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A fruticultura apresenta papel de destaque 
no cenário agrícola nacional. São diversas as 
espécies frutíferas produzidas no Brasil, viabili-
zadas pela diversidade climática da extensa área 
territorial. Como exemplo, citam-se os cultivos 
de maçã, pera, uva e rosáceas de caroço predo-
minantes na Região Sul; citros, abacate, caqui e 
figo na Região Sudeste; maracujá e anonáceas 
na Região Nordeste. Entretanto, tem-se verifi-
cado nos últimos anos a expansão dos cultivos 
de fruteiras em áreas até então atípicas, como é 
o caso da viticultura no Vale do São Francisco, 
como resultado do avanço tecnológico.  

As tecnologias aplicadas nos cultivos frutí-
colas, aliadas à preservação ambiental, têm pro-
piciado a produção de frutas de qualidade para 
um mercado cada vez mais exigente, inclusive o 
internacional. O sistema de Produção Integrada 
de Frutas (PIF), que preconiza a produção em 
consonância com princípios socialmente justos, 
economicamente viáveis e ecologicamente cor-
retos, tem-se consolidado neste setor.

O manejo de doenças das fruteiras exige a 
aplicação de técnicas criteriosas que visam tanto 
a eficácia do controle quanto a qualidade da fru-
ta e do ambiente. Práticas culturais, associadas 
à utilização de fungicidas, geralmente são reco-
mendadas, porém alguns entraves ainda persis-
tem e precisam ser corrigidos, como a reduzida 
opção ou até mesmo ausência de  produtos re-
gistrados no Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (MAPA), para  o controle de 
doenças de algumas espécies frutíferas. 

São apresentadas nesta edição as princi-
pais técnicas de manejo de doenças de fruteiras 
de clima temperado, subtropical e tropical de 
importância econômica no Brasil. Os aspectos 
sintomatológicos, etiológicos, epidemiológicos 
e o controle são descritos de forma prática e 
sucinta, visando dar aporte ao manejo eficiente 
das doenças, mantendo a qualidade da produ-
ção e do ambiente, respeitando o produtor e o 
consumidor.

Mário Sérgio Carvalho Dias
Alniusa Maria de Jesus
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Manejo integrado de doenças e 
qualidade das frutas

No Brasil se produz grande variedade de frutas, oriundas 

tanto de cultivos permanentes quanto de temporários, o que ga-

rante oferta diversificada e constante durante todo o ano. Mesmo 

com o desenvolvimento da fruticultura no País, o consumo médio 

nacional de frutas é de cerca de 33 kg/habitante/ano, muito 

abaixo do recomendado pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), que é de 100 kg/habitante/ano. A área plantada com 

frutíferas no Brasil contempla 1.034.708 ha com frutas tropicais, 

928.552 ha com frutas subtropicais e 151.732 ha com espécies 

de clima temperado. 

A diversidade climática é determinante de todo o processo 

produtivo, possibilitando o plantio de fruteiras tropicais, subtropi-

cais e temperadas, mas ocorrências extremas impactam negativa-

mente a produção. Verões longos, com excesso de chuvas, podem 

ocasionar aumento na incidência de muitas doenças e pragas, exi-

gindo controles fitossanitários em demasia. A baixa qualidade dos 

frutos afetados pelas doenças e a presença de resíduos de produtos 

químicos podem reduzir o consumo e as exportações das frutas.

A produção de frutas de qualidade depende de práticas 

adequadas de manejo, de controle de pragas e doenças e do 

avanço de novas tecnologias desenvolvidas pela pesquisa agro-

pecuária. O manejo dos pomares com o sistema de Produção 

Integrada de Frutas (PIF) é um bom exemplo, pois tem possibi-

litado a produção de frutas de qualidade e, ao mesmo tempo, 

reduzido o impacto ambiental negativo da atividade. O PIF surgiu 

com o intuito de atender à necessidade de obter um sistema de 

produção agrícola sustentável, que possa proporcionar seguran-

ça ao produtor e ao consumidor, possibilitando rentabilidade e 

credibilidade ao sistema de produção de frutas, produzidas com 

tecnologia. 

Nesta edição do Informe Agropecuário são descritas as 

principais doenças que acometem fruteiras de clima temperado, 

subtropical e tropical, produzidas tanto para o abastecimento do 

mercado interno, quanto para exportação e de grande relevân-

cia nos sistemas de produção. As tecnologias desenvolvidas ou 

adaptadas na prevenção e controle das doenças, por meio do 

manejo integrado, visam ao aumento de produtividade e me-

lhorias na qualidade das principais frutas produzidas no Brasil.

Tenham todos excelente leitura!
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A engenheira-agrônoma Lilian Amorim é graduada pela Esco-
la Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ-USP), com 
mestrado em Fitopatologia pela Universidade Paris XI (França), e 
doutorado em Fitopatologia pela ESALQ-USP. É editora do Manual 
de Fitopatologia (volumes I e II), que já se encontra na quinta edi-
ção, publicado em 2016. Orienta alunos de iniciação científica, 
mestrado e doutorado, principalmente nos temas epidemiologia 
e controle de doenças de plantas.  Lilian Amorim é professora do 
Departamento de Fitopatologia e Nematologia da ESALQ-USP, 
desde 1988. Leciona as disciplinas Fitopatologia, a alunos de 
graduação em Engenharia Agronômica, e Fitopatologia Geral e 
Controle Químico de Doenças de Plantas, a alunos do Programa 
de Pós-Graduação em Fitopatologia. Nos últimos anos tem coor-
denado projetos de pesquisa com financiamento de agências de 
fomento, como a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo (Fapesp) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq), dedicados à epidemiologia e ao 
controle de doenças de plantas frutíferas. Nesta entrevista, Lilian 
Amorim destaca a importância da prevenção de doenças, espe-
cialmente em fruteiras, pela sanidade e qualidade da fruta, bem 
como pelo grande apelo visual exigido pelo consumidor.

Pesquisa e tecnologia para prevenção e 
controle de doenças

IA - Qual o impacto causado pelas 
doenças na fruticultura nacional?

Lilian Amorim - É difícil generalizar, 
haja vista o grande número de espécies 
frutíferas cultivadas no Brasil e a ampla 
gama de patógenos que incide sobre es-
sas culturas. Há exemplos de importan-
tes epidemias que devastaram comple-
tamente algumas culturas frutíferas no 
passado, como foi o caso da tristeza-dos- 
citros, na década de 1930, que provo-
cou a morte de 90% das plantas cítricas 
brasileiras. Mais recentemente, doenças 
graves em algumas frutíferas também 
tiveram importante impacto econômico 
e social em regiões produtoras, como a 
vassoura-de-bruxa do cacaueiro, na Ba-
hia, e o Huanglongbing dos citros, em 
São Paulo. Essas doenças provocaram 
importante mudança nas áreas de culti-

vo, tanto do cacaueiro quanto dos citros, 
com abandono da atividade por parte de 
pequenos agricultores. Além desses ca-
sos extremos, anualmente as doenças 
causam danos diretos e indiretos à fru-
ticultura, seja pela redução na quantida-
de e na qualidade da produção, seja pelo 
incremento nos custos de produção, em 
virtude da necessidade de controle. Uma 
peculiaridade das culturas frutíferas que 
as distingue de cereais, por exemplo, é 
o valor agregado ao aspecto do produto 
final. O consumidor valoriza frutos sem 
imperfeições, e qualquer mancha, mes-
mo que superficial, deprecia o produto. 
Dessa forma, a estratégia para o contro-
le das doenças em frutíferas baseia-se na 
prevenção da infecção, em grande parte 
alcançada com o uso contínuo de defen-
sivos agrícolas. Em algumas frutíferas 

perenes, como é o caso da videira, a apli-
cação continuada de fungicidas ao lon-
go dos anos pode ter impacto ambiental, 
com acúmulo desses produtos em níveis 
indesejáveis nos solos. No Brasil e no 
mundo, o acúmulo de cobre nos solos 
ocupados por vinhedos tem levado os 
produtores a tomar medidas de reme-
diação para recuperar a qualidade desses 
solos. 

IA - Quais as consequências do uso 
inadequado de defensivos na fru-
ticultura?

Lilian Amorim - O uso inadequado dos 
defensivos pode trazer consequências 
em diferentes níveis: ao aplicador, in-
toxicações ocorrem como consequên-
cia do contato com o produto em doses 
excessivas ou por períodos prolongados 
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sem o uso de equipamento de proteção 
individual (EPI); ao ambiente, as conse-
quências são o acúmulo de ingrediente 
ativo no solo e a contaminação da água; 
ao consumidor, o risco de consumo 
continuado de produtos com resíduos 
além dos limites toleráveis; e à própria 
prática de manejo, a inviabilização de 
uso de determinado ingrediente ativo 
decorrente da seleção de isolados pato-
gênicos resistentes.

IA - A ausência ou o número reduzido 
de defensivos registrados para 
controle de doenças em algumas 
fruteiras é um entrave no manejo 
das doenças?

Lilian Amorim - Sem dúvidas. Uma 
das recomendações básicas para o con-
trole químico de doenças em fruteiras 
é a rotação de ingredientes ativos com 
modos de ação distintos, a fim de im-
pedir a seleção de isolados patogênicos 
resistentes. O reduzido número de de-
fensivos registrados para as culturas im-
pede que essa prática seja adotada. 

IA - Qual o papel da pesquisa no manejo 
de doenças das fruteiras? Quais 
os principais avanços nas últimas 
décadas?

Lilian Amorim - A pesquisa tem auxi-
liado o manejo de doenças de fruteiras 
em vários aspectos: na determinação 
precisa do agente etiológico e de seu rol 
de hospedeiros; na caracterização das 
várias fases do ciclo da doença; na de-
terminação das variáveis climáticas fa-
voráveis ao desenvolvimento de epide-
mias; na determinação da sensibilidade 
dos patógenos aos defensivos agrícolas; 
na caracterização de mecanismos de de-
fesa da planta; no desenvolvimento de 
variedades resistentes, dentre outros. 
De modo geral, boas estratégias de con-
trole só podem ser aplicadas quando há 
compreensão do comportamento epi-
demiológico das doenças. Por exem-
plo, foi graças ao conhecimento recente 

acumulado sobre a epidemiologia do 
Huanglongbing dos citros que a estraté-
gia de manejo regional da doença pôde 
ser estabelecida. Grandes avanços no 
manejo das doenças foram observados 
nas últimas décadas. Eu destacaria, den-
tre outros, o manejo do ambiente, como, 
por exemplo, o uso de coberturas plás-
ticas em morangueiro e em videira, que 
contribui para reduzir os períodos de or-
valho e, consequentemente, a infecção 
pelos patógenos; o uso de defensivos 
em mistura ou com rotação de princí-
pios ativos, para evitar a seleção de 
isolados patogênicos resistentes; o uso 
de programas de previsão de doenças, 
como é o caso da podridão-floral-dos- 
citros no Sudoeste paulista, que limita 
as aplicações de fungicidas aos perío-
dos críticos de infecção pelo patógeno; 
o uso de embalagens com atmosfera 
modificada ou com aditivos, que permi-
te prolongar o período de prateleira dos 
frutos.

IA - Qual é a sua avaliação sobre o Ma-
nejo Integrado de Doenças (MID) 
de fruteiras no Brasil?

Lilian Amorim - O termo “Manejo In-
tegrado” foi cunhado por entomologis-
tas e é definido como “a utilização de 
todas as técnicas disponíveis dentro de 
um programa unificado, de tal modo a 
manter a população de organismos no-
civos abaixo do limiar de dano econô-
mico”. Embora muito utilizado na Fito-
patologia, o termo Manejo Integrado não 
segue a definição original, restringindo- 
se à sentença inicial “a utilização de to-
das as técnicas disponíveis dentro de um 
programa unificado de controle”. Com 
essa definição em mente, é praticamente 
impossível fazer uma avaliação do atual 
panorama do MID de fruteiras no Bra-
sil, pois acrescenta-se, ao grande número 
de culturas e de seus patógenos, grande 
variedade de sistemas de produção. Há, 
no entanto, várias tentativas para a divul-
gação do manejo integrado em diferen-
tes programas brasileiros. Os Programas 

de Produção Integrada de Frutos (PIF), 
iniciados no Brasil na década de 1990, 
constituem importante avanço para a 
adoção do MID em várias culturas, das 
quais a macieira foi a pioneira. 

IA - O MID pode contribuir para a 
produção de frutas de qualidade?

Lilian Amorim - Sem dúvidas, prin-
cipalmente considerando-se que pro-
dução de qualidade preza não apenas a 
aparência do produto comercializado, 
mas também a segurança alimentar e a 
sustentabilidade da atividade frutícola. 
Nesse contexto, o MID, com a utiliza-
ção de diferentes táticas de controle, 
contribui para a redução de resíduos de 
defensivos nos frutos e para a garantia 
de produção a longo prazo, minimizan-
do as chances de aparecimento de iso-
lados patogênicos resistente aos fungi-
cidas. 

IA - Quais os principais entraves rela-
cionados com o manejo de doenças 
de fruteiras para a certificação?

Lilian Amorim - O manejo de doen-
ças para fins de certificação exige dos 
produtores rigorosa documentação, em 
que estejam registradas informações 
sobre todas as aplicações de agrotóxi-
cos, discriminadas por talhão (no cam-
po e em pós-colheita), incluindo, dentre 
outros, data de aplicação, produto utili-
zado e nome do aplicador. Também há 
necessidade de sinalização nos talhões 
e do respeito às Boas Práticas Agríco-
las (BPA). Adaptar-se a essa legislação 
é um dos entraves à certificação. Além 
disso, recomenda-se realizar análises de 
resíduos pelo produtor. No entanto, es-
sas análises, além de caras, são realiza-
das por um pequeno número de labora-
tórios e estão disponíveis a um pequeno 
número de ingredientes ativos. Não me 
parece razoável recomendar que essa 
tarefa seja de responsabilidade do pro-
dutor.

 Por Vânia Lacerda
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