Nos Frutos 



Nas Folhas 



 



Ramos 



Foco de Cancro Cítrico pomares 

em São Paulo 



 



Poda Pomar Velho 



Poda Programada 



Poda com Fruta 



Prática de Campo / Controle 

• 1- Cancro – Problemas maiores até o quinto ano 

• 2- Locais onde é endêmico temos que nos 
preparar desde o plantio do pomar. 

• 3 - Manejo complexo com variedades 
apropriadas e preocupação com clima/ surtos 
vegetativos/ nutrição equilibrada. 

• 4 - Quebra-vento e cúpricos ( cobre fixo), mais 
associações, no tempo certo. 

• 5 – Poda programada. 



Prevenção – Condições desfavoráveis 

ao patógeno. 

- Utilização de drench em plantas novas( imidacropride , 

tiametoxam, Acibenzolar - S- metilo -  )como indutor 

de resistência, Graham & Myers -  Universidade da 

Flórida, Lake Alfred. 

- Utilização de pulverizações cúpricas de forma 

preventiva com controle da larva minadora e outros. 

- Uso de mudas fiscalizadas de viveiro protegido 

- Uso de quebra-vento definitivos e temporários 

- Plantio de cobertura vegetal nas entrelinhas – gramíneas 

- Épocas de adubação nitrogenadas. 



Laranja  Trangênica (futuro) 

- Pesquisadores do Instituto Agronômico do 

Paraná- IAPAR -, Já possuem uma variedade  de 

laranja com gene da sarcotoxina, que induz 

resistência a bactéria do cancro cítrico. 



Indução de Resistência em 

Plantas 

• As plantas possuem mecanismo de proteção 

natural ( barreiras pré e pós formados). 

• Quando ativada confere a planta proteção 

inespecífica. 

• Ativação dos agentes pós-formados pôr algum 

tipo de elicitor procurando ativar ou melhorar  

barreiras das plantas . Exemplo promissor esta 

PR-proteinas. 



Larva Minadora 

• Com a Chegada no Brasil da Larva Minadora   

(Phyllocnistes citrella Stainton), em março de 

1996, houve um aumento no números de focos 

da doença, devido ao ferimento aberto na folha . 

  

 

 



A ferida provocada 

pela minadora  

facilita a 

contaminação 

e o desenvolvimento 

da bactéria do  

cancro cítrico. 

Larva Minadora + Cancro Cítrico 



Abertura na folha – mais cancro 



Resistência Varietal 
Altamente resistentes Calamondin, Fortunella spp. 

 
Resistentes 

tangerinas Satsuma, Ponkan, laranja 
doce Folha Murcha, lima ácida Tahiti 

 
Moderadamente resistentes 

Mexerica do Rio, laranja doces 
Sanguínea, Lima Verde, Valência e 

Pêra 

Moderadamente suscetíveis tangerina Cravo, tangor Murcott e 

laranja Natal 

Suscetíveis ( não recomendado ) Laranjas doces Bahia, Baianinha, 
Hamlin 

 
Altamente suscetíveis 

pomelo Marsh Seedless, lima ácido 
Galego, limão Siciliano, tangelo 

Orlando 
 



Quebra-ventos 

 - É muito importante a instalação de quebra-
ventos 

Espécies de árvores a serem utilizadas: 

 Eucalipto ( melhor opção ), Grevilhea, Pinus, 
etc. 

Obs. São efetivos para a prevenção das infecções 
quando colocados a uma distância equivalente a 
10 vezes sua altura e dispostos para diminuir a 
velocidade dos ventos. 



Eucalipto crescimento inicial  



Fazenda Estrela 



Fazenda Estrela II 



Fazenda Casa Branca 



Fazenda Araraquara 



Fazenda São Paulo 



Quebra Vento Temporário 

• Capim Napier , plantados a cada 4 ou 5 ruas de 

laranja , como forma preventiva ou para corrigir 

um foco existente. 

• Guandu nas entrelinhas, ou no meio da rua .  

• Lavouras de porte alto – Mandioca / ou outra 

Cultura de porte alto, onde é possível.  



Quebra-vento Eucalipto e 

Mandioca 



Eucalipto com 1,5 anos ( 5 metros) 



Sintomas da Doença 

-  Aparecem sobre folhas,ramos e frutos. 

Em forma de lesões , pústulas ou cancros. 

Nas Folhas - Infestação ocorre entre 14 e 25 dias 

do desenv. dos ramos.Depois fica resistente. 

Nos Frutos – 90 a 120 dias depois da queda das 

pétalas, dependendo da variedade. 



Cuidados com os Frutos                                      

Preventivamente: Pulv. Cúpricas 

- Iniciar com pré-florada (na gema) 

- Quando ¾ das pétalas caírem 

- Depois a cada 30 dias ou antes ( fruta só torna-

se resistente quando atinge 80% do seu tamanho 

final). 

- Atenção : 100 mm de chuva ou 30 dias qual 

ocorrer antes( aplicar cobre). 

 



Frutos saudáveis com folhas 

contaminadas ( Uruguai 2005) 



Vegetação nova sem sintomas 



Vegetação nova sem sintomas 



Vegetação nova sem sintomas 



Vegetação Nova Protegida 



Frutos sem cancro 



Cuidando da Planta Cítrica 

• Com o manejo adequado de cancro cítrico é 

possível :  Eliminar totalmente a doença do 

pomar  ou próximo de zero, em anos muito 

chuvosos . Mesmo em áreas que tenham sofrido 

ataques severos quando jovens. 

• Quebra de Paradigma. 



Pulverizações  

• Todas as vezes que tiver brotações novas e /ou 
condições para o desenvolvimento da doença 
podemos proteger os brotos e frutos com 
cúpricos. 

• A larva minadora deve ser controlada com  
produtos a base de abamectin mais um 
adjuvante. 

 



Quando a doença já entrou... 

• Diminuir ou eliminar folhas e ramos com 

sintoma da doença. 

• Uso de desfolhantes e ou catação manual. 

• Diminuir a movimentação no foco 

contaminado. 

• Uso eventual de quebra-vento temporário. 

• Uso  de fungicida cúprico. 

• Podar organizando a arquitetura da planta. 

 



Bactericidas cúpricos utilizados 

Nome técnico                         Dosagem de cobre          

             metálico g/100lts  

Hidroxido de cobre               67,5 

Oxicloreto de cobre              100 - 150 

Oxido cuproso                       50 -150 

Sulfato de cobre                    80 -140 

Obs. Todos com período de carência de 7 dias. 





O Cancro Cítrico não é o cão 

chupando manga ... 


