




















CAPITULO 1

PRAGAS DOS CITROS

Marcelo da Costa Mendonça

Luiz Mário Santos da Silva

Da produção de mudas até a comercialização dos frutos há um 
grande número de macro e microorganismos associados à cultura 
dos citros. A maioria deles não causa dano econômico e muitos são 
benéficos, pois contribuem para o aumento da produtividade por 
meio da polinização ou auxiliam na redução da população das 
pragas, como é o caso dos inimigos naturais grupados como 
predadores, parasitoides ou patógenos. As espécies consideradas 
pragas, relativamente poucas, causam danos diretamente à planta ou 
ao seu produto, anual ou ciclicamente, e caso não sejam tomadas 
ações de controle, causam prejuízos comprometendo o estado 
fitossanitário do pomar, reduzem o número de plantas produtivas e, 
por conseqüência, a produtividade. 

Em seguida estão relacionados às principais ocorrências de 
pragas na citricultura sergipana com descrição mais detalhada para 
aquelas de maior risco ou que causam danos significativos.

ÁCAROS

Ácaro da ferrugem dos citros. . . . Phyllocoptruta oleivora

Ácaro da leprose dos Citros. . . . . Brevipalpus phoenicis

Ácaro Vermelho . . . . . . . . . . . . Panonychus citri

Ácaro das Gemas. . . . . . . . . . . . Eriophes (Aceria) sheldoni

Ácaro Branco . . . . . . . . . . . . . . Polyphagotarsonemus latus



Um grande número das famílias de ácaros fitófagos é 
encontrado nos ecossistemas cítricos. Os ácaros citados acima 
pertencem às quatro famílias mais importantes, respectivamente – 
Eriophyidae (Ácaro da ferrugem dos citros e Ácaro das Gemas) 
Tenuipalpidae (Ácaro da leprose dos citros), Tetranychidae (Ácaro 
Vermelho) e Tarsonemidae (Ácaro Branco).

Das diversas espécies que prejudicam os citros, o ácaro da 
ferrugem dos citros (AFC) se destaca como a primeira praga chave, 
por estar presente praticamente em todos os pomares, por ser uma 
praga que anualmente atinge nível de dano e pelo dano econômico 
provocado.

Nas condições de Sergipe, o AFC causa danos no período de 
setembro a janeiro. Nesses meses sua presença deverá ser 
constantemente inspecionada e quando a parcela amostrada atingir 
um dos níveis de ação preestabelecidos, medidas imediatas de 
controle devem ser adotadas para impedir danos aos frutos e perdas 
de produtividade.

O ácaro da leprose dos citros (ALC) é considerado uma 
importante praga da citricultura por ser o vetor do vírus causador da 
doença. O ALC está também presente em todos os pomares de 
Sergipe. No entanto, não haviam sido identificadas populações 
virulíferas desse ácaro, recentemente, porém houve a confirmação 
de um pomar com plantas atacadas com a virose transmitida por 
esse acarino. Medidas de controle foram adotadas na área e o foco 
está sob controle. Contudo esse fato não descarta o monitoramento 
do ácaro e da doença nos pomares, haja vista, a possibilidade de 
nova entrada do vírus pelas fronteiras agrícolas com o trânsito de 
material vegetal, caixaria, implementos agrícolas vindos de áreas 
infectadas.

O ácaro Vermelho e outros tetraniquídeos em condições de 
campo não atingem nível de dano na citricultura local, porém após a 
produção de mudas ter sido transferida para ambiente protegido 
esses ácaros, juntamente com o ácaro das Gemas, têm causado dano 
em alguns viveiros. O ácaro Branco tem sido registrado apenas em 
algumas áreas, especialmente, em plantios da lima-ácida Tahiti.



ÁCARO DA FERRUGEM DOS CITROS

Descrição da praga – O AFC tem tamanho reduzido, 
aproximadamente 0,1 a 0,2 mm de comprimento, e o corpo alongado 
em formato de cunha com coloração amarelada (Figura 1). 
Apresenta dois pares de patas na parte anterior do corpo e o 
desenvolvimento é completo após dois estágios ninfais, quando 
chega à fase adulta. No campo, com uma lupa (lupa de bolso) com 
aumento de dez vezes, é possível observá-lo caminhando sobre a 
superfície dos frutos de diferentes tamanhos e maturação, nas folhas 
e nos ramos novos dos citros. A multiplicação desse ácaro é rápida, 
seu ciclo é completado entre 7 a 10 dias.

Danos – Em laranjas o principal sintoma de ataque do AFC é o 
escurecimento da superfície do fruto (Figura 2a). Estas manchas são 
provocadas pela alimentação de uma elevada população de ácaros 
sobre a casca do fruto. Quando ocorrem em frutos menores e, à 
medida que estes se desenvolvem, a mancha pode se segmentar 
tornando a superfície da casca com aspecto quebradiço. Em alta 
infestação vê-se sobre os frutos uma camada esbranquiçada. O ácaro 
provoca perda de peso e queda prematura dos frutos e de folhas 
podendo ocasionar perdas de produtividade. Em limas, limões e 
limas-ácidas o dano sobre os frutos se caracteriza por manchas 
prateadas que só escurecem posteriormente (Figura 2b).



ÁCARO DA LEPROSE DOS CITROS

Descrição da praga – O ciclo biológico do ácaro da leprose é 
constituído pelas fases ativas de ovo, larva, protoninfa, deutoninfa e 
adulto. O tempo de duração de cada fase, que corresponde ao ciclo 
biológico do ácaro, é muito variável em função da umidade, tempe-
ratura e, principalmente, da planta hospedeira. Em temperatura de 
25ºC e 70% de umidade relativa o ciclo de ovo a adulto é de 19,8 dias 
(Gravena, 2005). Os ovos, em geral, são colocados individualmente 
em locais protegidos como lesões, poeiras, exúvias de insetos etc. É 
uma espécie polífaga, com ocorrência confirmada em inúmeras 
plantas hospedeiras o que contribui para disseminação da praga 
(Figura 3).

Danos – O ALC não 
causa um dano direto na cul-
tura dos citros em Sergipe 
caracterizado como de impor-
tância econômica. Porém, em 
determinadas regiões produ-
toras do país, ele é considera-
do uma praga importante, que 
demanda altos custos de con-
trole, por ser o vetor do viróide 
que causa a doença.

(a) (b)

Figura 2 – Dano do ácaro da ferrugem dos citros em laranja (a) e em lima ácida 
Tahiti (b). 

Figura 3 – Ácaro da leprose dos citros 
Brevipalpus phoenicis.



COCHONILHAS

com carapaça
Escama Farinha. . . . . . . . . . . . . Unaspis citri

Escama Cabeça de prego . . . . . . Chrysomphalus ficus

Escama Vírgula . . . . . . . . . . . . . Mytilococcus beckii

Escama Pardinha. . . . . . . . . . . . Selenaspidus articulatus

Escama Preta. . . . . . . . . . . . . . . Parlatoria ziziphi

sem carapaça
Ortézia dos citros . . . . . . . . . . . . Orthezia praelonga

Cochonilha Branca . . . . . . . . . . Planococcus citri

Cochonilha Verde . . . . . . . . . . . Coccus viridis

Cochonilha Marrom . . . . . . . . . Coccus hesperidium

As cochonilhas, insetos hemípteros da subordem homóptera, 
sugam a seiva principalmente das folhas, frutos e ramos dos citros, algu-
mas espécies também atacam o tronco e as raízes. Quando o ataque é 
intenso as plantas são bastante prejudicadas ficando enfraquecidas. Os 
frutos atacados muitas vezes perdem o valor comercial ou pecam.

Cochonilhas com carapaça – As espécies desse grupo perten-
cem à família Diaspididae e se caracterizam por apresentar um escu-
do protetor que recobre o corpo. Essas placas são constituídas pelos 
restos de exúvias que permanecem a cada troca de pele quando os 
insetos vão mudando de estágio durante o desenvolvimento. Após 
uma rápida fase em que os indivíduos imaturos caminham na planta, 
os insetos se fixam em raízes, troncos, ramos, folhas ou frutos. Ao 
sugar constantemente a seiva, em muitos casos inoculando toxinas, 
esses insetos causam depauperamento das plantas, queda de frutos e 
perda do seu valor comercial. Além disso, abrem portas para infec-
ções. Geralmente o maior dano é feito pelas fêmeas, pois os machos 
adultos são alados e não sugam as plantas. No entanto, no caso da 
escama Farinha que é a principal espécie nesse grupo em Sergipe, o 
maior dano é causado pela forma jovem do macho caracterizada pela 
carapaça branca com caneluras que se vê recobrindo a casca do tron-



co e dos ramos mais calibrosos, dando-lhes um aspecto de estar caia-
da (Figuras 4).

Entre as cochonilhas de carapaça que infestam os citros, a U. 

citri se destaca por está presente durante a maior parte do ano, ocor-
rendo na maioria das regiões produtoras de citros de Sergipe. Além 
desta, outras têm sido observadas com frequente incidência a exem-
plo da escama Vírgula (Figura 5) e da Cabeça de prego (Chrysompha-

lus ficus, sin. C. aonidum) (Figura 6), geralmente ocorrendo em planti-

(a) (b)

Figura 4 – Infestação de cochonilha Escama Farinha em troco de laranjeira.

Figura 6 – Cochonilha escama Cabeça 
de prego (Chrysomphalus ficus).

Figura 5 – Cochonilha escama Vírgula 
(Mytilococcus beckii).



os novos ou em áreas com desequilíbrio causado por aplicação de 
agrotóxicos. Nos pomares de citros sergipanos, a ocorrência da Par-
dinha e da escama Preta não está generalizada.

ESCAMA FARINHA

Descrição da praga – A U. citri se reproduz sexualmente com 
muitas gerações por ano. A fêmea coloca cada ovo isoladamente, tem 
o corpo amarelado e recoberto por uma carapaça de coloração ver-
melho-amarronzada com bordo cinza. O macho, na forma imatura, 
possui a carapaça de cor branca daí o nome vulgar de “escama fari-
nha”. Quando adulto o macho é alado e tem capacidade de fecundar 
inúmeras fêmeas.

Danos – A Escama Farinha infesta, preferencialmente, o tron-
co e os galhos mais calibrosos da planta, em altas populações atingem 
as folhas e os frutos. Ao sugar a seiva, as cochonilhas injetam toxina 
na planta resultando morte dos tecidos da casca que pode apresentar 
rachaduras e escorrimento de goma.

Cochonilhas sem carapaça – São cochonilhas classificadas em 
diferentes famílias. Têm o corpo revestido por uma camada cerosa 
em algumas, formada por filamentos (Orthezia e Planococcus) ou em 
outras por uma placa (Saissetia e Coccus). Nesse grupo está a cochoni-
lha mais prejudicial da nossa citricultura que juntamente com o ácaro 
da ferrugem dos citros desponta como praga chave do pomar adulto – 
a ortézia dos citros.

Associado ao ataque de muitas espécies de cochonilhas sem 
carapaça há sempre a presença do fungo preto “fumagina” Capnodi-

um citri que se desenvolve nas gotículas de seiva expelidas pelos inse-
tos. Esse fungo embora não sendo fitofágo, ao revestir as partes ver-
des com seu micélio impede a respiração e a fotossíntese contribuin-
do para enfraquecimento da planta.



ORTÉZIA DOS CITROS

A ortezia dos citros (fam. Ortheziidae) foi registrada no Brasil 
em 1938 e a partir de 1947 foi identificada infestando pomares de 
várias regiões produtoras de citros. Embora tenha sido reconhecida 
naquela época como uma praga importante pelos danos causados, 
sua disseminação tem aumentado a cada ano por vários fatores dos 
quais podem ser destacados: elevado potencial biótico, baixa eficiên-
cia do controle natural em certos períodos do ano, grande variedade 
de hospedeiros alternativos, principalmente, espécies ornamentais 
localizadas próximas aos pomares e aplicação de medidas incorretas 
de controle. 

Essa praga, inicialmente identificada nos pomares sergipanos 
em 1973, foi aos poucos se disseminando e causa danos em um gran-
de número de plantas em todos os municípios citrícolas. Se não con-
trolada a ortézia toma toda a planta e vai se espalhando paulatina-
mente por todo o pomar. As plantas atacadas ficam enfraquecidas e 
perdem a capacidade produtiva.

Descrição da praga – O desenvolvimento da ortézia ocorre 
por hemimetabolia sendo a forma jovem chamada de ninfa ou neâ-
nide. Os machos, embora semelhantes às fêmeas na forma imatura, 
quando adultos são alados e não causam dano. As fêmeas, responsá-
veis pelos danos causados as plantas e pela multiplicação da popula-
ção, medem aproximadamente 2mm de comprimento, tem o corpo 
ovalado, com epiderme esverdeada e recoberta por uma camada de 
cera branca. Quando adulta, possui na parte posterior do corpo uma 
estrutura denominada de ovissaco que tem o tamanho aproximado 
de 10mm de comprimento e curvado para cima (Figura 7). Nele são 
depositados os ovos, que durante cada ciclo de postura chegam a 
mais de 70. O ovissaco constitui para ortézia uma estrutura impor-
tante de proteção da praga, pois os produtos pulverizados para o seu 
controle, em geral, não atravessam o revestimento externo desse 
apêndice.



Danos – O dano da ortézia 
nos citros pode ser dividido em 
direto e indireto. Os danos dire-
tos ocorrem pela sucção da seiva 
elaborada e introdução de toxi-
nas, causando depauperamento 
das plantas, reduzindo o desen-
volvimento e tornando os frutos 
“aguados” com baixo teor de 
açúcar, pequenos e muitas vezes 
imprestáveis para o comércio. O 
dano indireto é causado pela associação da ortézia com o já mencio-
nado fungo do gênero Capnodium. (Figura 8)

Outra espécie de ortézia (O. insignis) (Figura 9) também ocorre 
no Estado de Sergipe cujo comportamento é semelhante ao da O. 

praelonga, porém, sua ocorrência é maior em plantas ornamentais e 
algumas olerícolas.

Figura 7 – Fêmea adulta de O. 
parelonga.

Figura 8 – Danos causados por ortézia em citros: comparação de folhas com e 
sem fumagina e frutos com fumagina.

(a) (b)



Além da ortézia, pode ser 
destacado como cochonilha 
mais comum nesse grupo a esca-
ma Verde (Figura 10) e a escama 
Marrom (Figura 11) atacando, 
principalmente, pomares novos 
e viveiro de produção de mudas. 
A cochonilha Branca tem 
aumentando sua população, 
provavelmente, por fatores rela-
cionados ao uso indiscriminado 
de agrotóxicos (Figura 12).

MOSCA- DAS- FRUTAS SUL-AMERICANA – Anastrepha spp.

As fêmeas adultas de moscas das frutas fazem à postura no fru-
to, logo abaixo da casca. As larvas passam por três instares no interior 
dos frutos citricos, alimentando-se da polpa e depois caem ao solo 
onde pupam e, posteriormente, passam para a forma adulta. Nos 
pomares de citros do nordeste a população de moscas-das-frutas é 
relativamente baixa e seus danos raramente configuram-se de impor-
tância econômica. No entanto, em outras regiões produtoras de 
citros os tefritídeos (Anastrepha spp. e Ceratitis capitata) causam perdas 

Figura 9 – Fêmeas adulta de O. insignis. Figura 10 – Cochonilha verde (Coccus 
viridis).

Figura 11 – Cochonilha marrom 
(Coccus hesperidium).

Figura 12 – Cochonilha branca 
(Planococcus citri) (Fonte: Gravena).



significativas da produção. Em Sergipe, as espécies de maior ocorrên-
cia pertencem ao gênero Anastrepha.

O monitoramento da população das moscas-das-frutas é 
importante para o manejo da praga. Quando o número de adultos 
atingir níveis de dano econômico recomenda-se retirar do pomar os 
frutos com sintomas de ataque e a utilização de isca atrativa. Além 
disso, medidas de manejo devem ser adotadas para preservar as espé-
cies de parasitóides nativos que contribuem para o controle natural.

MOSCAS-DAS-FRUTAS

Descrição da praga – O adulto tem cerca de 6cm de comprimen-
to e cor predominante amarela . Como característica as 
asas superiores hialinas apresentam manchas amarelas em forma de S 
e no bordo posterior há delineado um V invertido. A fêmea possui um 
destacado ovopositor. A larva passa por três estágios larvais dentro do 
fruto. No último ínstar abandona o fruto caindo no solo onde do pupá-
rio emergirá o adulto. O ciclo biológico da praga é completado em, 
aproximadamente, 30 dias 
de acordo com as condi-
ções climáticas.

Danos – A fêmea da 
mosca-das-frutas coloca os 
ovos no interior do fruto 
preferencialmente madu-
ro, logo abaixo da casca 
dos citros. O local no fruto 
onde a fêmea fez a postura 
é caracterizado pela for-
mação de uma área circu-
lar, com leve depressão da 
superfície da casca, mole e 
de coloração amarronza-
da. Nesse ponto, ocorre a 

(Figura 13)

Figura 13 – Adulto, larva e pupa de mosca-
das-frutas.



penetração de fungos que associados ao ataque da mosca, contribu-
em para o apodrecimento e queda prematura dos frutos, com conse-
qüências na redução da produtividade (Figura 14). As larvas alimen-
tam-se da polpa, contribuindo para a depreciação do fruto.

COLEOBROCAS

Broca do tronco e dos ramos . . . . Cratosomus flavofasciatus

Broca do tronco . . . . . . . . . . . . . Trachyderes thoracicus

Broca do tronco . . . . . . . . . . . . . Trachyderes succintus

Os adultos desses besouros colocam seus ovos no interior de 
troncos ou nos ramos das plantas cítricas. Alguns só atacam os 
ramos, e outros os troncos. As larvas das brocas abrem galerias se 
alimentando do lenho da planta, impedindo a translocação da seiva. 
Em certas épocas do ano os adultos alimentam-se da casca dos ramos 
podendo causar secamento, além disso, os ramos produtivos podem 
partir com o peso dos frutos.

Atualmente, das espécies citadas, a broca dos citros (C. flavofas-

ciatus) tem a maior ocorrência nos pomares sergipanos embora os 
danos sejam localizados e sem grandes perdas para o citricultor.

Figura 14 – Diferentes fases do dano de mosca-das-frutas em laranja.



A limpeza do pomar e de áreas próximas é importante, deven-
do-se cortar e queimar os galhos brocados. A planta maria-preta (Cor-

dia curassavica) atrai os inseto adultos podendo ser utilizada como 
planta armadilha. Recomenda-se seu plantio na periferia dos poma-
res e catação e eliminação dos insetos atraídos. No inverno a pulveri-
zação de bovéria (Beauveria sp.) na planta armadilha é também reco-
mendável.

BROCA DO TRONCO E DOS RAMOS

Descrição da praga – Os adultos são besouros da Ordem Cole-
optera e da Família dos curculionídeos. As fêmeas põem ovos no 
interior dos troncos e ramos dos citros, em orifícios abertos com o 
rostro, estrutura em forma de tromba, característica dessa família. As 
larvas são de coloração branca, corpo “pregueado” e cabeça quitini-
zada, que se destaca do corpo pela sua coloração amarronzada. O 
inseto adulto, predominantemente, possui o corpo de coloração 
preta com listras transver-
sais amareladas na região 
das asas superiores (éli-
tros) (Figura 15).

Danos – As larvas 
alimentam-se do lenho da 
planta, abrindo galerias 
que impedem a circulação 
da seiva causando depau-
peramento das plantas 
(Figura 16). Quando as 
galerias são abertas no 
interior de ramos carrega-
dos com frutos, estes 
podem quebrar e, consequentemente, reduz-se a produção da planta 
(Figura 17). Os adultos causam um dano menor ao se alimentarem 
da casca de brotações novas provocando clorose e secamento. 

Figura 15 – Adulto da broca dos citros 
(Cratosomus flavofasciatus).



LARVA MINADORA DOS 
CITROS – Phyllocnistis 

citrella

O adulto da larva minado-
ra dos citros (LMC) é um micro-
lepidóptero de hábito noturno. 
Preferencialmente, as fêmeas põem seus ovos junto das nervuras nas 
folhas das brotações novas da planta. As larvas se alimentam da folha 
formando galerias sinuosas em toda sua extensão e pupam na sua 
margem. O dano da LMC é maior nas mudas recém plantadas e nas 
plantas jovens. As minas abertas pelas larvas impedem a passagem de 
seiva, reduzem a área fotossintética e facilitam infecções secundárias 
causando atrofia e queda foliar retardando o desenvolvimento nor-
mal da planta. Por esse motivo, juntamente com os pulgões, a LMC é 
uma praga chave no pomar em formação. Nas plantas adultas o dano 
não representa perda significativa. Em Sergipe, as condições climáti-

(a)

(a)

(b)

Figura 16 – Sintomas de ataque da 
broca dos citros, e ramo com galeria 
aberta pela larva.

Figura 17 – Ramo quebrado pelo ataque 
da broca.



cas favorecem o lançamento de novas brotações pela planta durante a 
maioria dos meses, no entanto, tem sido verificado nos períodos mais 
quentes do ano que as larvas não conseguem completar seu ciclo.

A preservação do parasitismo natural e a introdução do parasi-
tóide exótico Ageniaspis citricola é uma contribuição importante para 
o controle biológico da larva minadora.

Descrição da praga – O P. citrella pertence à Ordem Lepidopte-
ra e a família dos graciliariideos. O adulto tem como principal carac-
terística, asas de coloração cinza-prateada, franjadas e com uma man-
cha preta na sua parte terminal (Figura 18). Até a emergência do inse-
to adulto o minador passa pela fase de ovo (2 – 10 dias), três instares 
larvais (5 – 20 dias) e uma fase de pré-pupa e pupa (6 – 22 dias), com-
pletando seu ciclo em, aproximadamente, 52 dias que varia em fun-
ção das condições climáticas. O ovo do minador tem tamanho redu-
zido que dificulta sua identificação na planta e, em geral, a postura é 
realizada próxima à nervura central das folhas novas do ápice no 
período a crepuscular ou noturno. A larva recém eclodida penetra na 
folha e começa alimentar-se imediatamente, abrindo galerias sob a 
epiderme. Na pupação, a larva constrói uma proteção dobrando a 
borda da folha sobre si.

Danos – O principal dano 
causado pela larva minadora 
dos citros é a abertura de galeri-
as nas folhas (Figura 19) e, em 
altas infestações, a queda pre-
matura das mesmas. As galeri-
as, em geral, são irregulares, 
ventrais e superficiais, interrom-
pem a passagem da seiva na 
folha gerando áreas necrosadas reduzindo a área foliar e, conse-
quentemente, diminuição da fotossíntese, resultando queda de pro-
dução da planta. Para as plantas, o dano causado pela larva minado-
ra dos citros é maior na fase de muda em viveiros e em plantas jovens 

Figura 18 – Adulto do minador dos 
citros.



com novas brotações. As plantas 
adultas são mais tolerantes ao 
dano. As galerias causadas pela 
larva minadora são portas aber-
tas para entrada de microorga-
nismos oportunistas, e também 
da bactéria causadora do cancro 
cítrico (Xanthomonas axonopodis 
pv. citri), onde há ocorrência da 
doença.

PULGÕES

Pulgão Marrom . . . . . . . . . . . . . Toxoptera citricida

Pulgão Preto . . . . . . . . . . . . . . . Toxoptera aurantii

Pulgões Verde . . . . . . . . . . . . . . Aphis gossipii, A. spiraecola

Os pulgões ou afídeos são insetos da ordem Hemíptera, subor-
dem Homóptera e família dos afidídeos. Há na citricultura mundial 
cerca de dezesseis espécies de pulgões que causam danos às plantas. 
Nas nossas condições não temos identificação científica de todas as 
espécies ocorrentes, porém pelo menos duas das espécies citadas T. 

citricida e A.gossipii são encontradas isoladamente ou em conjunto 
causando dano significativo nos fluxos de brotação das plantas em 
formação. 

Os pulgões são pequenos insetos sugadores que tem destaque 
na citricultura por serem transmissores de doenças, especialmente de 
viroses como a Tristeza. As plantas adultas, normalmente não exi-
gem controle. Esses afídeos expelem um líquido açucarado que atrai 
formigas e promove a proliferação do fungo Fumagina, Capnodium 

citri.

Os pulgões são controlados por um grande número de inimigos 
naturais, por exemplo, a joaninha Vermelha Cicloneda sanguinea, lar-
vas de sirfídeos e de crisopídeos, parasitoides e patógenos, especial-
mente fungos.

Figura 19 – Dano do minador dos 
citros em folha de citros.



PULGÃO MARROM

Descrição da praga – Os adultos do pulgão Marrom medem de 
1,5 a 2,5mm, possuem coloração amarronzada na forma jovem e, à 
medida que vão desenvolvendo, escurecem até atingir a cor preta 
brilhante, na forma adulta (Figura 20). A fêmea reproduz por parte-
nogênese, sem a presença do macho, apresentando um potencial 
reprodutivo variado de acordo com a abundância de alimentação e 
fatores climáticos. Quando adulta, as fêmeas aladas se dispersam 
aumentando os focos de infestação.

Danos – As colônias atacam brotações novas causando atrofia-
mento e enrolamento foliar prejudicando o crescimento da planta. 
Por esse motivo são pragas chaves no pomar em formação.

CIGARRINHAS

Embora se tenha registro na citricultura local da ocorrência de 
cigarrinhas de diferentes famílias como Cercopidae, Flatidae, Aetali-
onidae, Membracidae apenas espécies de cigarrinhas da família Cica-
dellidae assumiram o status de praga por estarem associadas à trans-
missão da bactéria Xilella fastidiosa causadora da doença Clorose Vari-
egada dos Citros. 

Atualmente, 11 espécies já foram reconhecidas como capazes 
de transmitir a bactéria da CVC, destacando-se como principais e 

Figura 20 – Pulgão marrom dos citros.



mais abundantes os gêneros Acrogonia, Oncometopia, Dilobopterus, 
Bucephalogonia e Plesiommata. Dessas espécies, nos nossos pomares 
têm sido coletados principalmente os gêneros Oncometopia, Acrogo-

nia, Dilobopterus e Homalodisca (Figura 21).

Oncometopia facialis

Acrogonia citrina

Dilobopterus costalimai

Homalodisca ignorata

Descrição da praga – As espécies de cigarrinhas transmissoras 
da CVC apresentam comportamento/preferências diferentes em 
relação ao hábito alimentar (brotações, folhas mais novas e tenras), 
localização na planta (parte superior da folha, ramos desenvolvidos) 
e local e forma para colocar seus ovos, algumas espécies habitam 
também outras espécies de plantas. O inseto adulto apresenta colora-
ções e tamanhos do corpo variados.

Figura 21 – Gêneros de cigarrinha transmissora de CVC que ocorrem em 
pomares de Sergipe (Fonte: Fundecitrus)

(a)

(c)

(b)

(d)



Danos – O dano causado pelas cigarrinhas está relacionado à 
transmissão da CVC durante a sucção da seiva do xilema das plantas 
infectadas com a bactéria. Se a planta estiver doente a cigarrinha 
adquire a bactéria e transmite para planta sadia.

MOSCAS BRANCAS ou ALEIRODÍDEOS

Aleurothrixus floccosus

Dialeirodes citri

Dialeirodes citrifolii

Parabemisia myricae

Das diferentes espécies de moscas brancas que são encontradas 
nos pomares cítricos apenas a espécie A. floccosus (Mosca branca coto-
nosa) tem atingido ciclicamente em Sergipe nível de dano exigindo 
medidas de controle principalmente no pomar em formação. A partir 
de 2002 tem sido observada, nos viveiros telados, a presença da 
Mosca branca japonesa P. myricae. A espécie Aleurocanthus woglumi 

denominada Mosca preta dos citros que foi introduzida na citricultu-
ra do Pará ainda não foi constatada em Sergipe.

MOSCA BRANCA COTONOSA 

Descrição da praga – Os ovos são colocados na superfície da 
folha, geralmente, na parte inferior e apresenta como característica a 
postura em formato circular. A ninfa possui um corpo ovalado de 
coloração branco-amarelado, durante esta fase apresenta pouca 
mobilidade ficando aderida. O adulto possui o corpo de coloração 
amarelo-pálido e as asas brancas (Figura 22), em geral as fêmeas são 
maiores que os machos.

A mosca branca vive em colônias que podem ser encontradas 
em vários pontos da copa das plantas.

Danos – O dano direto desta praga está relacionado com a suc-
ção da seiva realizada pelas ninfas. Além disso, a mosca branca, a 



exemplo de outras pragas suga-
doras, expele gotícolas açucara-
das que nada mais são que o 
excesso de seiva elaborada resul-
tante da sucção constante. Nessa 
substância, o fungo causador da 
fumagina encontra um ambiente 
favorável para o seu desenvolvi-
mento formando um bolor preto 
sobre a superfície da folha, carac-
terizando um dano indireto da 
praga nas plantas por impedir a 
realização da fotossíntese.

CARACOL BRANCO

Auris bilabiata

O Filo Mollusca apresenta alguns representantes como causado-
res de danos em culturas de importância econômica, como o café, os 
citros e hortaliças. O caracol Branco da Ordem Styllomatophora, 
Família Bulimulidae e espécie A. bilabiata, infesta pomares em Sergipe.

Os citros são atacados em outras áreas citricolas por caracóis do 
gênero Helix. Em Sergipe foram idenficadas algumas outras espécies 
associadas aos citros dessas apenas o Caracol Branco tem causado 
severos desfolhamentos das plantas cítricas. Ainda não foram identi-
ficados inimigos naturais do caracol, porém, em áreas com uso mais 
intensivo de agrotóxicos os surtos de ataque têm sido maior.

Descrição da praga – O búzio da espécie A bilabiata mede, apro-
ximadamente, 3,0 – 4,0cm de comprimento formada por espirais 
salientes, projetadas para frente, no sentido longitudinal, e coloração 
branca predominante, embora, tenham sido verificados exemplares 
rosáceos (FIGURA). Os ovos têm 1,0cm de comprimento com colo-
ração esverdeada, transparente logo após a postura, e posteriormente 

Figura 22 – Moscas branca dos citros, 
Aleurothrixus floccosus.



branca. Diferente da maioria das espécies de caracóis que depositam 
ovos numa cavidade do solo, o A. bilabiata os põe sobre as folhas onde 
eles se mantêm aderidos até a eclosão das formas jovens.

Danos – O caracol branco é bastante voraz, alimenta-se das 
folhas dos citros. Em certos anos, causa severo desfolhamento preju-
dicando a fotossíntese e tornando as plantas improdutivas. 

OUTRAS PRAGAS

Além das pragas referidas muitas outras ocorrem nos nossos 
pomares, destas merecem citação as seguintes:

Lagartas

Lagarta de Fogo. . . . . . . . . . . . . Megalopyge lanata

Lagarta do Tronco . . . . . . . . . . . Heraclides spp
Lagarta Verde . . . . . . . . . . . . . . Sibine nesea

Lagarta Aranha . . . . . . . . . . . . . Phobetron hipparchia

Lagarta dos Frutos . . . . . . . . . . . Eulia dimorpha

Um grande número de espécies de lagartas periodicamente 
pode causar danos aos laranjais. Em Sergipe, ultimamente os ataques 

(a) (b)

Figura 23 – Caracol branco – Auris bilabiata.



têm sido bem localizados, indicando que o controle biológico tem 
alcançado boa eficiência. De um modo geral as lagartas são desfolha-
doras, porém algumas como a E. dimorpha ataca também frutinhos 
novos podendo causar significativa perda direta na produção. As 
espécies citadas são as que mais facilmente podem ser encontradas 
embora só raramente alcancem nível de dano.

Formiga

As cortadeiras dos gêneros Acromyrmex (quenquém/boca-de-
cisco) e Atta (saúvas) embora sejam pragas gerais  amea-
ça para os citros, principalmente no pomar em formação. Além des-
sas temos a formiga caçarema Azteca . e uma da espécie Dolichoderus 

1bidens  chamada localmente formiga de estalo que não causa nenhum 
dano direto, a não ser aos colhedores, pois faz seus ninhos juntando 
folhas e ataca ferozmente quando incomodadas (Figura 24).

Gafanhoto e esperança

Esses ortópteros estão sem-
pre presentes nos pomares. Em 
alguns anos, o gafanhoto mar-
rom Schistocerca sp causa danos 
às folhas e frutos novos. As espe-
ranças encontradas são do gêne-
ro Microcentrum e Scudderia. A 

são constante

sp

Figura 24 – Formiga de estalo – detalhe do ninho.

Figura 25 – Ninho de formiga caçarema.

(a) (b)



primeira é mais comum e anualmente causa danos ao se alimentar da 
parte externa (flavedo) dos frutos novos. Com o desenvolvimento os 
frutos apresentam na parte lesionada, uma depressão na casca que 
deprecia seu valor comercial (Figura 26).

Bicho Teia

Essa é uma praga que cada 
ano vem aumentando sua disse-
minação. Os adultos são peque-
nos insetos da Ordem Psocopte-
ra (ex Corrodentia) possivel-
mente da espécie Archipsocus 

brasilianus que causam dano 
indireto nas plantas, pois as reco-
brem, muitas vezes totalmente 
(Figura 27a), com uma teia causando seca de folhas. São pequenos e 
raramente ultrapassam 1,0cm de comprimento (Figura 27b), alimen-
tam-se de pequenos vegetais, fungos e material orgânico. Outras espé-
cies ocorrem em grãos armazenados e em determinadas espécies 
vegetais, não causando danos diretos de importância econômica. 
Muitas têm hábito gregário, vivem sobre as cascas das árvores e 
arbustos, em casas e locais úmidos. O aparelho bucal é mastigador, 
antenas longas; asas ficam mantidas sobre o dorso do corpo quando 
em repouso.

Figura 26 – Dano de esperança em 
frutos de laranja.

Figura 27 – Sintomas de ataque, teia na folhagem (a), e adulto de Psocoptera (b).

(a) (b)



Tripes

Alguns tripes fitófagos são encontrados causando danos na 
casca dos frutos cujos sinais também podem ser confundidos com 
mancha de atrito quando os frutos têm contato entre si ou com ramos 
e folhas. Não foram feitas identificações, mas aparentemente a espé-
cie mais presente é a Heliothrips haemorrhoidalis.

Abelha arapuá

É uma abelha pequena e escura sem ferrão Meliponinae da espé-
cie Trigona spinipes. Prejudica as brotações novas dos citros, se alimen-
tando de folhas e ramos novos, às vezes danificam também os frutos 
maduros. A descoberta e queima dos ninhos constitui o melhor con-
trole. Quando isto não for possível, deve-se fazer uso de isca atrativa.

Besouro das raízes

Adultos de diferentes espécies do gênero Naupactus estão pre-
sentes na área citricola, porém somente em 2005 foram observadas 
algumas plantas recém plantadas com danos nas raízes causados 
pelas larvas desses besouros.

Diaforina

Diaphorina citri

A diaforina é um pequeno homóptero psilídeo que causa danos 
insignificantes em brotações novas das plantas, algumas vezes preju-
dicando a formação de mudas em viveiro. Tem destaque por ser um 
dos agentes transmissores da bactéria causadora da doença Huan-
glongbing (HLB) disseminada em pomares em São Paulo. A espécie 
D. citri pode ser encontrada em pomares sergipanos, porém, como 
ainda não foi constatado qualquer foco da doença HLB na verdade 
não se constitui uma praga. 



(1) Os autores agradecem ao Eng. Agrônomo Dr. Jacques C. H. 
Delabie, pesquisador da Ceplac-BA, pela identificação da espécie. 
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CAPÍTULO 2

DOENÇAS ASSOCIADAS AOS CITROS E 
SEU MANEJO

Marcelo Brito de Melo

Luzia Nilda Tabosa

Alessandra de Jesus Boari

A cultura dos citros é afetada por doenças que reduzem signifi-
cativamente o rendimento e a qualidade dos frutos. Destas, no Brasil 
são importantes às bacterioses huanglongbing (HLB) = ex-greening, o 
cancro cítrico (Xanthomonas axonopodis Vanterin et al.), a clorose vari-
egada dos citros, o “amarelinho” (Xylella fastidiosa Wells et al.), as 
viroses (a tristeza e a leprose); as doenças de etiologia desconhecida 
como o declínio dos citros (Rossetti et al., 1993; Feichtenberger 
2000), doença associada a um novo vírus do gênero dos Marafivírus 
a Morte Súbita dos Citros (Silva, 2005); as doenças de origem fúngica 
– a mancha preta ou pinta preta (Guignardia citricarpa Kiely) (Phyllos-

ticta citricarpa McAlpine), a verrugose (Elsinoe spp.), a melanose (Dia-

porthe citri Wolf), a rubelose (Erythricium salmonicolor Berk & BR. a 
podridão floral (Colletotrichum acutatum Simmons)- e a gomose de 
fitóftora.

O manejo integrado de doenças visa a adoção conjunta de 
estratégias envolvendo medidas necessárias para manter a doença 
abaixo do limiar econômico de danos, sem prejuízo para o agroecos-
sistema. As medidas devem ser combinadas de tal forma para que o 
patógeno não seja introduzido na área de produção, que a planta hos-
pedeira torne-se menos vulnerável ou mais resistentes ao ataque do 
patógeno e que o ambiente não favoreça o patógeno. O conjunto de 



medidas, portanto, formam as táticas de manejo, que variam de acor-
do com o patossistema e o local. As táticas mais comumente empre-
gadas no manejo de doenças envolvem a combinação de resistência 
genética, nutrição da planta, rotação de cultura, controle legislativo, 
uso de sementes e mudas sadias e tratamento químico (Zambolim et 

al., 1999). 
São utilizáveis diferentes práticas relacionadas ao manejo de 

doenças de citros devendo-se ter consciência de que cada decisão de 
manejo tomada numa etapa influenciará as etapas seguintes e as deci-
sões subseqüentes. Cada prática deve ser vista como um complemen-
to a todas as outras (Laranjeira et al., 2005). As principais são: Sele-
ção de combinações varietais, a escolha de copas e porta-enxertos 
envolvendo a viabilidade econômica e tolerância das combinações às 
doenças da cultura; utilização de mudas sadias, obtidas com materi-
al certificado em ambiente protegido objetivando não levar patóge-
nos para novos plantios; seleção de áreas para plantio, pelo o princí-
pio de evasão evitando-se lugares com histórico de doenças; rotação 
de culturas, associada ao princípio da erradicação, reduzindo o inó-
culo de determinada área; práticas de conservação do solo, tornan-
do-o menos apto ao crescimento de população de patógenos ou o 
desenvolvimento de doença; preparo do solo, aplicação de práticas 
conservacionistas; adubação orgânica e mineral, como prática 
essencial do princípio da regulamentação, reduzindo a taxa de pro-
gresso das doenças mantendo a planta nutricionalmente equilibrada; 
quebra-vento, bastante eficiente principalmente como barreira de 
patógenos da parte aérea; cuidados durante o plantio, evitando-se o 
enterrio profundo das mudas, protegendo os cortes de raízes com 
fungicidas; prevenção contra ferimentos químicos, físicos e biológi-
cos que favorecem a penetração de agentes causais de doenças; mane-
jo de plantas concorrentes, auxilia na regulação de aspectos físicos e 
químicos do ambiente; cuidados com a irrigação influenciam direta-
mente na regulação ambiental, ainda podendo ser agente de dissemi-
nação de propágulos dos patógenos, a qualidade da água, o sistema 
de irrigação e a freqüência da irrigação apresentam influência na 
incidência e severidade de várias doenças; inspeções, erradicações e 



replantios, visando a detecção de CVC e gomose em planta de até 
três anos de idade e a sua erradicação; controle químico, específico 
para cada doença, como medida complementar no manejo integrado 
de doenças, pois afeta os inimigos naturais de pragas e doenças, 
micorrizas e bactérias que fixam o nitrogênio, e o meio ambiente 
como um todo. Outra medida fitossanitária é a regulação da circula-
ção de pessoas, maquinas e veículos no pomar bem como a desinfes-
tação de material de poda e de colheita (Feichtenberger, 2000; Laran-
jeira et al., 2005).

A manutenção do pomar em bom estado fitossanitário requer 
vigilância sistemática e eficiente, por meio de amostragens e/ou ins-
peções periódicas para permitir a aplicação de medidas de controle 
logo no início do ataque do patógeno (Mattos Júnior et al., 2006).

DOENÇAS CAUSADAS POR FUNGOS e ALGAS

Gomose de fitóftora 

Phytophthora citrophthora e P. nicotianae var. parasitica, sendo esta 
última a mais predominante. É um patógeno de solo que fica em res-
tos de cultura sendo favorecido por condições de alta umidade, tem-
peratura e solos mal drenados.

Descrição da doença – são oomicetos que sobrevivem no solo 
na forma de clamidósporos, oósporos, hifas e esporângios. Os zoos-
poros que são nadadores que penetram por ferimentos e pela zona 
de crescimento das raízes onde se encistam, germinam e penetram, 
podendo também invadir folhas novas e talos verdes, enquanto que, 
nos ramos e troncos precisam de ferimentos ou rachaduras natura-
is. O patógeno é transportado por implementos agrícolas, substrato 
de mudas, água de irrigação e chuva e pode ser transmitido por 
sementes e ficar latente nas mudas. Pode atacar as mudas nos vivei-
ro na região do colo causando lesões de cor escura e levar a morte 
das plantas.



Sintomas – O sintoma é a podridão do pé (P. citrophthora), que é 
uma injúria da casca do tronco e das raízes próximas ao nível do solo. 
A gomose é uma podridão da casca (P. nicotianae) com exsudação de 
goma em qualquer parte da planta . As folhas ficam verdes 
pálidas com as nervuras amarelas, devido ao entupimento dos vasos 

. Os frutos podem apresentar uma podridão marrom clara 
cair prematura mente ou o patógeno pode ficar na forma latente e 
afetar os frutos na pós-colheita. A espécie P. parasítica normalmente 
ataca de forma mais intensa o sistema radicular .

A queima ou necrose do enxerto ocorre em brotações jovens 
das mudas recém enxertadas, em condições de viveiro. Nas folhas, 
formam-se lesões escuras, encharcadas, que coalescem, provocando 
a morte descendente dos brotos. Quando as infecções ocorrem nas 
hastes da muda, há anelamento e morte da parte superior do broto. O 
patógeno pode penetrar diretamente no local da enxertia, causando a 
morte do enxerto (Gasparotto et al., 1998).

Manejo – Uso de solo não contaminado; porta-enxertos resis-
tentes; plantio em locais drenados, ou seja, não sujeito ao encharca-

(Figura 1a)

(Figura 1b)

(Figura 1c)

Figura1 – Exsudação de goma na 
base do tronco (a), amarelecimento 
das folhas (b) e sintoma da podridão 
em raízes de mudas (c) (Fotos a e b: 
Fundecitrus).

(a)

©

(b)



mento; poda dos ramos mais baixos evitando tocarem no solo; evitar 
ferimento do tronco e raízes das plantas durante as limpas de coroa-
mento; evitar colocação de matéria-orgânica junto ao tronco; elimi-
nação de restos de culturas; rotação de culturas; evitar a densidade de 
plantio; não adubar excessivamente com nitrogênio; fazer tratamen-
to de sementes e mudas e avaliar o potencial de inóculo do solo cole-
tado em viveiro a céu aberto (Melo & Silva, 2001).

Quando o ataque se localiza no colo da planta e está ainda em 
fase inicial a terapia consiste na remoção da casca no local afetado 
cerca de um centímetro além da área lesionada e em seguida faz-se o 
pincelamento dos troncos com pasta bordaleza ou outro cúprico. 
Quando toda a planta estiver comprometida proceder ao arranquio 
abrir uma cova bastante ampla e deixá-la exposta no verão e replantar 
no período das chuvas de preferência com mudas que tenha outra 
variedade como porta-enxerto.

Podridão floral dos citros 

 Colletotrichum gloeosporioides (sin. C. acutatum Simmons). O 
fungo ocorre na época da florada causando danos à produção pela 
queda prematura de frutos caracterizando-se pela permanência do 
pedúnculo e do cálice, daí a denominação popular de “estrelinha”.

Descrição da doença – O patógeno ataca severamente os 
botões florais, pétalas e frutinhos novos, principalmente na florada 
de agosto e setembro, no período da abertura dos botões florais, quan-
do a umidade relativa do ar está elevada. Dentre os citros, o mais sus-
cetível é o limão Galego Citrus aurantifolia, os mais atacados são os 
limões verdadeiros C. limon, a lima-ácida ́ Tahiti‘C. latifolia e as laran-
jas doces, enquanto que as tangerinas são mais tolerantes. As varieda-
des que apresentam vários surtos de florescimento como a laranja 
‘Pêra’ são mais sujeitas ao ataque do fungo.

Sintomas – Lesões necróticas de cor pardacenta nos botões e 
pétalas das flores, os frutinhos ficam amarelos e caem . O (Figura 2)



fungo persiste nos cálices, folhas, ramos, órgãos verdes e nas lesões 
deprimidas dos ramos secos. Chuvas prolongadas e temperatura 
entre 15-30°C, durante o período da floração, favorecem o desenvol-
vimento da doença. Os conídios do patógeno são disseminados pelos 
respingos ou pelas águas das chuvas que dissolvem a mucilagem con-
tida nas lesões presentes na parte superior da planta, lixiviando-os e 
depositando-os nas gemas florais suscetíveis.

Manejo – Poda na parte baixa da copa para facilitar a circula-
ção do ar; poda de limpeza para retirar os ramos secos pelo patógeno 
e queima ou enterrio destes. 

O controle biológico realizado com Bacillus subtilis em condi-
ções de campo, equiparou-se estatisticamente ao controle químico, 
proporcionando menor porcentagem de flores com sintomas e maior 
número médio de frutos efetivos (Kupper et al., 2003). 

As pulverizações com fungicidas para a proteção das flores 
podem variar de uma a três, em função das condições climáticas e da 
uniformidade e duração do período de florescimento . 
Porém essas pulverizações devem ter em consideração certos critéri-

(Figura 3)

©

Figura 2 – Sintoma ferruginoso na 
pétala (a), “Estrelinha”, cálice e 
pedúnculo das flores e botões com 
podridão floral (Foto a: Hermes P. 
Santos Filho).



os técnicos para se obter a melhor relação de custo-benefício. Há um 
sistema de tomada decisão (PFD–FDA) que pode ser acessado na 
internet http://it.fas.ufl.edu/disc/pdf. Nas condições de Sergipe se 
têm maiores chances de um custo benefício muito favorável quando 
há uma grande concentração de floração no período abril-maio, pois 
o controle asseguraria uma grande safra temporã em época de preços 
elevados.

Melanose

Doença causada pelo fungo Diaporthe medusaea Nitschke (D. 

citri F. A. Wolf.) que pode ser confundida com a mancha do ácaro da 
ferrugem. Seu ataque é mais freqüente quando há altos níveis de umi-
dade nos primeiros meses após a frutificação. As lesões na casca são 
superficiais, não modificando a qualidade interna dos frutos. A doen-
ça é geralmente severa em pomares velhos e mal conduzidos. O 
mesmo fungo que causa a melanose também pode causar outra doen-
ça em frutos de citros, a podridão peduncular, geralmente após a 
colheita, durante o armazenamento e o transporte (Spósito et al., 
2006).

Figura 3 – Recomendação da época de aplicação em relação ao período de 
a aflorescimento: (a) 1  aplicação – botões brancos pequenos e verdes e (b) 2  

aplicação: botões fechados.

(a) (b)



Descrição da doença – D. citri produz esporos assexuais (coní-
dios) em corpos de frutificação chamados picnídios; ramos secos e 
principalmente ramos com morte recente por causas diversas são 
colonizados pelo fungo e formando picnídios depois de dois meses. 
O fungo produz, também, esporos sexuais (ascósporos) em corpos de 
frutificação chamados peritécios, em ramos secos, quando estes pra-
ticamente não mais produzem picnídios. Os ascósporos podem ser 
carregados pelo vento, sendo importantes na dispersão à longa dis-
tância. Em pomares que apresentam plantas com muitos ramos 
secos, ou em que os ramos podados não são removidos da área, os 
ascósporos podem se constituir numa fonte adicional de inoculo. A 
disseminação dos conídios ocorre pelos respingos da água da chuva 
ou da irrigação. Eles são responsáveis pela dispersão da doença à 
curta distância e na própria árvore; os ascósporos são disseminados 
pelo vento (Spósito et al., 2006). Alta umidade, temperatura entre 25-
30°C, ramos infectados nas árvores ou no solo, aumentam a concen-
tração de esporos no ar. Água livre na superfície das folhas ou frutos 
durante 8-10 horas favorecem o desenvolvimento da doença.

Sintomas – A melanose ocorre somente em órgãos verdes em 
início de desenvolvimento; melanose nos frutos, manchas corticen-
tas nas folhas e morte descendente dos raminhos. As folhas e frutos 
apresentam lesões ásperas como uma lixa . Em folhas e 
ramos novos, os sintomas iniciam-se na forma de pequenas anasar-
cas, de menos de um milímetro de diâmetro, deprimidas no centro, 
com um halo amarelado ao seu redor, que desaparece com o tempo. 
Com o rompimento da cutícula, uma substância gomosa é exsudada 
na região afetada, que depois adquire uma consistência firme e de 
coloração marrom-chocolate fazendo com que as lesões tornem-se 
salientes e ásperas ao tato. Essas manchas nada mais são do que 
secreções gomosas dos tecidos afetados em reação à ação do fungo, 
que fica assim impedido de se desenvolver. As manchas em folhas e 
ramos podem ser espalhadas ou agregadas. Folhas com muitas man-
chas podem amarelecer, apresentar deformações e até cair. As man-
chas de melanose em frutos são muito semelhantes às manchas em 

(Figura 4)



folhas e ramos e os sintomas 
ficam evidentes 70 dias após a 
queda das pétalas. (Spósito et al., 
2006).

Manejo – A poda e a retira-
da do pomar de ramos e galhos 
secos das plantas constituem-se 
na principal medida de manejo 
da doença. Pulverizações pre-
ventivas com fungicidas também 
devem ser realizadas em poma-
res velhos e em pomares com 
histórico de manifestação severa 
da doença. Os produtos cúpricos 
são eficazes no manejo da melanose. As aplicações pós-florada são 
muito importantes na proteção dos frutos, contudo, elas não redu-
zem a produção de esporos do fungo nos ramos secos. Os benzimida-
zóis promovem certa redução na produção de inóculo em ramos 
secos, mas eles não funcionam bem na proteção de frutos e, portanto, 
não são recomendados no controle de melanose.

Rubelose

Erythricium salmonicolor Berk. & Br., (sin.: Necator decretus Mas-
see) fungo causador da rubelose ou doença rosada dos citros. Todas 
as variedades cítricas são afetadas pela doença, porém, são mais sus-
cetíveis as tangerinas, limas doces e pomelos. A rubelose é mais seve-
ra em árvores adultas e vigorosas e, também, em pomares mais aden-
sados. Na citricultura sergipana a ocorrência dessa doença é esporá-
dica, ficando geralmente restrita ao ataque de um único ramo na plan-
ta afetada.

Descrição da doença – Esse fungo produz dois tipos de espo-
ros, um sexual (basidiósporos) e um assexual (conídios). A produção 

Figura 4 – Fruto com manchas de 
melanose (Foto: Spósito et al.)



de basidiósporos sobre as crostas róseas é facilmente observada em 
citros. Entretanto, o seu papel na epidemiologia da rubelose, assim 
como dos conídios produzidos, ainda é desconhecido (Spósito et al., 
2006). O fungo sobrevive em cima ou debaixo da casca dos galhos 
mortos. Não está bem claro o método de disseminação do fungo, 
desconhecendo-se a presença de basidiósporos no hospedeiro; acre-
dita-se que os fragmentos de micélio possam ser levados por insetos 
ou pelo vento para os tecidos sadios suscetíveis na própria planta ou 
em plantas vizinhas. Altas temperatura e umidade relativa, prolonga-
do período de chuva e tecidos suscetíveis são condições que favore-
cem o desenvolvimento da doença.

Sintomas – A infecção inicia-se nas axilas ou bifurcações dos 
galhos principais, recobrindo-os com um micélio branco que depois 
penetra na casca, destruindo-a . Posteriormente, na base 
dos galhos doentes, há descascamento e morte da casca surgindo 
incrustações características de cor rósea recobrindo a parte afetada. 
A parte superior do ramo afetado morre, destacando-se da parte 
verde da copa (Gasparotto et al., 2006). Em condições de alta umida-
de o fungo se espalha rapidamente ao longo dos galhos, podendo o 
patógeno penetrar e destruir a casca, ficando de cor cinza. Os galhos 
principais e o tronco são circundados pelo micélio do fungo e a planta 
morre  (Feichtenberger et al., 1997).

(Figura 5a)

(Figura 5b)

Figura 5 – Micélio do fungo que causa a rubelose (a) e planta adulta com 
rubelose – seca dos ramos (b) (Foto a: Spósito et al.).



Manejo – Não existem variedades ou cultivares tolerantes ou 
resistentes ao patógeno. Para o controle da rubelose, recomendam-
se a poda e a remoção de galhos e ramos afetados, improdutivos e 
mal posicionados, visando a reduzir as fontes de inoculo e melhorar 
as condições de aeração na parte interna da copa das plantas. Os 
cortes devem ser feitos bem abaixo da margem inferior das lesões e 
protegidos com tinta látex, ou com pasta preparada com produtos à 
base de cobre. Pode ainda ser efetuada pulverização preventiva, com 
produtos à base de cobre, nos ramos internos da planta, onde o teor 
de umidade é maior. Em ramos, quando a doença está em seu está-
dio inicial, pode ser feita a raspagem dos tecidos lesionados com 
uma escova de aço, removendo-se toda a área afetada, com uma 
posterior aplicação de calda à base de cobre sobre o tecido (Spósito et 

al., 2006).

Verrugose do limão e da laranja azeda

Elsinoe fawcetti Bit. & Jenkins (Sphaceloma fawcetti Jenkins) – É a 
doença que ocorre com mais freqüência em sementeiras e viveiros.

Descrição da doença – E. fawcetti, forma ascostromas com lócu-
los imersos no tecido hospedeiro, dentro dos quais são produzidas as 
ascas contendo ascosporos hialinos, multiseptados; S.fawcetti, conídi-
os e conidióforos produzidos dentro de acérvulos discóides. Os coni-
dióforos são curtos, hialinos, simples, não septados, nascidos de uma 
base estromática e produzem na extremidade os conídios unicelula-
res, hialinos e oblongos (Herbário, 2006).

Na laranja Azeda, pomelos, limões verdadeiros, limão Cravo, 
Volcameriano e Rugoso é causada por S. fawceti; em tangerinas é cau-
sada por S. fawceti var. scabiosa.

A doença ocorre em períodos úmidos, cuja disseminação prin-
cipal é por respingos de chuva a curta distância e através do vento, a 
longa distância. Tem grande importância em frutos para consumo 
“in natura”, pois os torna depreciados. Nos viveiros, a verrugose é de 
grande importância, pois ataca espécies importantes de porta-



enxerto como o limão ‘Cravo’, e se não for controlada, deforma as 
plantinhas, ocasionando a sua inutilização (Gasparotto et al., 1998).

Nas laranjas doces a espécie S. australis afeta somente frutos. 
No entanto deve-se observar que nas condições tropicais do nordeste 
não tem sido constatada a ocorrência dessa última espécie.

Sintomas – Causa lesões corticosas, cor de palha, mais ou 
menos salientes. Ataca frutos, folhas e raminhos do limão ‘ Cravo’ e 
laranja Azeda quando ainda são muitos jovens, causando deforma-
ções salientes, que vão crescendo à medida que a planta se desenvolve 

. Sobre essas protuberâncias aparecem às lesões primárias 
de onde o fungo se propaga para as outras partes do fruto.

As folhas apresentam lesões que as deformam mais ou menos 
pronunciadamente . Característica para diagnose é o fato 
de, em folhas novas, estas formações corticosas aparecem somente de 
um lado, correspondendo a uma depressão do lado oposto. Nessas 
lesões se formam as frutificações do fungo. 

Manejo – No caso de viveiro para produção de mudas com o 
limão Cravo, o limão Volkameriano e outros porta-enxertos suscetíveis 
à verrugose aos primeiros focos da doença eliminar as áreas atacadas, 
reduzir a irrigação e dar uma cobertura com produto à base de cobre. 
Com os cavalinhos já transplantados para os sacos plásticos, além des-
sas recomendações não realizar molhação das folhas quando irrigar.

(Figura 6a)

(Figura 6b)

Figura 6 – Lesões corticosas nos frutos (a) e deformações salientes nas folhas 
(b) (Foto a: Herbário, 2006).

(a) (b)



Mancha aureolada 

É uma doença foliar causada pelo fungo Thanatephorus cucume-

ris (Frank.) Donk. (Pellicularia filamentosa Pat.) D.P. Rogers. 

Descrição da doença – Rhizoctonia solani (anamórfo) é habitan-
te do solo, ocorrendo em diversas espécies agrícolas e silvestres. Os 
basidiósporos são transportados pelo vento e insetos. Alta umidade e 
temperaturas de 20 a 25°C favorecem a ocorrência da doença. 

Sintomas – Nas folhas ocorrem lesões necróticas, com anéis 
concêntricos, e formação de um halo clorótico ao redor das lesões 
que atingem até 3cm de diâmetro . Verificam-se pon-
tuações escuras sobre as lesões que são as estruturas de sobrevivência 
do fungo (escleródios). Na estação úmida, as lesões crescem e coales-
cem rapidamente, enquanto que no período de menor pluviosidade 
ocorre menor incidência da doença.

(Figura 7a e 7b)

Figura 7 – Halo clorótico ao redor das lesões (a) e lesões necróticas, com anéis 
concêntricos (b).

(a) (b)



Manejo – Em pomares raramente o ataque justifica qualquer 
medida de controle a menos que as plantas estejam em formação. 
Efetuar a poda dos ramos mais atacados fazendo a queima das folhas 
e realizar controle químico com pulverização de fungicidas cúpricos. 
Em viveiros de ambiente protegido manter a vigilância nos períodos 
de maior umidade. Identificados os primeiros focos, realizar podas 
de folhagem, reduzir a irrigação e aplicar cúpricos. 

Mancha de graxa/Falsa melanose 

Causada pelo fungo Mycosphaerella citri Whiteside (teleomor-
fo); Stenella citri-grisea (F. E. Fisher) Sivan (anamórfo) (sin.: Cercospora 

citri-grisea F. E. Fisher) (Anam.) (Kimati et al., 1997).

Descrição da doença – O patógeno causa danos nas folhas 
de quase todas as cultivares de citros, principalmente os pomelos, 
limões verdadeiros, tangerinas e laranjas doces de maturação 
precoce. Com incidência elevada, pode ocorrer a desfolha nas 
plantas.

Os ascocarpos do fungo são produzidos sobre as folhas caídas 
no solo; alta umidade relativa e temperatura elevada favorecem a 
germinação e penetração. Os ascósporos são disseminados pelo 
vento ou respingos de água, quando depositados nas folhas. 

Sintomas -. Podem ser 
observados depois de 2 – 3 meses 
da infecção. Na face adaxial (in-
ferior) da folha, o fungo causa a 
formação de manchas cloróticas 

. Na face abaxial, área 
correspondente às manchas clo-
róticas, apresenta com saliências 
de cor laranja-clara ou marrom-
clara. Com o tempo as manchas adquirem coloração marrom-escura 
ou preta, tornando-se lisas, brilhantes e com aspecto graxo. 

(Figura 8)

Figura 8 – Halo clorótico ao redor das 
lesões.



Manejo – É recomendado quando o desfolhamento começar a 
causar danos econômicos de produção. Práticas culturais, através da 
eliminação ou a utilização de medidas que proporcionem rápida 
decomposição das folhas infectadas no solo. 

Fungicidas à base de cobre controlam a doença. A aplicação de 
mancozeb após a florada, e antes do período chuvoso, diminui a 
intensidade dos sintomas (Azevêdo, 2003). Óleos minerais apresen-
taram-se efetivos na redução de folhas de citros infectadas com M. 

citri (Whiteside, 1983, 1989b; Knapp, 1990; Mcgovern et al., 1996).

Feltro ou camurça Septobasidium pseudopedicellatum Burt e S. 

saccardinum.

São fungos de revestimento com micélio semelhante à camur-
ça, compacto, espesso, formando um tecido impermeável sobre as 
partes das plantas, porém facilmente removível. Sob a camada do 
revestimento do fungo, abrigam-se cochonilhas responsáveis pelo 
secamento dos ramos mais novos.

Descrição da doença – O fungo consta de uma camada (subí-
culo) sobre o córtex dos ramos formado de hifas septadas, de cor 
parda que se ergue como se fossem colunas. As extremidades das 
hifas que formam os tufos são hialinas e incrustadas com cristais. Na 
superfície exterior forma um teto liso onde se desenvolvem as basídi-
as portadoras de esporos. Entre as hifas do subículo é que se alojam 
os coccídeos que vivem em associação com o fungo. Sobre o teto for-
ma-se o himênio, que é também espesso (40 a 50 µ). Por entre as hifas 
septadas, ramificadas, hialinas do himênio encontram-se as probasí-
dias novas de cor hialina, e velhas com a parede amarelada. À germi-
nação, tornam-se multiseptadas e brotam, originando esporídias 
secundárias diminutas, mais ou menos elípticas, hialinas. São estas 
esporídias que vão ocasionar a infecção das larvas dos coccídeos, 
quando passeiam pelo himênio. As esporídias primárias ao se desta-
car dos esterigmas são uninucleadas. Se a eclosão dos ovos do coccí-
deo coincide com a germinação das probasídias, é provável que essa 



população venha ser inoculada pelas esporídias secundárias do Sep-

tobasidium (Viégas, 1940).

Sintomas – Caracterizados 
por revestimentos, branco, mar-
rom ou cinza escuro, que reco-
brem principalmente ramos, 
pedúnculo dos frutos, pecíolos, 
base das páginas inferiores da 
folha, mas podem aparecer tam-
bém nos frutos .

Manejo – Manter os poma-
res bem cuidados e freqüente-
mente arejados por podas de 
limpeza retirando os galhos finos 
mais afetados e queimá-los. Essa 
é a medida preventiva mais reco-
mendada. O corte deve ser prote-
gido com a pasta cúprica.

Fumagina – Capnodium 

citri Berk & Desm.

Descrição da doença – A presença desse fungo preto está asso-
ciada ao ataque de cochonilhas, especialmente da ortézia, de pulgões 
e de moscas brancas. A formação de uma manta miceliana de colora-
ção preta sobre as partes verdes causa prejuízos à produção de citros. 
Um dos maiores problemas ocasionado é o bloqueio físico da luz 
solar na folha, que conseqüentemente, afeta a fotossíntese e a produ-
ção de reservas de carboidratos da planta. Pode recobrir, também, os 
frutos e os ramos (Rossetti, 2001).

Sintomas – Micélio espesso, negro, fuligíneo que recobre 
folhas ramos e frutos .

(Figura 9)

(Figura 10)

Figura 9 – Revestimento, branco, 
marrom ou cinza escuro nos ramos e 
folhas (Foto: A. P. Viégas)



Manejo – Monitoramento 
das plantas com sintomas, reali-
zar poda de limpeza e o controle 
de pragas, associação com óleo 
miscível.

DOENÇA CAUSADA POR 
BACTÉRIA

Clorose Variegada dos 
Citros – A Clorose Variegada dos Citros (CVC) conhecida como 
“amarelinho” é a única doença bacteriana constatada nos pomares 
de Sergipe. A bactéria Xylella fastidiosa é restrita aos vasos do xilema 
das plantas. É uma das mais importantes doenças da citricultura naci-
onal, por atacar todas as variedades comerciais de laranja doce e cau-
sar prejuízo à produção de frutos para consumo “in natura” e para 
processamento de sucos. Foi observada em 1987, em pomares da 
região de Presidente Prudente-SP e, no Triângulo Mineiro. Em Sergi-
pe, a doença teve sua ocorrência comprovada em 1996, em pomares 
do município de Boquim e, hoje já pode ser encontrada em toda a 
região citrícola do Estado. 

Descrição da doença – A bactéria pode ser transmitida por 
enxertia e por cigarrinhas das famílias Cicadellidae e Cercopidae, 
que se alimentam nos vasos do xilema das plantas. Até o momento, 
doze espécies de cigarrinhas, foram catalogadas como transmissoras 
efetivas da bactéria. As cigarrinhas, ao se alimentar preferem folhas 
tenras, porém os sintomas só são observados em folhas maduras 
entre 8 a 10 meses após inoculação, dificultando o diagnóstico. 
Porém, com o avanço das pesquisas a identificação da doença tem 
sido rápida e segura por meio de técnicas moleculares (PCR). A doen-
ça compromete o desenvolvimento das plantas e a produção de fru-
tos. A bactéria causa o entupimento dos vasos do xilema, afetando a 
qualidade dos frutos, tornando-os de tamanho reduzido, imprestáve-
is ao consumo in natura e ao processamento pela indústria, provocan-

Figura 10 – Folhas recobertas com a 
fumagina.



do significativas perdas de produção. Além disso, internamente os 
frutos têm suas características organolépticas bastante afetadas.

Sintomas – Os primeiros sintomas manifestam-se nas folhas, 
num estágio mais avançado passam posteriormente para os frutos e 
finalmente afetam toda a planta. Nas folhas apresentam-se pequenas 
manchas amareladas (cloróticas) na face superior e lesões de cor 
palha (ferrugíneas) correspondentes na face inferior . 
Em estágio mais avançado essas lesões apresentam-se cor de palha 
nos dois lados da folha. Inicialmente podem ser observados, poucos 
ramos com frutos pequenos, com o avanço da doença toda a planta 
produz frutos que chegam ficar queimados pelo sol, com diâmetro 
reduzido, duros, e com desverdecimento precoce, imprestáveis para o 
consumo e comércio .

(Figura 11a e b)

(Figura 12)

Figura 11 – Folhas com CVC: sintomas na face superios (a) e inferior (b).

Figura 12 – Frutos aparentemente sadios e com CVC.

(a) (b)

(a) (b)



Figura XX – Planta com CVC

Manejo – Plantas com a doença até três anos e aquelas mais 
velhas com estágios severos da doença – sintomas generalizados na 
copa, alto percentual de frutos miúdos – devem ser eliminadas. Plan-
tas com mais de quatro anos com sintomas iniciais no máximo em 
duas pernadas devem 
ter os ramos afetados 
podados. Os plantios 
principalmente os 
novos, devem ser pro-
tegidos por cercas 
vivas. Recomenda-se 
monitorar permanen-
te a ocorrência de 
cigarrinhas com arma-
dilha adesiva amarela 
e atingido o nível de 
ação deve-se fazer o 
controle (Figura 13).

DOENÇAS DOS CITROS CAUSADAS POR VÍRUS E 
VÍRÓIDES

Vírus e viróides são agentes ultramicroscópicos causadores de 
doenças de plantas que só podem ser observados com o auxílio do 
microscópio eletrônico. Os vírus são partículas constituídas basica-
mente de ácido nucléico (RNA ou DNA) envolvido por uma capa 
protéica e os viróides são constituídos por uma molecula de RNA 
altamente estável. Vários vírus e víróides têm sido relatados no Brasil 
causando perdas na produção de citros. Entretanto, alguns destes 
não têm sido relatados no nordeste devido ao uso de clones nucelares 
e, posteriomente de plantas micropropagadas em meio de cultura que 
assegurou a produção de mudas isentas de um grande número de 

Figura 13 – Armadilha amarela para 
monitoramento da cigarrinha.



viroses e viróides. No caso específico da Tristeza, contudo, utiliza-se 
uma outra técnica, denominada premunização. Isso é feito por meio 
da produção de plantas básicas com estirpes fracas dominantes para 
impedir que no campo as plantas suscetíveis sejam atacacas por estir-
pes fortes inoculadas por afídeos. 

TRISTEZA DOS CITROS – Citrus tristeza virus (CTV)

Atualmente, tristeza dos citros é considerada a doença de 
maior importância econômica para a citricultura mundial. A partir 
da década de 30, esta doença dizimou milhões de pés de citros que 
estavam enxertados sobre a laranja Azeda. Embora ela se encontre 
disseminada por todo o mundo, atualmente, no Brasil ela não é tão 
importante para as laranjas doces devido ao uso de porta-enxertos 
tolerantes e a premunizacao, mas ainda é para limas-ácidas e outras 
cultivares de citros cujas copas são sensíveis ao vírus.

Descrição – São partículas filamentosas e flexíveis, de aproxi-
madamente 2000 nm por 10-12 nm de dimensão, podendo ser obser-
vadas somente nas células dos vasos do floema. As partículas de CTV 
são constituídas de RNA de fita simples (ssRNA) envolvidas por uma 
capa protéica. Este vírus é disseminado na lavoura por meio do pul-
gão Marrom (Toxoptera citricida K.). O CTV pode ser diagnosticado 
por meio de teste sorológico (ELISA) e testes moleculares como, por 
exemplo, o RT-PCR e Dot-Blot.

Sintomas – Existem três tipos de tristeza, a clássica ou declínio 
rápido, a do tipo canelura e a que causa amarelecimento de pé-
franco. Os sintomas causados pelo CTV dependem da combinação 
enxerto e porta-enxerto, estirpe de vírus e condições ambientais. No 
declínio rápido o CTV provoca a obstrução dos vasos do floema e 
interfere na translocação da seiva elaborada, e conseqüentemente 
causa a palidez das nervuras mais ou menos intensa, dependendo da 
estirpe de vírus e espécie ou cultivar infectada. Quando enxertada em 
laranja “Azeda”, a estirpe severa de CTV pode causar amarelecimen-



to da nervura principal ou amarelecimento total das folhas velhas, 
declínio rápido da planta, seca gradativa dos galhos, necrose dos 
tubos crivados e morte das radicelas culminando com a morte da 
planta. Hoje, não se usa mais laranja azeda como porta-enxerto por 
ser altamente suscetível ao CTV. No entanto, algumas estirpes de 
CTV têm causado danos consideráveis por causar nas plantas o sinto-
ma de “canelura”  que é a depressão no tronco de alguns 
citros como a cv. Pêra e pomelos mesmo quando em porta enxerto 
tolerante. Nas folhas de limas-ácidas, como o limão Galego, o limão 
Tahiti e outras rutáceas observam-se palidez das nervuras que são 
translúcidas quando observadas contra a luz. Plantas com caneluras 
são definhadas, possuem os galhos frágeis e folhas com sintomas de 
deficiências de zinco, manganês e outros nutrientes. Seus frutos são 
pequenos, denominados coquinhos, e possuem baixo teor de suco, o 
albedo espesso e alta acidez. O limão Galego e alguns pomelos só 
manifestam os sintomas de amarelecimento quando em pé-franco ou 
enxertados em porta-enxerto suscetível ou intolerante. Geralmente, 
estas plantas têm seu crescimento reduzido (nanismo).

(Figura 14)

FIGURA 14 – Sintoma de “canelura” em planta de citros.

(a) (b)



LEPROSE

Atualmente a Leprose do Citros tem sido considerada uma das 
principais doenças da cultura no Estado de São Paulo, sendo que os 
gastos com acaricidas tem sido o principal fator de custo de produ-
ção. 

Descrição – a Leprose é causada pelo Citrus leprosis virus (CiLV) 
cujas partículas são baciliformes não-envelopadas de 100-110nm de 
comprimento por 30nm de diâmetro. Este vírus foi tentativamente 
classificado como pertencente a família Rhabdoviridae. Suas partí-
culas são transmitidas pelo acaro plano Brevipalpus phoenicis (Geijs-
kes), B. obovatus Donnadieu e B. californicus (Banks). Esta doença 
foi relatada em diversos estados brasileiros como São Paulo, Minas 
Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia e recentemente em Sergipe. 
Embora a identificação possa ser feita por meio dos sintomas por 
serem muito característico, a sua confirmação pode ser feita pelo 
teste de RT-PCR.

Sintomas – este vírus induz doença em ramos, folhas e frutos. 
Como não é um vírus que infecta a planta sistemicamente seus sinto-
mas são locais como nas folhas onde aparecem manchas cloroticas 
de 1 a 3cm, com ou sem centro necrotico. Nos frutos verdes, inicial-
mente as manchas são amareladas e quando o fruto amadurece as 
manchas são mais escuras, marrons ou pretas podendo ser deprimi-
das ou não, depreciando os frutos no mercado . Nos (Figura 15a)

Figura 15 – Frutos (a) e ramo (b) com sintomas de leprose.

(a) (b)



ramos, aparecem lesões corticosas, acinzentadas ou pardas ou aver-
melhadas, que podem coalecer e afetar grandes áreas dos ramos e ate 
levar a sua morte . Em Sergipe foi observado sintoma 
atípico nos frutos, ou seja, observaram-se manchas grandes circula-
res. Esse vírus induz a queda prematura de frutos e folhas.

SOROSE

A sorose é causada por um complexo viral sendo separada em 
subtipos de doenças, como a sorose A, sorose B e mancha anular 
(ringspot). Ela tem ocorrido mais em lavouras antigas, pois hoje é 
facilmente controlada pelo uso de borbulhas provenientes de matri-
zes sadias certificadas. A sorose tem sido relatada em uma ampla 
gama de espécies e variedades de citros. No Estado de Sergipe a maio-
ria das lavouras é constituída de plantas com mais de 25 anos de idade 
e em algumas destas observou-se plantas com sintomas de sorose 
tendo sua etiologia comprovada por meio do teste de RT-PCR utili-
zando primers específicos para Citrus psorosis virus (CtRSV) desenha-
dos por pesquisadores argentinos (Garcia et al., 1997).

Descrição – Os estudos do agente causal da sorose têm sido 
dificultados devido à baixa concentração do vírus na planta. Um dos 
vírus isolados de plantas com sorose é o Citrus psorosis virus (CpSV) 
que é constituído de duas partículas extremamente flexíveis, as meno-
res de 300-500 nm e as maiores de 1500-2500 nm e aproximadamente 
10 nm de diâmetro. O CpSV pertence ao gênero Ophiovirus e é trans-
mitido mecanicamente por meio de podas, enxertia, e provavelmente 
por inseto vetor devido a disseminação natural relatada na Argentina.

Sintomas – Produz descascamento no tronco e ramos mais 
velhos  de plantas cítricas nas variedades suscetíveis, 
como as laranjas doces, pomelos e mandarinas. Em algumas lesões 
podem aparecer depósitos de gomas. Quando o descascamento é 
intenso pode ocorrer deterioramento de partes da planta causando os 
sintomas de murcha e morte de ramos. As folhas de laranjas doces e 

(Figura 15b)

(Figura 16)



tangerinas apresentam man-
chas cloróticas alongadas 
paralelas às nervuras secun-
dárias ou mosqueadas. Em 
folhas maduras às vezes 
observa-se manchas em 
forma de anéis concêntricos 
cloróticos de diferentes tama-
nhos. A sorose B causa nos 
frutos anéis circulares e semi-
circulares cloróticos, enquan-
to a A raramente afeta frutos.

Os vírus causadores de 
sorose podem ser identifica-
dos pelo teste sorológico 
ELISA e por RT-PCR.

CLOROSE ZONADA

A clorose zonada foi 
observada apenas nas regiões 
litorâneas do Brasil (Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe). Entretanto, 
não tem importância econômica.

Descrição – O agente causal da doença ainda não foi identifica-
do, embora o ácaro Brevipalpus phoenicis tenha sido freqüentemente 
observado associado com plantas com clorose zonada e ter permitido 
sua transmissão para plantas sadias.

Sintomas – Podem ser observados em folhas, frutos e raramen-
te em galhos. Nas folhas os sintomas se manifestam em forma de 
manchas cloróticas que podem variar em forma sendo observadas 
também lesões em forma de anéis ou desenho em linhas ou faixas 
sinuosas, paralelas, de coloração alternadamente verde-clara e verde 
escura.

Figura 16 – Sintoma de sorose em troco 
de laranjeira.



VIROIDES

Os viróides são os menores agentes causadores de doenças em 
plantas, e ao contrário dos vírus não têm uma capa protéica envolven-
do o material genético. Dos doze viróides detectados em citros os 
mais importantes são exocorte (CEVd) e cachexia (CCaVd).

EXOCORTE – Citrus exocortis viroid (CEVd)

Depois de ter solucionado o problema da tristeza, a exocorte se 
tornou o principal problema da citricultura devido a alta suscetibili-
dade do porta-enxerto “Cravo”. Entretanto, com a certificação das 
plantas matrizes produtoras de borbulhas esta doença deixou de ser 
importante para a citricultura brasileira.

Descrição – O CEVd é uma partícula circular, de ácido ribonu-
cléico (RNA) de fita simples com alto grau de pareamento interno de 
bases, altamente estável. Os mais virulentos têm uma seqüência de 
nucleotídeos de 371 nucleotídeos e os mais amenos são um pouco 
menores. O CEVd é transmitido por enxertia e instrumento de poda. 
O CEVd pode ser identificado utilizando cidreiras indicadoras Etrog 
ou Arizona 861-S1 em teste de dupla enxertia em limão Cravo, onde 
após três a seis semanas são observados sintomas de encarquilha-
mento foliar, escurecimento das nervuras secundárias, epinastia do 
ápice e amarelecimento em estria do caule. Sua identificação pode 
ser feita rapidamente (dois dias) por meio do teste molecular RT-
PCR a partir de cultivares de cidra como a Etrog infectadas.

Sintomas – As espécies mais sensíveis incluem Poncirus trifoliata 
e seus híbridos, limão Cravo C. limonia Osb, cidras C. medica L., limas-
ácidas, limas doces (C. limettiodes Tan.) e limões verdadeiros C. limon. 
O CEVd causa escamação do porta-enxerto de P.trifoliata e limão ‘Cra-
vo’, podendo ocorrer exsudação de goma, amarelecimento da casca de 
ramos jovens, rachaduras longitudinais típicas na copa de variedade 
intolerante e epinastia foliar. Plantas afetadas apresentam nanismo, 



vegetação esparsa e alteração na coloração das folhas. Os sintomas 
aparecem entre 4 e 10 anos de idade. Ramos ladrões do porta-enxerto 
apresentam manchas amareladas que posteriormente evoluem para 
rachaduras. Atualmente, com a exigência de certificação das matrizes 
e mudas de laranjeiras a exocorte é observada apenas na lima-ácida 
‘Tahiti’ (C. latifolia) que pode apresentar rachaduras longitudinais ou 
áreas deprimidas no tronco e galhos mais grossos. Plantas de algumas 
cidras apresentam encarquilhamento e epinastia foliar e rachadura no 
lado inferior da nervura principal, além de rachaduras do tronco e 
ramos grossos.

XILOPOROSE (CACHEXIA)

O nome xiloporose é mais utilizado para designar a doença em 
plantas de limas doces, enquanto que, cachexia quando se utilizou os 
portas-enxertos tangerinas, tangelos, tangores e outros.

Descrição – O viroide da xiloporose é constituído de uma molé-
cula de RNA de fita simples de 300 nucleotídeos com alto grau de pare-
amento de bases. Geralmente são detectadas em plantas infectadas com 
CEVd o que dificulta a diagnose. Entre cachexia e CEVd existe uma 
alta homologia de seqüência nucleotídica, diferenciando-se em apenas 
10 bases. A xiloporose é transmitida por enxertia e por instrumentos de 
poda. Pode ser detectada por meio de indexação biológica, realizando-
se dupla enxertia da indicadora de tangerinas (C. reticulata Blanco) cv. 
Parson Special, Clemelin 11-20 e um híbrido entre laranja Hamlin e 
tangerina Clementina sobre limão cv. Cravo. Os sintomas podem apare-
cer entre seis a dez meses. Os sintomas nas indicadoras são caneluras no 
tronco, impregnação de goma na casca, saliências e reentrâncias na 
casca na parte do tronco da indicadora próximo à região da enxertia. A 
detecção do RNA da xiloporose pode ser feita por meio da eletroforese 
em gel de poliacrilamida a partir da cv. Etrog infectada e por RT-PCR.

Sintomas – O viróide da xiloporose pode infectar várias espéci-
es e cultivares de citros, entretanto, em muitos casos a infecção é 



latente, ou seja, não mostram sintomas. O principal sintoma é a for-
mação de poros no xilema, ou seja, pequenas depressões arredonda-
das ou alongadas no lenho em variedades suscetíveis de tangelos (C. 

paradisi x C. reticulata), lima da Pérsia e limão Cravo. Os sintomas são 
observados a partir de quatro anos da enxertia quando o porta-
enxerto é lima Doce ou Pérsia C. limettioides L e de seis a doze anos 
quando em limão Cravo. Em estádios mais avançados da doença 
podem ocorrer depressões ou rachaduras na casca ou mesmo sua 
descamação, redução no tamanho das folhas e conseqüentemente 
definhamento da planta.

DOENÇA DE AGENTE CAUSAL DESCONHECIDO

DECLÍNIO DOS CITROS (Citrus Blight)

No Brasil o declínio foi relatado pela primeira vez em 1970 na 
Bahia, posteriormente em São Paulo e atualmente ocorre em todas as 
regiões citrícolas. Estima-se que esta doença cause perdas anuais de 5 
e 10% das plantas.

Descrição – O agente causador desta doença ainda não foi iden-
tificado. Há fortes evidências de que esta doença tenha um agente 
infeccioso devido ao tipo de distribuição da doença no campo e tam-
bém a reprodutibilidade da doença por meio de enxertia de raízes. Na 
Flórida (Estados Unidos) há 
uma doença, com sintomas seme-
lhantes, denominada Blight. Essa 
doença foi identificada há mais 
de cem anos e ainda não se 
conhece o agente causal. Há 
autores que acreditam que 
ambas se constituem o mesmo 
problema. 

 

Figura 17 – Planta de citro com 
sintoma de declínio.



Sintomas – A doença se manifesta a partir de 4 anos e principal-
mente entre 8 e 12 anos. Os sintomas iniciais são os aparecimentos de 
murcha setorial ou generalizada da folhagem da árvore devido ao 
entupimento dos vasos do xilema, além do sintoma de deficiência de 
zinco (amarelecimento entre as nervuras). As folhas ficam com colo-
ração verde-musgo ou olivácea sem brilho. Ocorre o atraso da brota-
ção e floração, e em estágio mais avançado ocorre queda das folhas. 
Geralmente, no interior da copa aparecem brotações vigorosas e os 
frutos são miúdos e em menor número. Raramente, ocorre morte das 
plantas embora fiquem comercialmente improdutivas.

MANEJO DE DOENCAS CAUSADAS POR VIRUS E 
VIROIDES

? As estratégias para manejo de viroses e vírus de citros são:
? adquirir mudas sadias livres de vírus e de ácaros;
?utilizar mudas premunizadas para Tristeza e que seja de 

combinações em porta-enxertos tolerantes ou resistentes;
?utilizar cerca viva para servir de qubra-ventos em torno do 

pomar, mas que não seja hospedeiras de acaro ou pulgão 
preto;

?no caso de Leprose, fazer poda de limpeza de galhos e frutos 
com sintomas para diminuir a fonte de inoculo;

?pulverizar o pomar com acaricida quando 5 a 10% dos frutos 
ou ramos apresentarem um ou mais ácaros; 

?evitar circulação de pessoas e maquinas que passaram por 
outros pomares de citros, pois podem introduzir ácaros 
infectados com o vírus da Leprose.
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CAPITULO 3

CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS 
DOS CITROS

Luiz Mário S. da Silva

À cultura dos citros, originada na Ásia e disseminada por um 

grande número de países de todos os continentes, com exceção da 

Antártida, está associado um grupo extenso de indivíduos danosos – 

artrópodes principalmente, nematóides, moluscos e também, os cor-

dados – que são denominados, genericamente, pragas. EBELING 

“O louva-a-deus capta uma cigarra não sabendo que o papa-figo esta atrás de si”. 
Zhung Zhou, 400 a C. (CHOU, 1986)



(1959) compilou uma lista de aproximadamente 452 insetos, ácaros, 

moluscos e nematóides que se alimentam dos citros em diferentes 

partes do mundo. Por outro lado, há naturalmente um número igual-

mente extenso de indivíduos benéficos – os inimigos naturais – que 

desempenhando um importante fator de regulação da população dos 

indivíduos potencialmente prejudiciais fazem com que a grande mai-

oria destes não cause danos constantes significativos. Na verdade, 

apenas 72 espécies são consideradas pragas maiores ou principais nas 

diferentes regiões do globo, onde os citros são cultivados 

(TALHOUK 1975).

O cultivo dos citros proporcionou ao homem as primeiras 

observações com relação ao controle biológico natural e a prática do 

controle biológico artificial. Há mais de 1600 anos, agricultores chi-

neses utilizaram inimigos naturais para o controle de pragas. O exem-

plo mais famoso é o uso de formigas predadoras Oecophylla smaragdi-

na para reduzir populações de pragas em laranjeiras (CHOU, 1986). 

A ação dessas formigas era promovida pela colocação de seus ninhos 

nos pomares, e também, pela construção de pontes com bambu facili-

tando sua a passagem de uma planta infestada para outra. (FLINT & 

van den BOSCH, 1981).

O controle biológico como um processo que ocorre normal-

mente na natureza, é uma parte significativa do controle natural (este 

abrange outros fatores ambientais) que mantém os seres vivos em 

estado de equilíbrio no seu ambiente. Está intimamente relacionado 

com a cadeia alimentar e, embora possa ter sua concepção estendida 

para outros fatores como a resistência do hospedeiro, autoesteriliza-

ção e manipulação genética, é delimitado aos processos de predação, 

parasitismo e patogênesis (van den BOSCH et al. 1973).

O Manejo Integrado de Pragas (MIP), inicialmente definido 

como “um método que associa e integra o controle biológico ao con-

trole químico” (STERN et al. 1959) evoluiu substancialmente e tem 

sua concepção muito mais ampla e dispõe atualmente de um grande 

número de táticas para buscar o seu objetivo – otimizar um controle 

de pragas duradouro no campo econômico, social e ambiental 

(HUFFAKER & SMITH, 1980). Contudo, o controle biológico sem-



pre será o maior componente 

e a base fundamental de qual-

quer programa de MIP.

O CONTROLE 

BIOLÓGICO E OS 

CITROS

O controle biológico 

com a utilização de inimigos 

naturais (predadores, parasi-

tóides e patógenos) tem tido 

maior sucesso nos citros que 

em qualquer outra cultura 

(ROSEN, 1994). O primeiro 

espetacular sucesso na histó-

ria do controle biológico 

clássico foi alcançado na 

Califórnia, em um coccídeo, a cochonilha australiana, também 

conhecida como pulgão branco, Icerya (Pericerya) purchasi Maskell, 

por volta de 1888. Com a importação do coccinelídeo Rodolia cardina-

lis Mulsant e de um parasitóide Cryptochaetum iceryae Williston, intro-

duzidos da Austrália, conseguiu-se um rápido, completo e perma-

nente controle daquela praga, que então ameaçava a continuidade da 

exploração citrícola naquele estado americano. Levada para outros 

locais de produção de citros a R. cardinalis mantém sob completo con-

trole a referida cochonilha em 25 regiões do globo e substancial nível 

de controle em quatro outras (DEBACH, 1964).

O sucesso obtido com o controle da cochonilha australiana foi 

seguido por um grande número de trabalhos. Muitos com semelhan-

te êxito, outros com controle apenas parcial. Entre os primeiros, se 

inclue o controle biológico completo dos pseudococcídeos Pseudococ-

cus fragilis Brain e do P. gahani Green, na Califónia, e do P. citriculus 

Green, em Israel (DEBACH et al. 1971). Seguiram-se outros estudos 

como o controle da cochonilha branca Planococcus citri, com a libera-

Formiga predadora Oecophylla smaragdina  
(Seg. CHOU, 1986)



ção da joaninha Cryptolaemus montrouzieri Mulsant, e um grande 

número de parasitóides para o controle da cochonilha vermelha da 

Califórnia Aonidiella aurantii Maskell, da cochonilha vermelha da 

Flórida Chrysomphalus aonidum L, da C. dictyospermi Morgan, da esca-

ma vírgula Mytilococcus (Lepidosaphes) beckii Newman, da Pardinha 

Selenaspidus articulatus Morgan, das escamas-farinha Unaspis citri 

Comstock e U.yanonensis Kuwana, da Saissetia oleae Bernhard, da 

mosca preta Aleurocanthus woglumi Ashby, das moscas brancas Aleu-

rothrixus floccosus Maskell, Dialeurodes citri Ashmead e Parabemisia 

myricae Kuwana (DEBACH, 1969, BENETT et al.1976, ROSEN & 

DEBACH 1978).

O CONTROLE BIOLÓGICO DAS PRAGAS DOS CITROS X 

AGROTÓXICOS

Uma das primeiras constatações que produtos utilizados pelo 

homem no controle de pragas podem interferir na ação dos inimigos 

naturais foi com a aplicação de solução de querosene para o controle 

de Saissetia oleae Bernhard. Em 1893 observou-se que em plantas pul-

verizadas, o coccinelídeo Rhizobius ventralis Erichson não era encon-

trado, enquanto que em plantas próximas, não pulverizadas, esse 

predador era muito numeroso. Concluiu-se então que a emulsão de 

querosene interferia na atividade do predador, talvez pelo seu odor 

repelente (Craw,1894 segundo van den BOSCH et al.1982).

Contudo, a constatação do desequilíbrio biológico provocado 

com o uso de agrotóxicos sintéticos só se teria alguns anos após as 

aplicações de DDT nos pomares da Califórnia. Desde 

, em 1888, até a década dos anos a joaninha R. cardinalis mante-

ve a cochonilha australiana em níveis populacionais abaixo do nível 

de dano. Após a descoberta da ação inseticida do DDT, este clorado 

passou a ser intensamente usado no controle de diferentes pragas, 

inclusive as dos citros. Obviamente, naquela época não se tinha 

conhecimento dos grandes malefícios que este produto e seus congê-

neres, tinham sobre o meio ambiente e, por conseguinte, em toda a 

a sua introdu-

ção 40 



cadeia trófica do planeta. Porém, logo os efeitos prejudiciais começa-

ram a aparecer e foi justamente com o mais perfeito exemplo de con-

trole biológico clássico – a ação da R. cardinalis sobre a altamente 

danosa praga P. purchasi. O uso intensivo do DDT e de seus afins nos 

pomares cítricos da Califórnia provocou uma explosão populacional 

da cochonilha que voltou a ter o status de praga devido à eliminação 

do seu principal agente de controle. Posteriormente, com a recoloni-

zação do agente predador e a modificação do programa de uso do 

DDT o problema foi sanado. (DEBACH,1991).

A citada ocorrência constitui-se no primeiro registro de casos 

semelhantes que passaram ser conhecidos como ressurgência de pra-

gas, e juntamente com outro efeito colateral resultante da aplicação 

de agrotóxicos nos agroecossistemas, o surto de pragas secundárias, 

caracterizado pelo repentino aumento do nível populacional de uma 

determinada espécie, alcançando o nível de dano nunca atingido 

antes da aplicação do agrotóxico. Esses dois efeitos, a ressurgência e 

o surto de pragas secundárias, isoladamente ou em conjunto têm 

Figura 1- Ressurgência da cochonilha australiana após a eliminação dos 
inimigos naturais provocada pelo uso do DDT nos pomares cítricos da 
Califórnia. (segundo Gravena, 1991)



como resultante o surgimento de um terceiro efeito, a resistência de 

pragas aos agrotóxicos devido à sobrevivência e multiplicação dos 

indivíduos geneticamente mais aptos.

Na citricultura são inúmeros os casos constatados de ressurgên-

cia, surto secundário e resistência. Segundo Pascoal, 1979, no perío-

do de1958 a 1976, a cultura dos citros, no Brasil, foi a que apresentou 

o maior acréscimo de pragas novas, 27 ao todo. SILVA, 1980 obser-

vou efeito característico de ressurgência do ácaro da ferrugem dos 

citros Phyllocoptruta oleivora Ashmead com uma única aplicação de 

acefato (7,5 g/planta). Outros autores obtiveram resultados similares 

empregando produtos fosforados – fenitrotiom (ROMANO,1975), 

carbofenotiom (SANTOS et alii,1977) e piretróides (ALMEIDA et 

alii,1981). McCoy, 1977 constatou que diferentes organo-fosforados 

usados contra o ácaro da ferrugem dos citros causam ressurgência de 

pragas principais e secundárias. Do mesmo modo, micronutrientes e 

fungicidas podem causar aumentos significativos na população do 

citado aracnídeo, (Tabela 1).

Tabela 1. Efeito de fungicidas e micronutrientes na população 

do ácaro da ferrugem dos citros, P. oleivora (SILVA, 1982).

Tratamentos e 
dosagem 

(g/planta)

2Ácaro/cm /fruto 
Contagem 

inicial/Aplicação

Percentagens* de redução (R) ou aumento (A)
117 DAT 28 DAT 50 DAT

R R RA A A

Captafol –7,5

Benomil – 4,5

Oxicloreto de 
cobre – 15,0

Sulfato de Zn

Sulfato de Cu + 
Cal – 25 + 15

Testemunha



Na citricultura de Sergipe, até 1970, os agricultores pulveriza-

vam anualmente paratiom metílico. Os surtos de lagartas Megalopyge 

lanata, Sibine nesea, Heraclides spp e a mais prejudicial de todas Eulia 

dimorpha, que derrubava toda a safra de frutinhos novos, eram cons-

tantes. Do mesmo modo, o aleirodídeo, Aleurothrixus floccosus tam-

bém causava danos severos. Os produtores foram aconselhados a 

restringir o uso do inseticida e há mais de 20 anos essas pragas estão 

em completo equilíbrio. A citricultura paulista é pródiga de exem-

plos de pragas, cujos níveis populacionais atuais são resultados de 

pulverizações sucessivas de produtos não seletivos. Entre estas se 

incluem as duas principais pragas, o ácaro da ferrugem dos citros e o 

ácaro da leprose Brevipalpus phoenicis Geijkes e muitas pragas secun-

dárias como o bicho furão Ecdytolopha aurantiana Lima, as parlatóri-

as Parlatoria cinerea Hadden, P.pergandii, e P. ziziphi, Lucas, a pardinha 

Selenaspidus articulatus Morgan, entre outras. O ácaro branco Poly-

phagotarsonemus latus Banks e o ácaro purpúreo Panonychus citri 

MacGregor, estão deixando de ser pouco importantes. Este último é 

considerado, nos Estados Unidos, uma das mais importantes pragas 

dos citros pelo fato de adquirir com facilidade resistência aos acarici-

das (CHIAVEGATO,1991). De início, era uma praga sem importân-

cia e, com o tempo, passou a consumir anualmente 10 milhões de 

dólares da citricultura, o que representava então, a metade de todo o 

custo do controle de pragas (LUCK et al.1977 apud van den BOSCH 

et al. 1982).

Atualmente, sabe-se que a maioria dos agrotóxicos utilizados 

afeta os inimigos naturais e se busca identificar aqueles mais seleti-

vos ou pesquisar métodos de aplicação que proporcionem uma 

ação seletiva de um determinado produto. Pesquisadores procu-

ram estabelecer claramente como os agrotóxicos afetam os inimi-

gos naturais através de estudos de bioanálise e de bioacompanha-

mento com o fim possibilitar uma melhor integração das estratégi-

as de controle b iológico e do uso de ag rotóxicos 

(BROWNING,1994).



O CONTROLE BIOLÓGICO NA CITRICULTURA 

BRASILEIRA

As condições tropicais do Brasil favorecem a ação dos agentes 

naturais de controle. Devido a isto, praticamente, todas as pragas nati-

vas que passaram a conviver no ecossistema cítrico são mantidas em 

condição de equilíbrio. A menos é claro, que algum distúrbio ecológi-

co provocado, ou não, pelo manejo inadequado, seja desfavorável aos 

inimigos naturais. Na citricultura paulista o relativamente grande 

número de espécies que requerem anualmente medidas de controle 

deve-se ao desequilíbrio biológico desencadeado pelas múltiplas pul-

verizações, a começar pela necessidade dos produtores ter que recor-

rerem ao uso de fungicidas para manter sob controle doenças como a 

verrugose da laranja doce Elsinoe australis BIT.& FAW. Em condições 

mais tropicais do país, na área produtora de Sergipe e litoral norte da 

Bahia (ca. 80 mil hectares) não há ocorrência da Verrugose da laranja 

doce e, entre as pragas apenas o eriofiídeo P. oleivora e a Orthezia prae-

longa Douglas são importantes. Devido a essa condição, muitos poma-

res em fase de produção, ainda isentos de ortézia e com baixos níveis 

do ácaro, prescindem de qualquer tipo pulverização com agrotóxico.

As pragas principais e secundárias da citricultura brasileira têm 

seus níveis populacionais regulados por predadores, parasitóides e 

patógenos que foram introduzidos ou que entraram no país aciden-

talmente junto com as pragas exóticas. O controle biológico clássico 

de pragas de citros no Brasil teve algum incremento em décadas pas-

sadas quando se fez certo número de introduções. MORAES et. 

al.1994, referindo-se a DEBACH(1974); CLAUSEN(1978) e 

GRAVENA(1992) citam as seguintes introduções de predadores e 

parasitoides feitas no Brasil.

Predadores Praga alvo

Rodolia cardinalis P. purchasi

Hyperaspis donzeli Orthezia praelonga e 0. insignis

H. billotti



H. jucunda

H. jocosa 

Scymnus sp

Melaleucopsis simmondsii

M. ortheziavora 

Parasitoides

Aphytis lepidosaphes Mytilococcus (Lepidosaphes) beckii

A. holoxantus M. beckii e Chrysomphalus aonidum

A. lignanensis Diaspidídeos

A. yanonensis Diaspidídeos

Este número é relativamente pequeno quando se compara com 

as introduções realizadas em outros países. Somente para o controle 

da cochonilha Saissetia oleae foram introduzidos na Califórnia qua-

renta e um parasitóides, dos quais nove se tornaram permanentemen-

te estabelecidos e onze coccinelídeos, dos quais apenas um, R. ventra-

lis, se estabeleceu. (Bartlett, 1978).

Com a criação do laboratório de quarentena Costa Lima, na 

Embrapa Meio-Ambiente, foi retomada a introdução de predadores, 

parasitóides e patógenos. Segundo TAMBASCO, 1998, até então já 

tinham sido realizados ao todo 60 introduções – 24 de himenópteros para-

sitóides, 10 ácaros fitoseídeos e acarofenacídeos, 4 nematoides entomófa-

gos e dois insetos predadores e vinte microorganismos. Foram introduzi-

dos também, o parasitóide encirtídeo Ageniaspis citricola para o controle da 

larva minadora dos citros, o braconídeo Diachasmimorpha longicaudata 

parasitóide de larvas de moscas dos frutos e a joaninha Cryptolaemus mon-

trouzieri para o controle da cochonilha Branca e pulgões.

PRINCIPAIS PRAGAS DA CITRICULTURA 

BRASILEIRA E SEU CONTROLE BIOLÓGICO

Considerando a classificação das pragas dos citros estabelecidas 

por CHANT 1964, citado por GRAVENA (1991), dois ácaros se desta-



cam como pragas chaves na citricultura brasileira – o ácaro da ferrugem 

dos citros e o ácaro da leprose. O primeiro pode ser considerado praga 

chave de todas as áreas citrícolas do país. Enquanto que o segundo só é 

importante onde há a doença leprose dos citros causada por um vírus do 

qual esse ácaro é um eficiente vetor. Na segunda maior área citrícola do 

país, a região sul de Sergipe e litoral norte da Bahia, a ortézia dos citros e 

o ácaro da ferrugem são as pragas chaves, pois embora haja infestação 

do ácaro da leprose, não há a doença generalizada nos pomares.

As demais pragas, denominadas pragas secundárias, de acordo 

com o grau de frequência e dano que causem a uma determinada 

região produtora, uma área ou até, mais especificamente, um pomar, 

podem ter sua classificação elevada ao patamar das pragas chaves. 

Desse modo, as moscas-das-frutas Ceratitis capitata, Wiedemann e 

Anastrepha spp em São Paulo são também consideradas pragas cha-

ves em muitas áreas produtoras, como também a cochonilha Picui-

nha Parlatoria pergandii Comstock, o Bicho Furão Ecdytolopha auranti-

ana Lima e a Pardinha Selenaspidus articulatus Morgan e outras.

O CONTROLE BIOLÓGICO DAS PRAGAS CHAVES

Ácaros

Os ácaros chaves P. oleivora e B. phoenicis são controlados natu-

ralmente por predadores e patógenos. Segundo THOMPSON & 

GRIFFTHS (1957), população do primeiro é limitada na Flórida 

pelos dípteros Semidalia vicina e Ceccidomyiidini, pelo neuróptero 

Coniopterix westwood Fitch, pelo tripes Leptothrips mali Fitch e pelo 

fungo Hirsutela thompsonii Fisher. No Brasil, é observado um díptero 

ainda não identificado cuja larva se alimenta de formas jovens e de 

adultos (SILVA,1980). Ambos os ácaros são controlados por preda-

dores fitoseídeos e estigmeídeos, principalmente. YANINEK & 

MORAES (1991) relatam a ocorrência de 207 espécies de ácaros fito-

seídeos em plantas cítricas em todo o mundo, os quais se constituem 

no mais importante grupo de inimigos naturais de ácaros fitófagos. 

GRAVENA (1977) cita os seguintes ácaros predadores encontrados 



na Flórida: Typhlodromus spp, Amblyseius deloni Muma, Amblydromella 

spp, Orientiseius spp, todos eriofiídeos e o estigmeídeo Agistemus flori-

danus Gonzales. MOREIRA, 1993 nas condições de São Paulo 

encontrou diferentes espécies de fitoseídeos representando 77% dos 

ácaros predadores, enquanto que os estigmeídeos eram 21% e os 2% 

restantes eram de outras famílias. Dos fitoseídeos se destacaram Iphi-

seiodes zuluagai, 81,1%, Euseius citrifolii 12,8%, Typhlodromina cameliae, 

Amblydromella applegum e Amblysiella setosa. Estudando o efeito de 

exclusão desses predadores na população dos ácaros praga, o citado 

autor observou significativo aumento da população com relação ao 

ácaro da Leprose, comprovando a eficiência dos predadores. No caso 

do ácaro da ferrugem dos citros os resultados também mostraram 

efeito semelhante, porém em menor grau. Por outro lado, esse ácaro 

tem como seu principal agente natural de controle o fungo deuteromi-

ceto Hirsutella thompsonii Fisher, que em condições favoráveis de ambi-

ente mantém o aracnídeo abaixo do nível de dano.

No caso do ácaro da Leprose o controle biológico natural não é 

suficiente para manter a praga sob o limite do nível de dano, que é 

bastante baixo em decorrência do fato de ser ele um transmissor de 

doença, e também porque o manejo adotado nas áreas produtoras 

onde ele causa dano desfavorece os predadores devido ao uso de agro-

tóxicos não seletivos. Quanto ao ácaro da ferrugem, embora seu nível 

de dano seja relativamente alto, também ocorre o mesmo problema, 

pois mesmo tendo o fungo como principal agente regulador de sua 

população, a ação de fungicidas não seletivos ou a falta de alto per-

centual de umidade atmosférica limita a ação do patógeno.

Uma opção tem sido o controle biológico artificial com multi-

plicação em laboratório do fungo. Diversos autores conseguiram 

resultados favoráveis com aplicação de conídios e micélio fragmenta-

do do Hirsutella sobre populações do ácaro da ferrugem (McCOY & 

SELHIME 1973. van BRUSSELL 1975; McCOY & COUCH 1978). 

Nas condições de São Paulo, SILVA (1980) obteve eficiência de con-

trole nos frutos de 86% aos quinze dias e 60% aos quarenta e cinco 

dias após uma única aplicação de esporos do fungo. Observou ainda 

que o ácaro predador Iphiseiodes quadripilis não foi afetado pelo fungo.



O controle dos ácaros chaves da citricultura brasileira requer a 

adoção de práticas do MIP que preservem e aumentem a ocorrência 

de inimigos naturais e que sejam associadas ao controle biológico 

clássico com a introdução de ácaros predadores e ao uso econômico 

de raças mais virulentas do patógeno H. thompsonii.

Ortézia dos citros

A ortézia dos citros, O. praelonga Douglas, está disseminada em 

todos estados produtores de citros do país. LIMA (1981) listou dezes-

seis estados citrícolas atacados por esse orteziídeo. Na maior área pro-

dutora do país, São Paulo, PRATES (1989) registrou 62 municípios 

com a praga. No Rio de Janeiro, onde é endêmica há mais de quarenta 

anos a disseminação atinge 14 municípios, LIMA (1981). Na Bahia, a 

praga ataca nas áreas produtoras de Cruz das Almas e Rio Real e em 

Sergipe está presente em todos os catorze municípios produtores, esti-

mando-se que milhões de plantas estejam infestadas nesse estado.

O controle biológico natural da ortézia tem um grande número 

de artrópodos predadores como agentes, contudo não há registro de 

parasitóides. Também, é relativamente grande o número de patóge-

nos, destacando-se os fungos entomopatogênicos. Já foi isolada da 

praga uma bactéria do gênero Serratia que em condições de laborató-

rio mostrou-se patogênica (BARRETO et. al.,1992).

A presença de ovissaco que confere grande proteção aos ovos e 

neânides e alto potencial de reprodução, (segundo LIMA, 1981 uma 

fêmea pode produzir uma descendência média de 160 fêmeas por 

ano), faz com que a praga alcance rapidamente altos níveis de infesta-

ção. Os agentes naturais de controle que realmente são capazes, sob 

condições de ambiente favoráveis, de colocar a praga em níveis popu-

lacionais abaixo do nível de dano são os fungos entomopatogênicos 

entre os quais se destacam C. gloeosporiosdes, Lecanicillium (Verticilli-

um) lecanni, Cladosporium spp e Beauveria spp.

O controle biológico com aplicações artificiais de patógenos 

tem tido resultados favoráveis. ROBBS et al. 1991 relataram altos 

níveis de controle com pulverizações artificiais de C. gleosporioides nas 



condições de São Paulo. Na Bahia, SILVA, 1998 conseguiu também 

altos níveis de redução da praga pulverizando Cladosporium sp. sozi-

nho ou em associação com inseticidas. Em Sergipe, foram testadas, 

em condições de campo, isolados de Beauveria bassiana, B. brongniartii 

e C. gloeosporioides, multiplicadas em meio de arroz autoclavado e 

pulverizadas em solução aquosa. As três cepas se mostraram alta-

mente eficientes, alcançando o percentual máximo de mortalidade 

corrigida de 100% aos quinze dias após a aplicação, SILVA & MELO, 

1995. Atualmente, em Sergipe vem sendo utilizado nas propriedades 

atacadas pela ortézia, no período de altos níveis de umidade relativa 

(maio a agosto) o fungo B. bassiana produzido em arroz autoclavado 

associado ao óleo mineral a 1%, com completo sucesso. Na Colôm-

bia, em pomares cítricos infestados (Segundo Ramirez Acosta, infor-

mação pessoal) vem sendo feita aplicação do fungo V. lecanii e libera-

ção de crisopídeos multiplicados em laboratório.

Tabela 2 – Relação de inimigos naturais (nativos e exóticos) da 

O. praelonga no Brasil (Baseada em CASSINO, 1991, modificada)

Artrópodes Patógenos

Coleoptera

Diptera

Hemiptera

Neuroptera
Bactéria

Fungos

Hyperaspis jocosa, 
H. donzeli,H.billoti, 
H. jucunda

Olla abdominalis

Scymnus limbativentris, 
Scymnus sp.

Nephus SP

Melaleucopis ortheziavora, 
M. simmondsii

Gitona brasiliensis

Salpingogaster conopida

Ocyptamus SP

Ambracius dufourei

Heza insignis

Zelus leucogramus

Chrysoperla sp. 
Ceraeochrysia sp

Aschersonia sp

Beauveria sp. 
B. bassiana, 
B. brongniartii

Cladosporium sp. 
C. herbarum, 
var aphidicola

Colletotrichum 
gloeosporioides

Fusarium sp

Lecannicilium 
(Verticillium) lecanii

Serratia sp.



.O CONTROLE BIOLÓGICO DAS PRINCIPAIS 

PRAGAS SECUNDÁRIAS

Cochonilhas sem carapaça

Entre as cochonilhas sem carapaça têm destaque no Brasil, o 

pseudococcídeo denominado cochonilha Branca Planococcus citri 

Risso, e os coccídeos cochonilha Verde Coccus viridis Green, Marrom 

C.hisperidium L., Parda Saissetia coffeae Walker e a Preta S. oleae Ber-

nhard. A primeira tem como principais inimigos naturais a joaninha 

C. montrouzieri que em diferentes partes do mundo é criada em labora-

tório para liberação massal e o fungo Entomophthora fumosa. Outras 

joaninhas, como a Cycloneda sanguinea L. Olla v-nigrum, Chilocorus 

stigma Say e crisopídeos são também importantes predadores. Os 

himenópteros Leptomastidea abnormis Grlt. e Leptomastix dactilopii 

How. são os parasitóides mais eficientes (Muma 1975). As cochoni-

lhas do gênero Coccus têm como principais inimigos naturais os fun-

gos Lecannicilium lecanii, e Nectria diploa, crisopídeos, sirfídeos, a joa-

ninha Azya luteipes e os parasitóides Aphycus flavus How. e Microterys 

flavus How. As cochonilhas do gênero Saissetia no Brasil não causam 

nenhum dano econômico, enquanto que a S. oleae é uma praga 

importante na citricultura de países temperados. Têm como inimigos 

naturais o predador de ovos Sculletista cyanea, os parasitóides Metaph-

ycus flavus, M. helvolus, M. lounsburyi, Coccophagus spp, e o fungo Cepha-

losporium lecanii CLIMENT,1984.

Cochonilhas de carapaça

Há um grande número de diaspidídeos associados às plantas 

cítricas na citricultura brasileira, de um modo geral o controle natural 

é eficiente o bastante para mantê-los em nível de equilíbrio. A maior 

ameaça que se teve foi com o aparecimento da escama vermelha da 

Califórnia Aonidiella aurantii Mask em uma propriedade citrícola de 

S.Paulo, tendo sido controlada com pulverização do fungo Nectria 

(Spherostilbe) coccophila Tul. Entre os seus predadores foram registra-



dos Azya luteipes, Pentilia egena, Cryptognatha sp e Coccidophilus citricola 

(LEPAGE, 1943). Seus principais parasitóides são os afelinídeos 

entre os quais se destaca o Aphytis lignanensis já introduzido no Brasil.

A Escama vírgula Mytilococcus (Lepidosaphes) beckii, a Cabeça de 

prego Chrysomphalus aonidum a escama farinha do tronco Unaspis citri 

e a Escama farinha das folhas Pinnaspis aspidistrae e a Selenaspidus 

articulatus onde não há desequilibrio biológico raramente causam 

danos significativos devido à ação de predadores Pentilia egena, Azya 

luteipes, crisopídeos, parasitóides Aphytis lepidosaphes, A. holoxantus, e 

A. lignanensis, Encarsia spp e de patógenos. PRATES et al. (1998), ava-

liando ocorrência de inimigos naturais sobre a S. articulatus registra-

ram predadores – P. egena, A. luteipes, Cycloneda sanguinea e Coccidophi-

lus citricola e Chrysoperla sp, parasitóides – Encarsia sp e Aphytis sp e os 

patógenos Fusarium sp, Aschersonia sp, Nectria sp e Myriangium sp. As 

cochonilhas de carapaça que causam atualmente maior preocupação 

em algumas regiões citrícolas brasileiras são: as parlatórias Parlatoria 

pergandii, P.cinerea, P. ziziphi que são predadas por crisopídeos e joani-

nhas (Zenoria sp Mul., P. egena, Coccidophilus citricola) e parasitadas 

por Aphytis hispanicus, A. lounsburyi e Aspidiotiphagus citrinus; A Esca-

ma farinha do tronco Unaspis citri Comstock também é naturalmente 

mantida sob nível de dano por predadores Pentilia egena, Azya luteipes e 

crisopídeos, por parasitóides A. lignanensis, A chrysomphali, Aspiodiotip-

hagus citrinus. Os principais patógenos encontrados nos pomares cítri-

cos do Brasil sobre os diaspidídeos são dos gêneros Podonectria, Sphae-

rostilbe, Acrostalagmus (Cephalosporium), Aschersonia e Myriangium, 

(GIANOTTI, et al.1965). ARANTES et al. (1995) isolaram Fusarium 

sp de P.ziziphi.

Moscas brancas – Aleirodídeos

No Brasil, as principais espécies de aleirodídeos são: Aleurothri-

xus floccosus Maskell, Singhiella (Dialeurodes citrifoli) Morgan, D. citri 

Riley & Howard, Aleurocanthus woglumi Ashby, Parabemisia myricae 

todos são bem controlados por inimigos naturais, coccinelídeos, mirí-

deos, sirfídeos, crisopídeos, e principalmente pelos microhimenópte-



ros Cales noacki Howard, Amitus spiniferus Brethes, A. hesperidium Silves-

tri, Eretmocerus paulistus Hemp. Prospatella paulistus Hemp e Encarsia 

spp. (GRAVENA, 2005). Em condições de alta umidade há epizooti-

as causadas por fungos Aschersonia spp, Aegerita webberi Fawcett e 

Podonectria sp Segundo Gravena (2005) também ácaros, e o tripes 

Aleurodothrips fasciapennis Franklin são predadores de espécies de 

mosca branca.

Mosca das frutas

No Brasil há 75 espécies do gênero Anastrepha, sendo as espéci-

es mais freqüentes A. fraterculus, A. sororcula, A. obliqua, A. distincta e A. 

serpentina. (NASCIMENTO, 1981). Além destas moscas sul-

americanas, há a espécie exótica Ceratitis capitata que é predominante 

nos laranjais de São Paulo. As moscas das frutas são predadas por 

Bolonuchus rufipennis e atacadas por um grande número de parasitói-

des, destacando-se dezenas de espécies de braconideos, entre os quais 

Doryctobracon areolatus, D. crawfordi, Utetes anastrephae, Opius sp. A 

vespinha Aganaspis carvalhoi da família Figitidae também pode ser 

importante em alguns locais. Entre os patógenos são encontrados 

vírus, fungos e nematóides. A técnica de liberação inundativa de para-

sitóides tem tido sucesso em diferentes regiões, MALAVASI et al. 

1994. Foi introduzido pelo Centro Embrapa Mandioca e Fruticultu-

ra o endoparasitoide braconídeo Diachasmimorpha longicaudata, que 

tem sido usado com sucesso em outros países. Esse parasitoide será 

empregado em biofábrica instalada em Juazeiro-BA para produção 

massal de mosca dos frutos parasitadas e estéreis para liberação com 

a T.I.E. (técnica do inseto estéril) com suporte financeiro internacio-

nal e do governo brasileiro(PARRA,2002).

Larva minadora dos citros 

A larva minadora dos citros, Phyllocnistis citrella Stainton, é a 

mais recente praga exótica que passou a causar sérios danos à citri-

cultura brasileira, principalmente, no Estado de São Paulo, onde seu 



ataque tem provocado um novo incremento nos casos de cancro cítri-

co. No entanto, esta praga é atacada por diversos predadores como as 

vespas Brachygastra lecheguana, Protenectarina sylveirae e Polybia spp e 

também por formigas e aranhas. Parasitóides como Galeopsomyia 

fausta, Elasmus sp, Horismenus sp, Cirrospilus sp, Eupelmus sp e Conura sp 

tem apresentado em conjunto altos níveis de parasitismo (SÁ,1998). 

O parasitóide de origem australiana Ageniaspis citricola foi trazido da 

Flórida–EUA tem sido multiplicado e liberado com sucesso em dife-

rentes áreas citricolas do Brasil.
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CAPITULO 4

MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS 
DOS CITROS

Luiz Mário Santos da Silva

Marcelo da Costa Mendonça

A primeira conceituação de manejo integrado o definiu como 

“um controle aplicado de pragas que combina e integra o controle 

biológico com o controle químico” (Stern et al 1959). O seu conceito 

moderno tem uma amplitude muito mais abrangente – um sistema de 

apoio na decisão da escolha e uso de táticas de controle de pragas, 

isoladas ou harmoniosamente corelacionadas em uma estratégia de 

manejo, baseada em analises de custo/beneficio tendo em conta os 

interesses e impactos sobre produtores, sociedade e meio ambien-

te.(Kogan & Bajwa, 1999). Para atingir esse objetivo, o que se consoli-

dou com a denominação de Manejo Integrado de Praga (MIP), tem 

como requisitos básicos a amostragem como meio de rastrear os níve-

is populacionais das pragas mais importantes e a determinação dos 

níveis de ação que são parâmetros que indicam quando uma ação é 

requerida para impedir que o ataque alcance o nível de dano econô-

mico. Os níveis de ação terão em consideração a cultura ou o cultivar 

concernente, o seu estágio fenológico, a espécie de praga, a parte ata-

cada, a época do ano, a presença de inimigos naturais, a relação bene-

fício-custo, etc.

A cultura dos citros como uma exploração perene constitui um 

ecossistema estável que tem proporcionado grandes êxitos do MIP 

em diferentes partes do mundo. 



O manejo ambiental e as táticas do Manejo Integrado

Para que se tenha um sistema de produção sustentável torna-se 

imprescindível a adoção de ações que no conjunto são denominadas 

Boas Práticas Agrícolas (BPA), nas quais o MIP é uma ferramenta 

essencial. O planejamento da exploração deve preconizar o manejo 

ambiental que terá com metas a preservação ou melhoria das condi-

ções edáficas e hídricas e da biodiversidade. Do ponto de vista do 

MIP ações prévias ou indiretas devem ser tomadas para manter a 

exploração isenta de certo número de indivíduos prejudiciais ou man-

ter populações dos indivíduos presentes abaixo do nível de dano, 

como a manutenção ou restabelecimento da vegetação natural cir-

cundante, a implantação de culturas que atraiam e abriguem inimi-

gos naturais, o uso de quebra-ventos (como barreiras vegetais na peri-

feria e no interior da área de cultivo), culturas armadilhas, manejo do 

mato, técnicas de cultivo, etc.

No âmbito do controle direto, no MIP são utilizadas as mais 

diferentes técnicas disponíveis, combinando em cada situação o 

maior número possível delas sempre tendo como metas causar o 

menor desequilíbrio no ecossistema e ter o menor custo. As principa-

is técnicas, denominadas no MIP de táticas, são destacadas a seguir.

O controle biológico

O controle biológico pode ser considerado sob quatro aspectos: 

O controle biológico natural; o controle biológico clássico; a con-

servação e o aumento dos inimigos naturais. Quando o homem 

manipula os inimigos naturais, as populações de pragas ou outros 

fatores do ambiente para atingir o controle biológico refere-se ao con-

trole biológico aplicado, Huffaker & Smith (1980). Os três últimos 

aspectos, portanto, fazem parte do controle biológico aplicado.

O controle biológico natural – Cada ser vivo é afetado por fato-

res naturais (bióticos e abióticos) que operam no seu ecossistema. Os 

fatores bióticos representados por predadores, parasitoides e patóge-



nos, realizam importante papel na manutenção do nível populacio-

nal de incontáveis organismos abaixo do nível de dano. Essa grande 

contribuição do controle natural só é percebida quando a atuação do 

homem, deliberada ou inadvertida, ou quando bruscas mudanças 

ambientais provocam drástica redução na população dos agentes 

naturais de controle. Nos ecossistemas naturais ou mesmo nos agroe-

cossistemas, muitas pragas potenciais são mantidas em níveis que 

não causam danos, por meio da ação de inimigos naturais que ocor-

rem naturalmente (Lenteren, 2000). DeBach e Rosen (1991) estima-

ram que mais de 90% de todas as pragas potenciais agrícolas são man-

tidas sob controle natural.

O controle biológico clássico envolve a deliberada introdução 

e estabelecimento de inimigos naturais em determinada área. Este 

procedimento tem os seguintes passos básicos:

1.  Identificação do local de origem da praga.

2. Identificação de hospedeiros.

3. Identificação dos inimigos naturais, captura e transporte.

4. Quarentena e estudos de processos de multiplicação e libera-

ção dos inimigos naturais na nova área.

5. Avaliação do estabelecimento e dispersão.

A conservação dos inimigos naturais pode ser alcançada por 

manejo do ambiente, como por exemplo, plantio e manutenção de 

plantas atrativas e plantas úteis como alimento e abrigo. Também há 

chance de êxito com a provisão de fontes artificiais de alimentos tais 

como proteína hidrolisada, açúcar, melaço etc. O uso de inseticidas, 

acaricidas, fungicidas e congêneres de baixa toxicidade para os inimi-

gos naturais ou fazendo uso da seletividade ecológica com subdosa-

gens, aplicações em faixa, manejo da época de aplicação, etc. tam-

bém são indispensáveis na conservação de predadores, parasitóides e 

patógenos. 

O aumento dos inimigos naturais, obtido pela multiplicação 

em laboratório e liberação em campo por meio de diferentes técnicas 



(inundativas e inoculativas) dos indivíduos benéficos, também cons-

titui importante meio de se manter as populações de indivíduos 

potencialmente daninhos abaixo do nível de dano econômico.

O controle genético

A resistência pode ser devida a fatores fisiológicos (antibiose) e 

mecanismos morfológicos. Ela é mais efetiva e duradoura se funda-

mentada em mais que um gene e de preferência em mais de um cará-

ter do seu mecanismo de resistência (Flint & van den Bosch 1981). É 

uma tática ideal para uso em programas de MIP, pois seu custo é míni-

mo para o agricultor. Algumas características específicas dos citros, 

como a poliembrionia e a alta heterozigosidade tornam mais difícil o 

sucesso no melhoramento tradicional, porém a obtenção de híbridos 

principalmente de porta-enxertos e o uso de combinações específicas 

de copa /porta-enxerto têm sido de grande valia para se formar poma-

res com plantas resistentes ou tolerantes a certo número de doenças 

fúngicas ou viróticas.

O controle cultural

O controle cultural reúne uma série de práticas que tornam o 

ambiente desfavorável à reprodução, disseminação e sobrevivência 

das pragas.

Medidas sanitárias como poda, destruição de restos de cultura, 

remoção de frutos e de ramos secos, uso de quebra-vento, cerca-viva e 

outras barreiras são muito importantes no controle cultural. A rota-

ção de culturas é uma técnica recomendada para culturas de ciclo 

curto.

Além destas, tem-se outras práticas como o manejo do mato, 

práticas de cultivo, culturas armadilhas, diversificação do habitat, 

época de plantio e colheita, manejo da água, de fertilizante e uso de 

sementes e mudas isentas de pragas. Em citros o controle biológico, 

especialmente de ácaros tem uma relação estreita com o manejo de 

plantas infestantes. Vários autores já comprovaram que é importante 



a manutenção do mato até o limite de convivencia no período das 

chuvas e não deixar o solo descoberto completamente no verão. 

O controle físico

O controle físico inclui medidas que destroem diretamente a 

praga ou tornam lhe o ambiente inadequado. As altas e baixas tempe-

raturas, sons (alta e baixa freqüência), a luz, barreiras, substancias 

adesivas, adiações esterilizantes e inibidores químicos, atraentes e 

repelentes, e outros, formam uma gama de meios que vem sendo uti-

lizados para contribuir no controle de praga.

O controle biotecnológico

A Organização Internacional de Controle Biológico (OICB) 

define controle biotecnológico (IOBC 2004) como uma tática em que 

ações altamente específicas interferem no comportamento ou desen-

volvimento das pragas sem ter uma atividade biocida direta. A técni-

ca do inseto estéril (T.I.E) que tem sido usada no controle de algumas 

pragas em áreas geograficamente delimitadas ou em agroecossiste-

mas isolados, o uso de deterrentes, de substâncias que atuam na ecdi-

se de artrópodes impedindo-os de atingir a fase adulta, ou que pro-

movem o confundimento no acasalamento, etc são práticas que têm 

tido sucesso em alguns casos especificos. Os avanços da ciência têm 

desenvolvido os processos de cruzamentos inter e intra-específicos, 

que em citros é dificultado pela embriogênese nucelar, porém nessa 

tática se inclue a obtenção de organismos geneticamente modifica-

dos OGM que já deu muitos frutos, como milho, colza, algodão, soja 

com seus DNA modificados adquirindo resistência após o transplan-

te de um gene ou pares de genes exóticos em seu núcleo. 

O controle químico

Os agrotóxicos ainda ocupam importante lugar em um progra-

ma de manejo integrado. No entanto, somente quando as táticas pre-



viamente citadas não tenham tido sucesso satisfatório é que o contro-

le químico deve ser acionado. Nesse caso, o primeiro aspecto a ser 

considerado, é uma análise de custo benefício risco para meio ambi-

ente, trabalhadores, e consumidores além da identificação do nível de 

seletividade que cada produto escolhido possa apresentar. A seletivi-

dade fisiológica de um agrotóxico é caracterizada quando seu princí-

pio ativo tem ação inócua ou significativamente menos tóxica sobre o 

complexo de inimigos naturais da praga alvo ou de pragas secundári-

as. No entanto, produtos não seletivos podem ter seu efeito maléfico 

minimizado através da denominada seletividade ecológica, utilizan-

do-se, como já foi referido anteriormente, baixas dosagens, aplica-

ções em fileiras alternadas, escolha adequada da época e do momen-

to da aplicação, etc. A escolha de um determinado produto pode 

estar sob o critério pessoal do manejador fitossanitário, por exemplo, 

de não indicar produtos da classe I e II, mas também o critério de não 

repetir princípios ativos iguais ou que tenham o mesmo mecanismo 

de ação tendo em vista o manejo da resistência.

Acrescente-se que além dos produtos sintéticos também se con-

sidera no âmbito do controle químico os chamados bioinseticidas 

produzidos a partir de extratos vegetais, de fungos, bactérias etc. Por 

exemplo, a nicotina do tabaco, a piretrina do piretro (Chrysanthemum 

sp) a azadiractina do nim (Azadirachta indica) e também o cristal pro-

téico obtido da bactéria Bacillus thuringiensis.
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CAPITULO 5

INSPEÇÃO, NÍVEIS DE AÇÃO E TOMADA 
DE DECISÃO

Luiz Mario Santos da Silva

Marcelo da Costa Mendonça

A determinação dos níveis econômicos e a amostragem consti-

tuem a base fundamental do controle integrado.

O nível econômico deve ser entendido como a densidade, ou 

seja, o número de indivíduos de uma praga por área, no qual medidas 

de controle devem ser tomadas para impedir que a população alcance 

o nível de dano econômico (NDE). O nível econômico, também é 

referido como nível de controle e mais modernamente como nível de 

ação (NA). Nivel de ação é a densidade da praga pela qual se toma a 

decisão de manejo via química, biológica ou ambiental (Grave-

na,2005).

O nível de dano econômico define a menor densidade popula-

cional que causa um dano econômico. O dano econômico, por sua 

vez é definido como um dano cujo valor sempre será superior ao 

custo do emprego de medidas que devam ser tomadas para impedi-

lo. Esse custo deve ser medido do modo mais abrangente possível. 

Por exemplo, se o controle de uma praga chave resulta em um surto 

de outra secundária, resultando em dano econômico, o custo do con-

trole da praga secundária será acrescido ao primeiro. Os custos ambi-

entais, intoxicação de trabalhadores, de consumidores, também pode-

rão ser arrolados.

Os principais processos de amostragem são: amostragem sim-

ples, a amostragem seqüencial, a amostragem em faixa. Do mesmo 



modo são diversas as técnicas de amostragem – contagem/avaliação 

visual direta; contagem/avaliação após varredura com puçá, batedu-

ra sobre pano, redes; armadilhas adesivas; aspiradores mecanizados. 

Os processos e técnicas de amostragem escolhidos principalmente 

em função da cultura e da praga, devem ser uma atividade prática, de 

fácil execução e de baixo custo e constituem a inspeção fitossanitária 

tendo os seguintes requisitos básicos para alcançar o máximo de efi-

ciência: (Silva et al 2002).

1. Profissional habilitado – o inspetor fitossanitário – bem 

familiarizado com as pragas, doenças, inimigos naturais 

existentes. Bem informado sobre as ameaças fitossanitárias 

que se introduzidas deverão ser prontamente identificadas. 

Não é demais dizer que o mesmo deverá ser rigoroso na 

observação, no registro dos dados e consciente da importân-

cia do seu papel.

2. Metodologia padronizada e ficha própria de registro dos 

dados.

3. Tamanho da amostra pré-estabelecido. Para a citricultura 

tem-se como base um talhão de 2000 plantas das quais se 

toma 1%, ou seja, 20 plantas como amostra. O tamanho 

mínimo será 10 plantas. Portanto se a área a ser inspeciona-

da tiver 800 plantas se fará inspeção em 10.

4. Aleatoriedade. A escolha das plantas da amostra deverá ser 

aleatória. Portanto, cada inspeção será realizada em plantas 

diferentes.

5. Freqüência determinada. A freqüência da inspeção será 

determinada pelas pragas chaves, considerando o período de 

maior ocorrência, biologia, etc. Em Sergipe o ácaro da ferru-

gem dos citros determina uma freqüência semanal logo que 

os frutinhos da florada agosto-setembro atinjam 2cm até o 

mês de fevereiro. No semestre de março a agosto a freqüên-

cia poderá ser quinzenal ou mensal dependendo da idade 

das plantas, do estado fitossanitário do pomar, etc.



A inspeção fitossanitária

Adentrando um dos extremos da área o inspetor toma uma 

ficha de inspeção (ANEXO xxx) faz o preenchimento prévio do seu 

rodapé, escolhe uma planta cítrica, e com a observação visual (com 

lupa, para os ácaros) fará todos os procedimentos de inspeção, previ-

amente definidos, para cada item constante na ficha e anotará um X 

para os casos positivos e, – ou 0, para os negativos na quadrícula cor-

respondente. Em seguida, descrevendo um caminhamento aleatório 

escolherá outra planta e repetirá todo o procedimento preenchendo a 

segunda coluna da ficha e assim sucessivamente até a última planta 

da inspeção. Terminada essa etapa se dirigirá para as armadilhas ade-

sivas e para os frascos caça-moscas para verificar os indivíduos captu-

rados e calcular o CAD (Cigarrinha/armadilha/dia) e MAD (Mos-

ca/armadilha/dia), respectivamente. Caso constate, algo novo ou 

não impresso na ficha registrar nas linhas deixadas em branco e cole-

tar material, se necessário.

No escritório, serão feitos os cálculos percentuais das ocorrên-

cias de cada item, preenchendo-se a última coluna à direita. No caso 

do ácaro da ferrugem dos citros estão indicados os níveis de ação 5,10 

ou 15, então se marcará X junto a um deles. Para o CAD e o MAD se 

colocarão os coeficientes percentuais obtidos pelas fórmulas corres-

pondentes.

Na inspeção seguinte deve-se ter o cuidado de não repetir o 

mesmo trajeto do caminhamento anterior realizando a entrada no 

talhão em um ponto oposto ao anterior.

O inspetor fitossanitário se dirigirá ao talhão a ser amos-

trado munido da ficha de inspeção; de uma lupa de campo 
2

de pelo menos 10x e com área de visão delimitada em 1cm ; 

de um rolo de fita colorida para marcação de plantas; de 

pequenos sacos de polietileno transparente ou de pequenas 

embalagens para colocar material para identificação, ou 

melhor, análise; e de um canivete para realizar algum corte 

ou raspagem.



Procedimentos de inspeção das principais pragas e doenças 

dos citros de Sergipe

1. Ácaro da Ferrugem dos citros

Usando uma lupa de pelo menos dez aumentos com área deli-
2

mitada de 1cm  realizar leitura em 3 frutos externos, sem retirá-los da 

planta. Iniciar a inspeção em frutos de 2cm de diâmetro e repetir 

semanalmente enquanto o fruto estiver verde intenso. Após correr a 

lupa em torno do eixo equatorial do fruto fazer uma visada onde tiver 

maior densidade do ácaro.

Em plantas novas sem frutos (alta incidência do AFC nesse 

estágio pode causar desfolhamento) a amostragem será feita em 

folhas maduras da extremidade dos ramos novos. O fruto será consi-

derado infestado, quando na visada houver 30 ou mais ácaros, então 

se marcará X na ficha de inspeção.

2. Ácaro da Leprose dos citros

Avaliar, em cada planta amostrada, dois frutos colhidos no 

interior da planta. Correr a lupa em todo o fruto, principalmente, na 

inserção do pedúnculo e registrar a presença mesmo se encontrado 

apenas um ácaro.

3. Ortézia dos citros

Em torno de cada planta da amostra escolher cinco ramos, 

cujas extremidades serão levantadas para que se possa observar a face 

inferior das folhas. Registrar a presença da praga se estiver presentes 

formas jovens ou adultas, mesmo em um só ramo.

4. Escama Farinha

Em cada planta da amostra observar a presença da cochoni-

lha no tronco e ramos mais calibrosos. Para verificar se os insetos 



estão vivos esmagá-los com a unha ou outro meio e constatar a 

hemolinfa de cor salmão. Em plantios novos considerar atacada a 

planta com alguma aglomeração da praga no tronco ou ramos. Em 

plantas adultas só considerar atacadas plantas cujo tronco ou 

ramos esteja esbranquiçado pela presença da praga e com rachadu-

ras na casca. 

5. Mosca Branca

Caminhar em volta da planta amostrada e escolher dez ramos 

e, na face inferior das folhas do ápice, verificar a presença de ovos, 

ninfas e pupários da praga. Considerar atacada a planta nova que 

tiver pelo menos dois ramos com folhas recobertas pela praga e no 

caso de planta adulta todos os ramos.

Registrar o parasitismo do fungo entomógeno Aschersonia sp. 

caso constatado.

6. Pulgões

Em plantas novas fazer a observação nos fluxos de brotações 

novas. Nos plantios já em produção caminhar em torno das plantas e 

avaliar o número o percentual de ramos novos atacados. No primeiro 

caso registrar como atacada a planta com uma única brotação com a 

praga. No segundo caso, só considerar atacada a planta com mais de 

50% das brotações novas com a praga. Anotar na observação da ficha 

de inspeção, a espécie predominante.

7. Larva minadora dos citros

Examinar folhas de 10 ramos novos em torno da planta da 

amostra. Considerar apenas lesões novas com a larva viva. Conside-

rar atacada a planta até o quarto ano, com 10% dos ramos com pelo 

menos uma larva.



8. Cigarrinhas

A armadilha adesiva amarela é mais recomendável, embora 

outros métodos possam ser empregados. Deve-se colocá-la fixa na 

extremidade de uma vara de modo que fique um pouco mais alta que a 

planta. Durante quinze dias se utiliza uma das faces da placa adesiva e a 

outra nos quinze dias seguintes. A verificação deve ser semanal. Utilizar 

4 armadilhas para um talhão de 2000 mil plantas. Anotar na ficha de 

inspeção, o CAD em percentagem dividindo-se o nº de cigarrinhas cap-

turadas em todas as armadilhas por 7 ( dias) x o nº de armadilhas x 100.

9. Outras cochonilhas (com ou sem carapaça) 

Verificar cinco ramos e cinco frutos em cada planta da amostra 

e registrar como atacada a planta se for observada uma média superi-

or a 10 indivíduos. Na observação registrar a espécie encontrada.

10. Mosca- das- frutas

Usar frascos caça-mosca colocando-os na periferia do pomar 

em locais voltados para mata ou outras culturas de frutíferas tropicais 

como goiaba, acerola, etc. Colocar no frasco 150 ml de isca atrativa 

feita com melaço de cana ou proteína hidrolizada diluídos em água 

(10 e 5% resp.), ou suco de frutas (maracujá, goiaba, laranja mistura-

dos com açúcar). Recomenda-se um frasco a cada 50 ou 100 metros 

ao longo da faixa de risco. Os frascos são verificados semanalmente, e 

então, conta-se o número de moscas capturadas e faz-se a troca da 

isca. Anotar na ficha de inspeção percentual do MAD, dividindo-se o 

número de moscas capturadas por 7 (dias) x o nº de armadilhas x 100.

11. Broca do tronco e dos ramos

Observar a ocorrência na planta amostrada de serragem em 

forma de bolotas caídas próximo ao tronco ou na projeção de ramos. 

Nos ramos com folhas secas ou quebrados buscar galerias e larvas.



12. Caracol

Ao caminhar em torno da planta da amostra observar a ocor-

rência de adultos e ovos na folhagem. Cinco adultos e cinco ovos por 

planta justificam anotação na ficha de inspeção.

13. Esperança

Em cada planta da amostra estimar o número de frutos ataca-

dos anotando na observação quando for superior a 10%. 

14. CVC – Clorose Variegada dos Citros

Buscar nas plantas amostradas, sintomas foliares e nos frutos 

em cada quadrante da planta. Anotar na quadrícula da ficha inspe-

ção N1 se o ataque se restringir a cloroses foliares e N2 se também 

houver sintomas característicos nos frutos. 

15. Gomose

Verificar sintomas nas folhas em cada quadrante da planta – 

amarelecimento de todo o limbo foliar e engrossamento das nervuras 

de todas as folhas de um mesmo ramo ou de toda a copa. Verificar se 

há apodrecimento ao nível do colo com ou sem exsudação de goma. 

Em plantas mortas se não houver apodrecimento do colo, descobrir 

raízes e buscar os sintomas característicos.

16. Podridão floral

Em cada quadrante da planta escolher ao acaso dois ramos e 

em cada um deles tomar uma inflorescência e verificar sinais do 

fungo sobre as pétalas ou a ocorrência de frutinhos pecos. Anotar 

como atacada a planta que apresentar pelo menos uma inflorescência 

com fungo.



17. Melanose

Tomar em cada quadrante dois ramos e observar cinco folhas a 

partir da quinta folha do último fluxo. Avaliar manualmente e com 

lupa dois frutos em cada quadrante. Tanto na folha com no fruto, as 

lesões são ásperas e ao se tocar com os dedos tem-se a sensação de 

uma lixa. Com a lupa vêem-se pontuações escuras e salientes, isola-

das quando o ataque está na fase inicial. 

18. Declínio dos citros

Visualizar a planta como um todo. Descartar a possibilidade de 

Gomose, pesquisando folhas, colo e raízes. Buscar na planta os sinto-

mas típicos – deficiência mineral (pp. Zn e Mn) folhas pálidas e mur-

chas quando não haja déficit hídrico, plantas “transparentes” devido 

à queda excessivas de folhas, brotações vigorosas na saída das perna-

das e no porta-enxerto. 

19. Rubelose

Devem-se buscar nas plantas amostradas sintomas característi-

cos da doença. Galhos com folhas secas são indicativos, porém deve-

se observar se não há ocorrência de broca dos ramos cuja característi-

ca é a mesma. Dessecamento da casca nas bifurcações dos ramos e a 

presença de micélio róseo ou esbranquiçado envolvendo a galhada 

seca é uma comprovação final da doença.

FICHA ANUAL DE MONITORAMENTO 

FITOSSANITÁRIO, NÍVEIS DE AÇÃO E TOMADA DE 

DECISÃO

Os dados obtidos na inspeção fitossanitária são consolidados 

na última coluna da ficha de inspeção e transferidos para a Ficha 

anual de monitoramento fitossanitário (ANEXO xxx ). Nessa 

ficha, nas quadrículas (DI) superiores, se anotarão o dia e o mês de 



cada inspeção. Cada ficha é suficiente para a transcrição de dez inspe-

ções anuais, caso haja mais de dez se tomará outra ficha. Após trans-

crever para a coluna 01 os dados da primeira inspeção o manejador 

fitossanitário fará uma análise dos dados e fundamentado nos níveis 

de ação e em seus conhecimentos técnico-científicos tomará as deci-

sões necessárias que serão, de forma abreviada para poupar espaço, 

descritas na coluna à direita da ficha identificando cada uma dessas 

decisões com um número (1, 2...etc) e repetirá esse número na coluna 

TD, na linha correspondente à praga que justificou a tomada de deci-

são. No caso de uso de produtos na ficha de registro de agrotóxicos se 

anotará os detalhes de ingrediente ativo, produto comercial, doses e 

outros e nessa ficha se repetirá o nº da TD correspondente ficando 

assim identificado para que problema se recomendou o uso do agro-

tóxico. (ANEXO 

Níveis de ação e Tomada de decisão

O estabelecimento de níveis de ação (N A) é um componente 

essencial para a tomada de decisão. Esses parâmetros devem ter uma 

base sólida em trabalhos científicos, de preferência realizados na 

região de produção, porém como são escassos esses dados de pesqui-

sa tem-se que se valer de níveis empíricos que devem ser aperfeiçoa-

dos com a prática e substituídos quando dados científicos forem dis-

ponibilizados. O ideal é que o nível de ação esteja o mais possível 

próximo do nível de dano econômico. Contudo como muitas pragas 

aumentam rapidamente o seu nível populacional tem-se que adotar 

níveis de ação mais distanciados do NDE. Isto tendo em considera-

ção a projeção de receita, custos econômicos (e sócio-ambientais) e o 

risco de dano. 

A seguir, são apresentados os níveis de ação e a respectiva toma-

da de decisão proposta para as principais pragas da nossa região pro-

dutora.

xxx)



1. ÁCARO DA FERRUGEM DOS CITROS – Phyllocoptru-

ta oleivora

ESTÁGIO
DA

CULTURA

TOMADA DE
DECISÃO

(NA 1, 2 e 3)

NÍVEIS DE AÇÃO (NA) 

NA 1 NA 2 NA 3 

Plantas em
produção

5% de frutos da 
mostra com 30 ou 

2mais ácaros por cm , 
produtividade alta 
(>40t/ha) e destino 
mercado >70%

10% de frutos com 
30 ou mais ácaros 

2por cm , 
produtividade 
mediana (30t/ha) e 
destino mercado 
>50%

15% de frutos com 
30 ou mais ácaros 

2por cm , 
produtividade baixa 
(25t/ha) e destino 
mercado <50%

pulverizar 
imediatamente 
todo o talhão

OPÇÕES DE CONTROLE



2. ORTÉZIA DOS CITROS – Orthezia praelonga

3. ESCAMA FARINHA – Unaspis citri

OPÇÕES DE CONTROLE

ESTÁGIO
DA

CULTURA

Plantio novo 
ou adulto

NÍVEIS DE AÇÃO (NA) TOMADA DE DECISÃO

NA 1 NA 2 NA 3 NA 1 NA 2 NA 3

até 5% 
(uma planta 
da amostra)

>5% até 
20%

>20% controle da 
planta 
atacada e 
circunvizin
has

varredura 
em todo o 
talhão e 
controle das 
plantas 
atacadas

controle em 
todo o 
talhão



4.MOSCA BRANCA – Aleurothrixus floccosus

ESTÁGIO
DA

CULTURA

Plantio com me-
nos de seis anos

NÍVEIS DE AÇÃO (NA) TOMADA DE DECISÃO

NA 1 NA 1 NA 2 NA 3 NA 4NA 2 NA 3 NA 4

Plantio com mais 
de seis anos

até 5% >5%

até 
20%

>20%

-pincelar 
calda nas 
plantas 
atacadas

aplicação 
de insetici-
da, no solo 
ou tópica

pincelar 
calda nas 
plantas 
atacadas

aplicação 
de insetici-
da, no solo 
ou tópica

OPÇÕES DE CONTROLE

OPÇÕES DE CONTROLE

ESTÁGIO
DA

CULTURA

Plantio novo

Plantio com mais 
de 4 anos

NÍVEIS DE AÇÃO (NA) TOMADA DE DECISÃO

NA 1 NA 2 NA 3 NA 1 NA 2 NA 3

até 5% > 15%

> 30%



5. PULGÃO – Toxoptera spp. e Aphis spp.

6.LARVA MINADORA DOS CITROS – Phyllocnistis citrella

ESTÁGIO
DA

CULTURA

Plantio novo

Plantio com 4 
anos ou mais

NÍVEIS DE AÇÃO (NA) TOMADA DE DECISÃO

NA 1 NA 2 NA 3 NA 1 NA 2 NA 3

até 20% 
da amostra

mais de 
20%

100% de
plantas

atacadas

OPÇÕES DE CONTROLE



7. CIGARRINHAS (11 espécies)

OPÇÕES DE CONTROLE

ESTÁGIO
DA

CULTURA

Plantio com mais 
de 4 anos

Plantio com
menos de 4 anos

NÍVEIS DE AÇÃO (NA) TOMADA DE DECISÃO
(NA 1 e NA 2)NA 1 NA 2

10% de plantas atacadas

40% de plantas atacadas

ESTÁGIO
DA

CULTURA

Plantio com mais 
de 4 anos

Plantio novo

NÍVEIS DE AÇÃO (NA) TOMADA DE DECISÃO
(NA 1 e NA 2)NA 1 NA 2

CAD = 20%

CAD = 70%

Controlar todo o talhão

OPÇÕES DE CONTROLE



8. MOSCA-DAS-FRUTAS – Anastrepha spp.

9. BROCA DO TRONCO E DOS RAMOS – Cratosomus flavo-

fasciatus

ESTÁGIO
DA

CULTURA
NÍVEIS DE AÇÃO (NA) TOMADA DE DECISÃO

Plantas em 
produção MAD = 70%

Controlar as áreas de risco e identificar
fontes de infestação

OPÇÕES DE CONTROLE



10. OUTRAS COCHONILHAS

ESTÁGIO
DA

CULTURA

NÍVEIS DE AÇÃO (NA) TOMADA DE DECISÃO

Plantas novo

Plantas em
produção

NA 1 NA 2 NA 3 NA 1 e NA 2 NA 3

>–

–

– –

>–

ataque no 
ramo

fazer controle na 
planta atacada

serrar o ramo 
atacado

OPÇÕES DE 
CONTROLE

(A)

(D)

(B)

(E) (F)

(C)



11. CARACOL BRANCO – Auris bilabiata

ESTÁGIO
DA

CULTURA

NÍVEIS DE AÇÃO (NA) TOMADA DE DECISÃO
(NA 1, NA 2 e NA 3)

Plantio novo

Plantio com 4
anos ou mais

NA 1 NA 2

20% de plantas
atacadas

–

–

OPÇÕES DE CONTROLE

ESTÁGIO
DA

CULTURA

Plantas adultas

NÍVEIS DE AÇÃO (NA) TOMADA DE DECISÃO

NA 2NA 1 NA 2 NA 1

até 10% > 10 % catação manual

OPÇÕES DE CONTROLE
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CAPITULO 6

TECNOLOGIA DE APLICAÇÃO DE 
AGROTÓXICOS

Genésio Tâmara Ribeiro

Marcelo da Costa Mendonça

O alvo biológico

O objetivo da aplicação de um produto fitossanitário é proteger 

a cultura da ação de indivíduos daninhos denominados generica-

mente de pragas. Sua aplicação, portanto, deve ser realizada em 

momento, dose correta e no local determinado, de forma a atingir o 

alvo biológico específico.

Entende-se por alvo biológico o organismo que se deseja con-

trolar. A correta identificação do alvo biológico é de fundamental 

importância. Devido ao avanço nas formulações dos produtos e na 

tecnologia de aplicação, tem-se elevada especificidade aliada a equi-

pamentos de aplicação adequados, permitindo maximizar a efi-

ciência do controle e minimizar os efeitos ao meio ambiente e ao 

aplicador.

Se por um lado dispomos de produtos e equipamentos adequa-

dos, o conhecimento sobre o alvo biológico é de fundamental impor-

tância. Torna-se necessário conhecer o máximo de informações acer-

ca do alvo, incluindo aspectos comportamentais e hábitos, aspectos 

biológicos envolvendo o ciclo de vida e as diferentes fases de seu 

desenvolvimento, aspectos ecológicos incluindo época de ocorrência, 

influência climática, local de ocorrência na planta, níveis de danos e 

ocorrência e eficiência de inimigos naturais, dentre outras informa-



ções, de forma que se possa tomar a decisão mais acertada em termos 

de escolha do produto e tecnologia de aplicação, incluindo regulagem 

de equipamentos (tipo de pulverizador e de bicos, volume de calda, 

velocidade de aplicação, horário da aplicação, dentre outros fatores) 

de forma que a aplicação seja a mais adequada possível.

Equipamentos para aplicação de agrotóxicos em citros

As aplicações podem ser terrestres ou aéreas, sendo que nas 

aplicações terrestres podem ser utilizados equipamentos manuais ou 

tratorizados.

Os equipamentos manuais normalmente são os pulverizadores 

costais. Esses pulverizadores podem ser de pressão constante ou 

variável (Figuras 1 e 2) e são equipamentos recomendados para apli-

cação em pequenos pomares.

Dos equipamentos tratorizados os mais comuns são os atomi-

zadores (Figura 3), tendo em vista o porte da cultura e o alvo biológi-

co. Equipamentos terrestres do tipo pulverizadores de barra acopla-

dos a tratores são utilizados no controle de plantas infestantes. No 

caso de pulverizadores de barra, esta deverá estar aproximadamente 

a 20 cm acima da planta e com proteção lateral, evitando a ocorrên-

cia de deriva do produto, atingindo a cultura. São recomendados 

nessas aplicações bicos cônicos da série D (D3 e D4), com espiral 

(core) 23, 25 ou 45, ou bicos tipo leques da série 8002, 8003, 8004, 

110.02, 110.03 ou 110.04.

Nas aplicações diretas na cultura, utilizam-se pulverizadores 

de pistola ou atomizadores (podendo ser turboatomizadores). Em 

ambos, devem-se observar a velocidade do trator, a rotação (RPM) 

do trator, a marcha de condução, a pressão de trabalho, a vazão, o 

tipo de bico e o volume de aplicação, recomendados para cada equi-

pamento e alvo biológico.

Eventualmente pode-se utilizar equipamentos de aplicação 

aérea, equipados com barras e bicos (tipo D-8, D-10 e D-12) ou com 

micronair, calibrando o equipamento e aeronave de acordo com as 

recomendações e o alvo biológico (Figura 3 e 4).



Calibração e Manutenção de Pulverizadores

O volume de calda varia de acordo com o porte da cultura e o 

número de plantas por hectare.

Os pulverizadores costais manuais que não possuem regulador 

de pressão, o volume a ser aplicado depende muito do operário que 

executa a operação. A calibração deve ser feita individualmente, sendo 

considerada uma velocidade usual ao redor de 1m/s. A pressão de tra-

balho varia conforme o ritmo de movimento que o operador imprime à 

alavanca de acionamento da bomba, combinado com a vazão do bico.

Bicos de alta vazão geralmente são trabalhados a baixa pressão, 

uma vez que no ritmo normal de bombeamento não se consegue atin-

gir altas pressões. Em oposição, bicos de baixa vazão são operados 

em pressões maiores, pois o operador consegue manter o circuito 

pressurizado acionando poucas vezes a alavanca da bomba.

Para se determinar a vazão de um bico (L/min) em função da 

taxa de aplicação (L/ha), ou taxa de aplicação em função da vazão 

de um bico, recomenda-se as fórmulas:

Velocidade da máquina

Para se determinar a velocidade da máquina (ou do trator) veri-

fica-se o tempo necessário para o deslocamento da mesma em uma 

L/min (por bico) = L/ha x km/h x E / 60.000 ou 

L/ha = 60.000 x L/min (por bico) / km/h x Eon-

de:L/min (por bico) – vazão – litros por minutoL/ha 

– taxa de aplicação – litros por hectarekm/h – deslo-

camento do trator ou da máquina – quilômetros por 

horaE – espaçamento entre bicos (em centímetros) 

para aplicação em área total- faixa de pulverização 

(em centímetros) para usar só um bico, aplicação em 

faixa ou aplicação sem barra- espaçamento entre file-

iras de cultura (em centímetros) dividido pelo número 

de bicos por fileira, quando da aplicação direcionada.



distância conhecida. Na tabela 1, são apresentados valores 

médios da relação velocidade versus tempo necessário para 

percorrer uma distância conhecida, no caso 50 metros.

Tabela 1: Tempo para percorrer 50 metros de distância 

em função da velocidade do equipamento.

velocidade (km/h) Tempo em segundo necessário 
para percorrer 50 metros 

3,0 60
3,5 51
4,0 45
4,5 40
5,0 36
6,0 30
7,0 26
8,0 23
9,0 20

10,0 18
12,0 15
14,0 13
16,0 11
18,0 10
20,0 9

Outros aspectos devem ser considerados e influenciam 
numa aplicação de agrotóxicos, dentre eles podemos citar: altu-

ra da barra de pulverização; cobertura da pulverização ou ângu-

lo de cobertura; tipo de bico; pressão e vazão de trabalho e tama-

nho de gotas.

Desgastes das pontas ou bicos de pulverização

Quando se trata da pulverização de produtos fitossanitári-

os, deve-se ter em mente alguns aspectos referentes a vida útil dos 

bicos de pulverização. Primeiramente, deve-se ter consciência de 
que os bico não duram para sempre. Há evidências suficientes de 
que as pontas de pulverização são os componentes mais descui-



dados na agricultura. Entretanto, elas estão entre os itens mais críticos 

para uma aplicação adequada dos produtos fitossanitários. O proble-
ma é tão grave e os custos tão elevados que podem significar variações 
superiores a 10% na vazão de aplicação, representando consideráveis 
elevações nos custos de aplicação, principalmente considerando pro-
dutos de maior valor.

Sendo assim, o cuidado com os bicos é o primeiro passo para 

uma boa aplicação, tendo em vista que o volume de líquido que passa 

através de cada bico, mais o tamanho de gota e a distribuição do pro-

duto sobre o alvo podem influenciar no resultado da aplicação.

A limpeza cuidadosa de uma ponta de pulverização obstruída 

pode significar a diferença entre a eficiência ou não da aplicação. 

Assim, deve-se ter cuidado ao limpar a ponta de forma a não modifi-

car o orifício de abertura e influenciar na vazão. Deve-se assegurar o 

uso de filtros adequados no equipamento de aplicação, pois isso sig-

nifica evitar entupimentos. Se houver entupimentos de uma ponta, 

usar somente escovas com cerdas macias ou palitos de dentes para 

limpá-la. Nunca use um objeto de metal. Em pontas pouco resisten-

tes, até mesmo palito pode danificar o orifício da ponta.

Regulagem de um pulverizador

A calibração do pulverizador é uma operação que visa preparar 

o equipamento para a operação e verificar o desgaste das pontas de 

pulverização.

O material necessário para a calibração é vasilhame calibrado 

(1 litro ou maior); calculadora; uma ponta de aplicação nova igual às 

existentes no pulverizador e; cronômetro ou relógio de pulso com 

ponteiro de segundos.

o1  passo: verificar a velocidade do equipamento ou do aplica-

dor

O conhecimento da velocidade real do pulverizador é uma 

parte essencial para se realizar uma boa pulverização. A leitura do 



velocímetro, ou outro de instrumento eletrônico, pode estar errada, 

em virtude do patinamento das rodas. Postes ou moirões de cerca 

podem servir como marcadores fixos. O trator deverá iniciar o deslo-

camento antes da marca inicial para poder alcançar e manter a velo-

cidade de trabalho entre as marcas. Anotar o tempo percorrido entre 

as duas marcas. A medição será mais precisa se o tanque do pulveri-

zador estiver com a metade da carga. Consultar a tabela de velocida-

de real apresentada no item “velocidade da máquina”. Quando a 

aceleração e a marcha do trator correta estiverem identificadas assi-

nalar a posição do acelerador e a marcação do velocímetro ou tacô-

metro.

o
2  passo: dados necessários

Antes de iniciar a pulverização, verificar os seguintes itens:

?tipo de ponta no pulverizador – todas as pontas devem ser 

iguais;

?volume de aplicação recomendado – recomendação no rótu-

lo do produto ou no receituário agronômico;

?velocidade comprovada do trator;

?espaçamento entre bicos.

o
3  passo: calcular a vazão necessária por bico (L/min) pela fór-

mula:

L/min = L/ha x km x E / 60.000

Considerando o exemplo:

?ponta: 004

?volume de aplicação: 380 L/ha

?velocidade do trator: 5 km/h

?espaçamento entre bicos: 50 cm

L/min = 380 x 5 x 50 / 60.000 = 1,58 L/min



o
4  passo: regular a pressão adequada

?funcionar o pulverizador e verificar vazamentos ou entupi-

mentos;

?inspecionar e limpar, se necessário, todas as pontas e filtros 

com pincel adequado;

?colocar em um dos bicos, uma ponta e filtro novos, idênticos 

aos existentes na barra;

?consultar a tabela apropriada para a seleção de pontas e deter-

minar a pressão adequada para a vazão calculada no passo e 

para a ponta nova (exemplo: usando os dados acima, verificar 

na tabela para a ponta Teejet de jato plano 8004, essa ponta 

deverá fornecer vazão de 1,58 L/min à pressão de 3 bar;

?funcionar o pulverizador e ajustar a pressão;

?coletar e medir o volume da pulverização da ponta nova, no 

tempo de um minuto no vasilhame calibrador;

?fazer o ajuste fino da pressão até coletar 1,578 L/min;

?agora o pulverizador esta ajustado na pressão recomendada;

?ele aplicará o volume adequado, especificado pelo técnico 

no receituário, na velocidade determinada anteriormente.

o
5  passo: verificação do equipamento – diagnosticar possíveis 

problemas:

?verificar a vazão de alguns bicos em cada seção da barra;

?se a vazão de alguma ponta for 10% maior ou menor que da 

ponta nova instalada, reverificar a vazão daquela ponta;

?se somente uma ponta estiver defeituosa, substituir por uma 

ponta e filtros novos e o conjunto estará pronto para a pulve-

rização;

? entretanto, se uma outra ponta estiver defeituosa, substituir 

todas as pontas na barra inteira.

Os procedimentos descritos referem-se à aplicação em área 

total, sendo a única diferença para as aplicações em faixa ou em jato 



dirigido, o valor a ser usado em “E” da fórmula, no passo 3. Quando 

se tem somente um bico (caso de pulverizadores costais manuais) 

“E” é igual a largura da faixa pulverizada, entretanto, quando usan-

do vários bicos, o E é igual ao espaçamento entre fileiras (em centí-

metros), dividido pelo número de bicos por fileira.

Eficiência na aplicação de agrotóxicos

Considerando que a mão-de-obra é o fator decisivo na aplica-

ção de um produto fitossanitário de forma correta e eficiente e que o 

treinamento é relativamente simples e com custo baixo, quando com-

parado ao custo total de uma aplicação ou controle fitossanitário, 

esta pode ser a diferença entre o custo maior ou menor e principal-

mente entre o controle efetivo ou não de um agente de dano. Dessa 

forma, com a finalidade de garantir a eficiência na aplicação de agro-

tóxicos na cultua de citros, alguns cuidados, em termos de mão-de-

obra, devem ser seguidos, tais como:

Preparo de Calda

Na preparação de caldas deve-se atentar para os seguintes itens:

1. verificar com atenção as instruções na bula do produto, 

nunca usar doses superiores às recomendadas

2. certificar se o vasilhame (caixa, latão, lata, pulverizador, 

regador etc.) que vai ser utilizado para preparar a calda, está 

limpo;

3. realizar misturas com cuidado seguindo a recomendação 

técnica,muitos produtos podem reagir entre si, perdendo seu 

efeito ou danificando o equipamento.

4. misturar bem qualquer solução, para que o produto seja com-

pletamente dissolvido. No caso de pó, deve-se misturá-lo num 

vasilhame pequeno, para depois colocar na solução final;

5. colocar metade da quantidade de água calculada para o con-

sumo. Adicionar o produto, mexer sempre, para homogenei-



zar bem a calda, completar o volume com a outra metade da 

quantidade de água e mexer novamente;

6. usar equipamentos de proteção individual (EPI), conforme 

recomendado no rótulo do produto ou Receituário Agronô-

mico.

7. usar água limpa (sem M.O. ou argila) e com pH adequado 

para não entupir bico de pulverizador e nem ocorrer proble-

ma de neutralização dos princípios ativos;

Aplicação

As aplicações de produtos químicos em pomares de citros 

devem seguir certos critérios, que são de grande importância e dentre 

os quais destacam-se:

a) toda e qualquer aplicação de produtos químicos deve ser 

aprovada por um responsável e mediante instruções conti-

das em Receituário Agronômico. 

b) as aplicações de inseticidas, acaricidas, fungicidas e herbici-

das devem ser decisões tomadas após o monitoramento dos 

níveis de ocorrências.

c) seguir corretamente as instruções contidas no receituário 

agronômico e caso tenha dúvidas consulte o rótulo e siga as 

orientações nele contidas ou comunique-se com o Engenhei-

ro Agrônomo responsável pela emissão do receituário;

d) usar equipamento específico para cada tipo de produto, pro-

curando não misturar, principalmente, fungicida ou insetici-

da com equipamentos de aplicação de herbicidas;

e) as aplicações das soluções de agrotóxicos deverão, preferen-

cialmente, ser efetuadas no período da tarde, após o último 

turno de serviço, evitando, com isso, que outras pessoas per-

corram parcelas tratadas;

f) nunca aplicar produtos com a aparelhagem apresentando 

vazamentos, principalmente pulverizador costal;

g) não aplicar contra o vento, nem em dias de vento forte;



h) após a utilização, lavar bem o vasilhame usado para o prepa-

ro da solução, bem como o aparelho aplicador (regador, pul-

verizador etc.), assim como o utensílio usado como mistura-

dor. Fazê-lo em locais apropriados, específicos para esse fim, 

onde não haja riscos de contaminar solos ou fontes d’água.

i) não guardar o material usado em pulverizações com sobras 

de produto ou sujos, para evitar corrosões, entupimentos etc.;

j) guarde os agrotóxicos separados uns dos outros e nas condi-

ções ambientais recomendadas no rótulo;

k) disponibilizar aos aplicadores equipamentos de proteção 

individual (luvas, máscara, capa, chapéu etc.) e instrui-los 

dos cuidados necessários durante e após da aplicação;

Proteção ao Aplicador e ao Meio Ambiente

Todo o pessoal envolvido com o manuseio e aplicação de agro-

tóxicos devem receber treinamento específico.

Durante a manipulação da calda ou aplicação do produto, deve-

se usar equipamento de segurança adequado, tais como: macacão com 

mangas compridas, chapéu impermeável de abas largas, luvas imper-

meáveis e botas. Se necessário também óculos especiais e máscaras.

Manter a embalagem original sempre fechada,em lugar seco e 

ventilado, fora do alcance de crianças, pessoas não responsáveis ou 

não autorizadas e de animais domésticos, e longe de alimentos, bebi-

das, rações e medicamentos.

Manterem afastados do produto e da área de aplicação as crian-

ças e animais domésticos.

Sobra das aplicações: No preparo das caldas deve-se 

ter o cuidado de calcular bem o volume necessário para 

cobrir toda a área a ser aplicada. No entanto caso haja 

alguma sobra esta deve ser gasta fazendo-se uma rea-

plicação uniforme na área já aplicada. Nunca drenar o 

excesso sobre o solo da periferia da área cultivada.



Evitar o contato com a pele, comer, beber ou fumar durante o 

manuseio ou aplicação do produto. Lavar as mãos e partes expostas 

do corpo com abundância de água e sabão ao fim de cada turno de 

serviço, principalmente antes de comer, beber ou fumar.

Em caso de ingestão acidental ou contaminação procurar ime-

diatamente um médico levando junto a embalagem, o rótulo ou a 

bula do produto ou o Receituário Agronômico.

Evitar contato com os olhos, caso isso aconteça, lave-os imedia-

tamente com água corrente durante 15 minutos e procurar ajuda 

médica.

Não contaminar rios, lagos, fontes e demais coleções de água, 

lavando as embalagem ou aparelhagem aplicadora.

Inutilizar ou proceder conforme indicação da legislação ambi-

ental do Estado ou Município, quanto ao tratamento a ser dado às 

embalagens vazias. Normalmente é necessária a tríplice lavagem e 

devolução da embalagem vazia na loja onde foi comprado o produto, 

para que seja descartada ou reaproveitada pelo fabricante.

Não incinerar embalagens vazias.

Não utilizar equipamentos de aplicação com vazamento.

Nunca desentupir bico, orifícios, válvulas, tubulações etc., com 

a boca.

Após utilização o aplicador deve remover as roupas protetoras 

e tomar banho.

Não dar nada por via oral a uma pessoa inconsciente.

A roupa e demais equipamentos de proteção individual devem 

ser lavadas eliminando assim o acúmulo de produtos nestes.

Alguns produtos são potencialmente tóxicos a peixes, abelhas e 

outros animais, por isso recomenda-se sempre que se leia a bula antes 

de se efetuar uma aplicação, evitando o contato do produto com esses 

animais.

?Proteção para a cabeça:

A proteção é feita através de chapéus e capuzes; os capuzes 

protegem também o pescoço e alguns são providos de más-

caras com filtro ou de tubos de adução de ar.



?Proteção para os olhos:

Obtém-se proteção mediante o uso de óculos herméticos ou 

visores faciais.

Os óculos herméticos vedam completamente o contorno das 

órbitas. Outros modelos contêm válvulas especiais de respi-

ro, por serem semi-herméticos são indicados para operações 

de baixo risco.

Os visores faciais protegem o rosto inteiro, asseguram uma 

ampla visão e completa aeração, não devem ser usados para 

proteção contra gases ou vapores irritantes ä conjuntiva.

?Proteção para as vias respiratórias:

Esta proteção se faz necessária em operações como o prepa-

ro de caldas, abastecimento de equipamentos, carga e aplica-

ção.

A classe toxicológica do agrotóxico, o tempo de trabalho e o 

teor de oxigênio, são os principais parâmetros para a escolha 

do equipamento mais adequado.

A proteção das vias respiratórias pode ser feita através de 

máscaras a filtro e de aparelhos de isolamento.

?Máscaras de filtro:

É constituída de uma estrutura facial com um ou mais fil-

tros, permite a respiração através do filtro que retém a subs-

tancia tóxica do ambiente, o filtro apenas purifica o ar conti-

do sem adicionar oxigênio. Portanto, é necessário que o teor 

de oxigênio seja maior ou igual a 18% em volume nos locais 

onde será usado este equipamento.

As máscaras faciais totais cobrem totalmente o rosto e asse-

guram também a proteção aos olhos.

As máscaras faciais parciais protegem apenas o nariz e a 

boca, são chamadas respiradoras.

?Aparelhos de isolamento:

Em locais de alta concentração de tóxicos ou pobres em oxi-

gênio, deve-se utilizar este tipo de aparelho, pois isolam o 

usuário da atmosfera que circula. São classificados em auto-

protetores e de adução de ar.



Os autoprotetores são aqueles cujo oxigênio necessário à 

respiração provém de cilindros de ar.

Já os de adução de ar (“ar inspirado”) fornecem o oxigênio 

necessário através de tubulação, de uma atmosfera segura-

mente não contaminada.

?Proteção para as mãos:

Luvas de borracha (ou resinas sintéticas) que impeçam a 

passagem do agrotóxico e que não venha a reduzir excessiva-

mente a sensibilidade táctil, são as mais indicadas, principal-

mente em operações de preparação de caldas, regulagem de 

equipamentos etc.

?Proteção para os pés:

De preferência devem ser utilizadas botas. É fundamental 

que os calçados sejam facilmente calçáveis, impermeáveis e 

anti-derrapantes.

4.6 Lavagem e Destinação de Embalagens Vazias

É obrigatória a devolução da embalagem vazia onde foi 

adquirido o produto ou no local indicado na nota fiscal de compra, 
o

de acordo com a Portaria Interministerial N  297 de 13 de maio de 

2001. Essa portaria informa os procedimentos corretos para a 

manipulação e destinação correta de embalagens dos produtos 

fitossanitários.

Na maioria dos estados existe legislação própria, que além de 
o

seguir as recomendações da Portaria Interministerial N  297, insere 

outras medidas a serem adotadas pelos comerciantes e consumido-

res de produtos fitossanitários, como é o caso do Estado de Sergipe, 

que possui uma obrigatoriedade do comerciante em receber e enca-

Os principais sintomas de intoxicação humana são: 

fraqueza, tontura, dor de cabeça, opressão no peito, 

visão turva, pupilas não reativas, salivação abundan-

te, suores, náuseas, vômitos, diarréias e cólicas abdo-

minais.



minhar as embalagens vazias para um local de recepção, as quais 

posteriormente são encaminhadas ao fabricante para reutilização 

ou descarte.

a) Embalagem rígida lavável

Durante o procedimento de lavagem o operador deverá estar 

utilizando os mesmos equipamentos de proteção individual reco-

mendados para o preparo da calda do produto;

Tríplice lavagem (lavagem manual): esta embalagem deverá ser 

submetida ao processo de tríplice lavagem, imediatamente após seu 

esvaziamento, adotando-se os seguintes procedimentos:

?esvaziar completamente o conteúdo da embalagem no tan-

que do pulverizador mantendo-a na posição vertical durante 

30 segundos;

?adicionar água limpa à embalagem até ¼ do seu volume;

?tampe bem a embalagem e agite-a por 30 segundos;

?despejar a água da lavagem no tanque do pulverizador;

?repetir esta operação três vezes;

?inutilizar a embalagem plástica ou metálica, perfurando o 

fundo.

Lavagem sob pressão

Ao utilizar pulverizadores dotados de equipamentos de lava-

gem sob pressão, seguir os seguintes procedimentos:

?encaixar a embalagem vazia no local apropriado do funil 

instalado no pulverizador;

?acione o mecanismo para liberar o jato de água;

?direcionar o jato de água para todas as paredes internas da 

embalagem por 30 segundos;

?a água de lavagem deve ser transferida para o tanque do pul-

verizador;

?inutilizar a embalagem plástica ou metálica, perfurando o 

fundo.



Ao utilizar equipamentos independentes para a lavagem sob 

pressão, adotar os seguintes procedimentos:

?imediatamente após o esvaziamento do conteúdo original 

da embalagem, mantê-la invertida sobre a boca do tanque de 

pulverização, em posição vertical, durante 30 segundos;

?manter a embalagem nessa posição, introduzir a ponta do 

equipamento de lavagem sob pressão, direcionando o jato de 

água para todas as paredes internas da embalagem por 30 

segundos;

?toda a água de lavagem é dirigida diretamente para o tanque 

do pulverizador;

Armazenamento da embalagem vazia

Após a realização da tríplice lavagem ou lavagem sob pressão, 

esta embalagem deve ser armazenada com tampa, em caixa coletiva, 

quando existentes, separadamente das embalagens não lavadas.

O armazenamento das embalagens vazias, até sua devolução 

deve ser efetuado em local coberto, ventilado, ao abrigo de chuva e 

com piso impermeável, ou no próprio local onde são guardadas as 

embalagens cheias.

Devolução da embalagem vazia

No prazo de até um ano da data da compra, é obrigatória a devo-

lução da embalagem vazia, com tampa, pelo usuário, ao estabeleci-

mento onde foi adquirido o produto ou no local indicado na nota 

fiscal, emitida no ato da compra.

Caso o produto não tenha sido totalmente utilizado nesse pra-

zo, a devolução deverá ocorrer até o fim do seu prazo de validade.

As embalagens vazias não podem ser transportadas junto com 

alimentos, bebidas, medicamentos, rações, animais ou pessoas. A 

destinação das embalagens vazias, após a devolução pelos usuários, 

somente poderá ser realizada pela Empresa Registrante ou empresas 



legalmente autorizadas pelos órgãos competentes. É proibida a reuti-

lização e a reciclagem de embalagem vazia ou o fracionamento e 

reembalagem de produto.

A destinação inadequada das embalagens vazias e 

restos de produtos no meio ambiente causa contami-

nação do solo, da água e do ar, prejudicando a fauna, 

a flora e a saúde das pessoas.

Caso o produto venha a se tornar impróprio para a 

utilização ou desuso, consulte a Empresa fornecedo-

ra ou fabricante, através do telefone de atendimento 

ao usuário, para a sua devolução ou destinação final.

b) Embalagem flexível e embalagem rígida não lavável

O armazenamento de embalagens flexíveis e rígidas não lavá-

veis, até sua devolução deve ser efetuado em local coberto, ventilado, 

ao abrigo de chuva e com piso impermeável, no local próprio onde 

são guardadas as embalagens cheias. Luvas devem ser usadas no 

manuseio dessas embalagens. Elas devem ser armazenadas separa-

damente das lavadas, em saco plástico transparente (Embalagem 

Padronizada – modelo ABNT) devidamente identificado e com lacre 

o qual deverá ser adquirido nos canais de distribuição.
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Tabela 1 - Ficha de inspeção fitossanitária. 

 

Pragas, Doenças e Inimigos 
Naturais 

PLANTAS AMOSTRADAS 1%   -   10 PLANTAS NO MÍNIMO 
OBSERVAÇÃO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 % 

Ácaro da Ferrugem Fruto externo 

                    5  

                    10  

                    15  

Ácaro da Leprose Fruto interno                       

Ácaro Predador Fruto                       

Ortézia                       

Escama Farinha                       

Moscas Branca                       

Pulgão                       

L. M. C.                       

Cigarrinha cigarrinha / armadilha / dia (CAD)   

Cochonilha c/ Carapaça                       

Cochonilha s/ Carapaça                       

Mosca-das-frutas mosca / armadilha / dia (MAD)   

Broca                       

                       

CVC                       

Gomose                       

Podridão Floral                       

Melanose                       

Declínio                       

Rubelose                       

                       

Joaninha                       

Bicho Lixeiro                       

Sirfídeo                       

Parasitóide                       

Aschersonia                       

                       

Data da inspeção: 
........../........./......... 

Talhão: 
........................ 

Inspetor: 
..................................... 

LG: 
.............................. 

Início: ....../...../......... - Fim: 
......./....../........... 

 
 

 



Tabela 2 – Ficha anual de monitoramento fitossanitário. 

 

Pragas, Doenças e Inimigos 
Naturais 

 DI                 ANO:  

 %   01 TD 02 TD 03 TD 04 TD 05 TD 06 TD 07 TD 08 TD 09 TD 10 TD TOMADA DE DECISÃO Nº 

Ácaro da Ferrugem Fruto externo 

5                       

10                       

15                       

Ácaro da Leprose Fruto interno                        

Ácaro Predador Fruto                        

Ortézia                        

Escama Farinha                        

Moscas Branca                        

Pulgão                        

L. M. C.                        

Cigarrinha CAD                       

Cochonilha c/ Carapaça                        

Cochonilha s/ Carapaça                        

Mosca-das-frutas MAD                       

Broca                        

                        

CVC                        

Gomose                        

Podridão Floral                        

Melanose                        

Declínio                        

Rubelose                        

                        

Joaninha                        

Bicho Lixeiro                        

Sirfídeo                        

Parasitóide                        

Aschersonia                        

                        

DI: data de inspeção (dia/mês) 
TD: nº da tomada de decisão 

Talhão: ................. Inspetor: ............................. LG: ...................... Variedade: ..................................... 

 
 
 



Tabela 3 - Ficha de uso de agrotóxico. 
 

Data 
Estágio 

da 
cultura 

Previsão 
da 

colheita 

Praga 
alvo 

TOMADA 
DE 

DECISÃO - 
Nº 

Produto 
(p.c. e 
i.a. %) 

Dosagem 
Equipamento 
de aplicação 

Volume da 
calda pH da 

calda 

Período 
de 

carência 
(dias) 

Técnico 
responsável 
e operador p.c. i.a. 

Total 
(L) 

L/ha 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Responsável Técnico: ............................................................ 

 



Ingrediente Ativo Produto Registrado Classe
Dose Registro (mL ou g 

/100L)
Carência (d) Form Tox Amb Registrante Grupo Químico

Vertimec 18 CE Inseticida/Acaricida 10,0 - 30,0 7 EC III II Syngenta

Abamex Inseticida/Acaricida 20,0 7 EC II III Bernardo Química

Grimectin Inseticida/Acaricida 15,0 - 30,0 7 EC I III Rotam
Kraft 36 CE Inseticida/Acaricida 7,5 - 15,0 7 EC I II Cheminova

Abamectin Nortox Inseticida/Acaricida 15,0 - 30,0 7 EC III III Nortox

2 Acetamiprid Convence Inseticida 1,5 - 5,0 mL/planta 60 SL II III Iharabras Neonicotinóide

3 Acrinathrin Rufast 50 SC Inseticida/Acaricida 10,0 21 SC IV III Bayer Piretróide

4 Aldicarb* Temik 150 Insetic/Acaric/Nemat 25,0-130,0 g/cova 60 GR I III Bayer Metilcarbamato

5 Azocyclotin Caligur Acaricida 50,0 21 SC II I Bayer Organicoestânico

6 Azoxystrobin Amistar Fungicida 16,0 50 WG IV III Syngenta Estrobilurina
Dipel 50,0 - 75,0 s/r SC IV IV

Dipel WP 50,0 s/r WP IV III
Turbo 12,5-25,0 21 EC II II
Full 12,5-25,0 21 EC II II

9 Bifenthrin Talstar 100 CE Inseticida/Acaricida 7,5-20 7 EC III III FMC Piretróide

10 Buprofezin Applaud 250 Inseticida 100,0 -200,0 7 WP IV III Arysta Tiadiazinona
Captan 500 PM 240,0
Orthocide 500 240,0  -

12 Carbendazin Derosal 500 SC Fungicida 50-100 7 SC III III Bayer Benzimidazol

13 Carbosulfan Marshal 200 SC Inseticida 50,0 7 SC II II FMC Metilcarbamato

Nufos 480 EC 100-150 EC I II Cheminova

Astro 100,0 - 150,0 EW III II Bayer

Clorpirifós 480 CE Milenia 200,0 EC II  - Milenia

Lorsban 480 BR 100-200 EC II II
Sabre 100-150 EW III II
Vexter 100,0-200 EC II II

Acarmate 50,0 30 WP II II Sipcam
Acarstin 30,0 - 40,0 30 WG I III Sipcam

Sipcatin 500 SC 50,0 30 SC I II Sipcam

16
Cloridrato de 
Formetanato

Dicarzol 500 SP Inseticida/Acaricida 20, 0 - 25,0 21 SP II II Crosslink Metilcarbamato

Decis 25 CE 15-50 21 EC III I
Decis Ultra 100 CE 3,5-7,5 21 EC I II

Keshet 25 CE 30-50 21 EC I II Agricur

18 Dibrometo de diquat Reglone Herbicida 1,5 - 2,5 L/ha 14 SL III II Syngenta Bipiridilio

19 Dicloreto de Paraquat Gramoxone 200 Herbicida 1,5-3,0 L/ha 1 SL II II Syngenta Bipiridilio
Dicofol Milenia EC 200,0 14 EC II II Milenia

Dik 185 CE 200,0 14 EC I II Agricur
Kelthane CE 200,0 14 EC II II Dow AgroSciences
Kelthane 480 77,0 14 EC II II Dow AgroSciences

Dicofol Agripec CE 200,0 14 EC I II Agripec
Tricofol 77,0 14 EC I I Milenia

21 Diflubenzuron Micromite 240 SC Acaricida/Inseticida 25,0 - 50,0 30 SC III III Chemtura Benzoiluréia

22 Difenoconazole Score Fungicida 20,0 30 EC I II Syngenta Triazol
Agritoato 400 150-250 3 EC I  - Agricur
Dimetoato CE 190-500 3 EC I  - Milenia
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14

15

17

20

1

7

8

11

Bayer Piretróide

Abamectin Avermectina

Bacillus thuringiensis Inseticida Biológico Sumitomo Chemical Biológico

7 WP

Beta-cyfluthrin Inseticida

III Arysta Dicarboximida

Chlorpyrifos Inseticida/Acaricida 21 Organofosforado

Dow AgroSciences

Captan** Fungicida

Cyhexatin Acaricida Organoestânico

Deltamethrin Inseticida
Bayer

Piretróide

Dicofol Acaricida Organoclorado



Dimetoato 500 CE 10-300 3 EC I II Nortox
Dimexion 100-500 3 EC I II Cheminova
Perfekthion 100-200 3 EC I II Basf

Tiomet 400 CE 100-500 3 EC I II Sipcam

Ingrediente Ativo Produto Registrado Classe
Dose Registro (mL ou g 

/100L)
Carência (d) Form Tox Amb Registrante Grupo Químico

Karmex 2,0 - 4,0 L/Há 60 WG III II Du Pont
Karmex 800 2,0 - 4,0 L/Há 110 WP III II Du Pont

Diurex Agricur 500 SC 3,2 - 6,4 L/Há 150 SC II Agricur
Diuron 500 SC 3,2 - 6,4 L/Há 150 SC II Agripec

Diuron 500 SC Milenia 3,2 - 6,4 L/Há 110 SC II Milenia

Diuron 6ortox 2,0 - 4,0 L/Há 110 WP III II 6ortox
Diuron 6ortox 500 SC 3,2 - 6,4 L/Há 110 SC IV II 6ortox

Cention SC 3,2 - 6,4 L/Há 110 SC II Bayer

25 Dinocap Karathane CE Acaricida/Fungicida 50,0 7 EC I I Dow AgroSciences Dinitrofenol

Cover DF 300-500 s/r WG IV IV Basf
Highcrop 680 SC 250-300 s/r SC IV IV Iharabras
Kumulus DF 300-500 s/r WG IV IV Basf
Microzol 300,0 s/r SC IV III Microquímica

Nutrixofre 800 500-600 s/r SC IV IV Samaritá
Sulfur 800 300,0 s/r SC IV IV Stoller
Sulfure 750 125,0-250 s/r SC IV IV Bio Soja Ltda
Thiovit Jet 200,0 - 300,0 s/r WG III IV Syngenta

Sucess 0,02CB Inseticida 1,0 - 1,6 L/Há 14 CB III III
Tracer Inseticida 10,0 - 15,0 14 SC III III

28 Espirodiclofen Envidor Acaricida 20,0 - 25,0 21 SC III III Bayer Cetoenol

29 Ethofenprox Trebon 100 SC Inseticida 0,01 - 0,025 7 SC III III Sipcam Éter Difenílico

30 Etoxazole Borneo Acaricida 15,0 - 50,0 14 SC II III Sumitomo Chemical Difenil Oxazolina
Partner 60-80 14 SC III  - Sipcam

Tanger 500 60-80 14 SC III II Du Pont
Torque 500 SC 60-80 14 SC III II Basf

32 Flufenoxuron Cascade 100 Inseticida/Acaricida 30,0 - 50,0 15 EC I II Basf Benzoiluréia

Folpan Agricur 500 WP 190,0 7 WP III  - Agricur

Folpan Agricur 800 WDG 150-200 7 WDG III III Agricur

34 Fosmet Imidan 500 WP Inseticida 150,0 14 WP III III Cross Link Organofosforado
Nexide 2,5 - 5,0 7 CS III II Cheminova

Stallion 150 CS 2,5 - 5,0 7 CS III II
Stallion 60 CS 6,0 - 12,0 7 CS III II

Direct 0,5-3,5 L/ha 30 WG IV III Monsanto
Glifos 2,0 L / ha 30 SL II III Cheminova

Glifosato Alkagro 2,0 - 5,0 L / ha 30 SL III III Alkagro
Glifosato Atanor 1,0 - 3,0 L/ha 30 SL II III Atanor
Glifosato Nortox 1,0 - 6,0 L / ha 30 SL IV III Nortox
Glifosato Nufarm 1,5 - 5,0 L / ha 30 SL II III Nufarm

Glifosato 480 Agripec 1,0 - 6,0 L / ha 30 SL IV III Agripec
Glifosato 480 Helm 1,0 - 4,0 L / ha 30 SL IV III Helm do Brasil

Glister 1,0 - 4,0 L / ha 30 SL II III Sinon
Gliz BR 1,0 - 6,0 L / ha 30 SL IV III Dow AgroSciences
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35

36

23

26

31

33

27

Dimetoato Inseticida/Acaricida Organofosforado

Enxofre Acaricida/Fungicida Inorgânico

Fenbutatin oxide Acaricida Organoestânico

Espinosade EspinosinasDow AgroSciences

Folpet Fungicida Dicarbaximida

Gama-cyhalothrin Inseticida Piretróide
Dow AgroSciences

Glyfosate Herbicida Glicina Substituída

24 Diuron **** Herbicida Úreia



Pilarsato 1,0 - 5,0 L / ha Pilarquim
Polaris 0,5 - 5,0 L / ha 30 SL IV III Du Pont
Radar 0,5 - 5,0 L / ha 30 SL IV III Monsanto

Roundup Multiação 0,5 - 2,5 L / ha 30 WG IV III Monsanto
Roundup Original 0,5 - 12,0 L / ha 30 SL IV III Monsanto
Roundup Transorb 0,75 - 4,0 L / ha 30 SL III III Monsanto
Roundup WG 0,5 - 3,5 L / ha 30 WG IV III Monsanto

Rustler 0,5 - 5,0 L / ha 30 SL IV III Monsanto
Stinger 0,5 - 5,0 L / ha 30 SL IV III Monsanto
Trop 1,0 - 6,0 L / ha 30 SL IV III Milenia

37 Glufosinato Finale Herbicida 2,0 L / ha 40 SL III III Bayer Homoalanina Substituída
38 Hexythiazox Savey PM Acaricida 3,0 30 WP III II Du Pont Tiazolidinacarboxidamida

0,85 - 1,7 Kg / ha
200,0

Garra 450 WP 100,0 - 150,0 7 WP III III Oxiquímica
Kocide WDG Bioactive 75,0 7 WG III II Du Pont

Supera 150,0 - 200,0 s/r SC III III Oxiquímica

40 Imazalil*** Magnate 500 CE Fungicida 200,0  - EC I II Agricur Imidazol

Ingrediente Ativo Produto Registrado Classe
Dose Registro (mL ou g 

/100L)
Carência (d) Form Tox Amb Registrante Grupo Químico

Confidor 700 WG 5,0-10 21 WG IV III
Provado 200 SC 15,0 - 50,0 21 SC III III

Winner 2,5 - 5,0 mL / planta 21 SL III III

Kohinor 200SC 15,0 - 50,0 21 SC III III Milenia

42 Lambda-cyhalothrin Karate Zeon 50 CS Inseticida 200,0 - 400,0 21 CS III II Syngenta Piretróide
Cuprozeb 300,0 s/r WP IV II Sipcam Agro Inorgânico
Dithane NT 150,0 - 250,0 14 WP III II

Mancozeb Sanachem 800 150,0 14 WP II II
Manzate GrDA 100,0 21 WG III  -
Manzate 800 100,0 14 WP III  -
Midas BR 100,0 s/r WG II II

Penncozeb WG 200,0 - 250,0 Arysta
Persist SC 360,0 - 450,0 14 SC III  - Dow AgroSciences

Supracid 400 EC 100-125 28 EC II II Syngenta
Suprathion 400 EC 200,0 28 EC I  - Agricur

Argenfrut RV 1000,0 EC III III Agrovant
Assist 1000,0-2000,0 EC IV IV Basf
Iharol 1000,0-2000,0 EW IV III Iharabras

OPPA BR CE 1.000,0 - 1.500,0 EC IV III Petróleo Brasileiro
Spray Oil 1000,0 SO IV III Ipiranga Química
Triona 1.000,0 - 1.500,0 EW IV III Basf

Agrex Óil vegetal 2.000,0-3.000,0 EC IV IV Microquímica

Agro-Oil 2.000,0 - 3.000,0 EC IV IV Samaritá
Graxol 2.000,00 EC IV IV Agrária

Natur' Óleo 1.000,0 - 3.000,0 EW IV IV Stoller
Óleo Vegetal Nortox 2.000,00 EC IV IV Nortox

Quimióleo 1.000,0 - 2.000,0 EW IV IV Fênix Agro-Pecus
Veget Oil 1.000,0 - 2.000,0 EC IV IV Oxiquímica
Agrinose 400,0 7 WP IV * Agripec
Cobox 250,0 7 WP IV III

Cobox DF 250,0 7 WG IV III

46

41 NeonicotinóideInseticida

Óleo Vegetal Inseticida s/r Ésteres de Ác. Graxos

43

44

45
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36

39

Glyfosate Herbicida Glicina Substituída

Hidróxido de Cobre

Garant

Fungicida

7 WP IV III Du Pont

Inorgâncico

Bayer
Imidacloprid

Mancozeb Acaricida/Fungicida

Dow AgroSciences

DitiocarbamatoDu Pont

Organofosforado

Óleo Mineral
Inseticida/Acaricida/F

ungicida
s/r Hidrocarbonetos Alifáticos

Methidathion Inseticida

Basf



Cupravit Azul BR 300,0 7 WP IV IV
Cupravit Verde 180,0 7 WP IV III
Cuprogarb 350 200,0 - 300,0 7 WP IV III Oxiquímica
Cupuran 500 PM 150,0 s/r WP IV III
Fungitol Azul 275,0 7 WP IV III
Fungitol Verde 150,0 7 WP IV III

Recop 250,0 7 WP IV  - Atanor

48 Óxido Cuproso Redsheild 750 Fungicida 100 7 WP IV III Stoller

49 Oxyfluorfen Goal BR Herbicida 3,0 - 6,0 L / ha 10 EC II  - Dow AgroSciences Difenil Éter

50 Piridabem Sanmite Acaricida 50,0 - 75,0 3 EC I I Basf Piridazinona

51 Prochloraz*** Sportak 450 CE Fungicida 100,0 7 EC I II Bayer Imidazolil Carboxamida

100,0
1,0 - 1,5 L / ha

Omite 720 CE 100,0 7 EC II  - Chemtura

53 Pyraclostrobin Comet Fungicida 10-15,0 7 EC II II Basf Estrobilurina
Cordial 100 50,0 - 75,0 14 EC I II
Tiger 100 CE 50,0 - 75,0 14 EC I II

55 Sulfato de Cobre Agrimaicin 500 Fungicida 2,0 Kg / ha 7 WP III II Laboratórios Pfizer Inorgânico

Ingrediente Ativo Produto Registrado Classe
Dose Registro (mL ou g 

/100L)
Carência (d) Form Tox Amb Registrante Grupo Químico

Constant 75,0 20 EC III II
Elite 75,0 20 EC III II

Folicur 200 EC 75,0 20 EC III II

Triade 75,0 20 EC III II

57 Tebufenozide Mimic 240 SC Inseticida 40,0 -50,0 7 SC IV III Dow AgroSciences Benzohidrazida
Tecto SC 103,0 - 1030,0  - SC III II
Tecto 600 90,0 - 800,0  - WP IV  -
Alanto 10,0 21 SL II III
Calypso 10,0 21 SC III III

Actara 10 GR 75,0 g / planta 180 GR III III
Actara 250 WG 3,0-20,0 g/planta 14-180 WG III III
Cercobin 500 SC 100,0 14 SC IV III
Cercobin 700 PM 70,0 14 WP IV II
Cerconil PM 200,0 14 WP II  -
Metiltiofan 90,0 14 WP IV  - Sipcam
Support 50,0 - 100,0 14 SC IV III Sipcam

62 Trifloxystrobin Flint 500 WG Fungicida 10,0 14 WG III II Bayer Estrobilurina

* uso permitido em pomares em formação
** uso permitido emtratamento de sementes

*** uso permitido emtratamento pós-colheita

47
Inorgânico

52

54

61

56

58

59

60

Acaricida
7 Milenia

Du Pont

Oxicloreto de Cobre Fungicida
Bayer

Sulfito de Alquila-fenoxiciclohexil

Pyriproxyfen Inseticida Sumitomo Chemical Éter Piridil-oxipropílico

EC II II
Propargite

Acarit

Tebuconazole Fungicida Bayer
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Triazol

Tiabendazole*** Fungicida Syngenta Benzimidazol

Bayer Neonicotinóide

Thiamethoxam Inseticida Syngenta Neonicotinóide

Thiophanate-methyl Fungicida
Iharabras

Benzimidazol

Tiacloprid Inseticida



Anexo II - Centros de informações toxicológicas (Fonte: Associação Nacional de Defesa 
Vegetal/ANDEF) 
 
BRASIL 
 
Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas 
Coordenadora: Rosany Bochner (rosany@cict.fiocruz.br) 
Endereço: Av. Brasil, 4365 - Prédio da Biblioteca de Manguinhos, 2º andar, sala 206 
21045-900 – Rio de Janeiro, RJ – Brasil 
Tel.: (21) 3865-3247 / 3865 3246 
Fax: (21) 2260-9944 
Site: www.fiocruz.br/sinitox 
e-mail: sinitox@cict.fiocruz.br 

Aracaju 
Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Sergipe 
Coordenador: Dr. Antônio Medeiros Venâncio 
Endereço: Av. Tancredo Neves - Hospital Governador João Alves Filho 
Anexo: Oncologia, Ala 700, sala 704 
49000-000 – Aracaju, SE – Brasil 
Telefone: (79) 3259-3645 / PABX do Hospital (79) 3216-2600 Ramal 2677 
e-mail: sescit@saude.se.gov.br 

Belém 
Centro de Informações Toxicológicas de Belém 
Coordenador: Dr. Pedro Pereira de Oliveira Pardal 
Endereço: Hospital Universitário João de Barros Barreto 
Rua dos Mundurucus, 4487 – Guamá 
66073-000 - Belém, PA – Brasil 
Telefone: (91) 3249-6370 / 3259-3748 
Fax: (91) 3259-3748 
e-mail: cithujbb@ufpa.br 

Belo Horizonte 
Serviço de Toxicologia de Minas Gerais 
Coordenador: Dr. Délio Campolina 
Endereço: Av. Professor Alfredo Balena, 400 - 1º andar - Santa Efigênia 
Hospital João XXIII 
30130-100 - Belo Horizonte, MG – Brasil 
Telefone: (31) 3224-4000 / (31) 3239-9308/9224 só ligações locais 
e-mail: servitoxmg@hotmail.com.br 

Botucatu 
Centro de Assistência Toxicológica de Botucatu 
Coordenadora: Farmacêutica Profa. Dra. Sandra Cordellini 
Endereço: Instituto de Biociências  
UNESP - Campus de Botucatu , Rubião Júnior 
Caixa Postal 520 
18618-000 - Botucatu, SP – Brasil 
Telefone: (14) 3815-3048 / 3811-6017 / 3811-6034 
Fax: (14) 3815-3048 / 3811-6017 / 3811-6034 
Site: http://www.ibb.unesp.br/ceatox 
e-mail: ceatox@ibb.unesp.br 

Brasília 
Centro de Informação e Assistência Toxicológica do Distrito Federal 
Coordenadora: Dra. Andréa Franco Amoras Magalhães 
Endereço: LACEN-DF - SGAN - no 601 norte - Trecho O/P 
70830-010 – Brasília, DF – Brasil 
Telefone: (61) 3225-6512 / 0800 6446774 – Nacional 



Fax: (61) 3225-6512 
e-mail: ciatdf@saude.df.gov.br 

Campina Grande 
Centro de Atendimento Toxicológico de Campina Grande 
Coordenadora: Dra. Sayonara Maria Lia Fook 
Av. Floriano Peixoto, 1045 
58100-001 - Campina Grande, PB – Brasil 
Telefone: (83) 3310-9238 

Campinas 
Centro de Controle de Intoxicações de Campinas 
Coordenador: Dr. Eduardo Mello de Capitani 
Endereço: Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas 
Cidade Universitária Zeferino Vaz - Caixa Postal 6111 
13087-970 - Campinas, SP - Brasil 
Telefone: (19) 3788-6700 
Fax: (19) 3788-7660 
e-mail: cci@fcm.unicamp.br 

Campo Grande 
Centro Integrado de Vigilância Toxicológica de Campo Grande 
Coordenador: Dr. Márcio Cézar Toledo 
Endereço: Hospital Regional do Mato Grosso do Sul 
Av. Engenheiro Luthero Lopes, 36 - Bairro Aero Rancho 
79084-180 - Campo Grande, MS – Brasil 
Telefone: (67) 3386-8655 / 3381-2996 / 150 (telefone de emergência para o Estado do MS) 
Fax: (67) 3386-8655 
e-mail: civitoxms@bol.com.br 

Cascavel 
Centro de Assistência em Toxicologia de Cascavel 
Coordenadora: Farmacêutica Bioquímica Dra. Ana Maria Itinose 
Endereço: Hospital Universitário do Oeste do Paraná – HUOP 
Av. Tancredo Neves, 3224 - Santo Onofre 
85804-260 – Cascavel, PR – Brasil 
Telefone: (45) 3226-0808 Ramal: 2201 / 08006451148 - Regional 
Fax: (45) 3326-9385 
Site: www.unioeste.br/huop 
e-mail: hu-ceatox@unioeste.br 

Cuiabá 
Centro de Informação Anti-Veneno de Cuiabá 
Coordenador: Dr. José Antonio de Figueiredo 
Endereço: Hospital Municipal e Pronto Socorro de Cuiabá 
Av. General Vale, 192 - Bairro Bandeirantes 
78010-100 - Cuiabá, MT – Brasil 
Telefone: (65) 3617-1715 
e-mail: laineas@hotmail.com.br 

Curitiba 
Centro de Controle de Envenenamentos de Curitiba 
Coordenadora: Bióloga Gisélia Burigo Guimarães Rubió 
Endereço: Hospital de Clínicas da UFPR 
Rua General Carneiro, 181 
80060-900 - Curitiba, PR – Brasil 
Telefone: (41) 3264-8290 / 3363-7820 / 0800 410148 – Nacional 
Fax: (41) 3264-8290 / 363-7820 
e-mail: giselia@pr.gov.br \ entres@terra.com.br 



Florianópolis 
Centro de Informações Toxicológicas de Santa Catarina 
Coordenadora: Farmacêutica Bioquímica Dra. Marlene Zannin 
Endereço: Universidade Federal de Santa Catarina - Hospital Universitário 
Bairro Trindade - Caixa postal: 476 
88040-970 - Florianópolis, SC – Brasil 
Telefone: (48) 3331-9083 / 3331-9173 / 3331-9535 / 0800 6435252 - Nacional 
Fax: (48) 3331-9083 
Site: www.cit.sc.gov.br 
e-mail: cit@reitoria.ufsc.br 

Fortaleza 
Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Fortaleza 
Coordenador: Dr. José Ambrósio Guimarães 
Endereço: Instituto Dr. José Frota 
Rua Barão do Rio Branco, 1816 – Centro 
60016-061 - Fortaleza, CE – Brasil 
Telefone: (85) 3255-5050 
e-mail: ceatox@ijf.ce.gov.br / joseguim@ig.com.br 

Goiânia 
Centro de Informação Toxicológica de Goiânia 
Coordenadora: Assistente Social Dilza Diniz Dias 
Endereço: Superintendência de Vigilância Sanitária 
Av. Anhanguera, 5195 - Setor Coimbra 
74043-001 - Goiânia, GO – Brasil 
Telefone: (62) 3201-4110 / 3201-4111 / 0800 6464350 - Nacional 
Fax: (62) 3291-4350 
Site: www.svisa.goias.gov.br 
e-mail: cit@visa.goias.gov.br 

João Pessoa 
Centro de Informação e Assistência Toxicológica da Paraíba 
Coordenador: Farmacêutico Francisco Roberto da Silva 
Endereço: Hospital Universitário Lauro Wanderley 
Cidade Universitária - Campus I 
58059-900 - João Pessoa, PB – Brasil 
Telefone: (83) 3224-6688 / 3216-7007 
Fax: (83) 3224-6688 
e-mail: ceatox@hulw-ufpb.br 

Londrina 
Centro de Controle de Intoxicações de Londrina 
Coordenadora: Farmacêutica Bioquímica Conceição Aparecida Turini 
Endereço: Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná 
Universidade Estadual de Londrina 
Av. Robert Kock, 60 - Vila Operária 
86038-440 - Londrina, PR – Brasil 
Telefone: (43) 3371-2244 
Fax: (43) 3371-2422 
e-mail: cci@uel.br 

Manaus 
Centro de Informações Toxicológicas de Manaus 
Coordenadora: Farmacêutica Taís Freire Galvão 
Endereço: Hospital Universitário Getúlio Vargas 
Serviço de Farmácia do HUGV 
Av. Apurinã, 4 - Praça 14 de janeiro 
69020-170 - Manaus, AM – Brasil 
Telefone: (92) 3622-1972 / 3621-6500 
Fax: (92) 3621-6532 



Site: www.cit.ufam.edu.br 
e-mail: citmanaus@ufam.edu.br 

Marília 
Centro de Assistência Toxicológica de Marília 
Coordenador: Dr. Tarcísio Adilson Ribeiro Machado 
Endereço: Rua Aziz Atalah s/n 
17500-000 - Marília, SP - Brasil 
Telefone: (14) 3433-8795 / (14) 3402-1744 Ramal 1008 
Fax: (14) 3413-2594 
e-mail: ceatox@femema.br / machado@femema.br 

Maringá 
Centro de Controle de Intoxicação de Maringá 
Coordenadora: Enfermeira Dra. Magda Lúcia Félix de Oliveira 
Endereço: Hospital Universitário Regional de Maringá 
Av. Mandacaru, 1590 
87083-240 - Maringá, PR – Brasil 
Telefone: (44) 2101-9127 
Fax: (44) 2101-9431 
Site: www.uem.br 
e-mail: sec-cci@uem.br 

Natal 
Centro de Informação Toxicológica de Natal 
Coordenadora: Farmacêutica Maria Margareth Teixeira Gomes 
Endereço: Hospital Giselda Trigueiro 
Rua Cônego Montes, 110 – Quintas 
59037-170 - Natal, RN – Brasil 
Telefone: (84) 3232-7969 
e-mail: cithgt@rn.gov.br 

Niterói 
Centro de Controle de Intoxicações de Niterói- CCIn 
Coordenadora: Dra. Ana Claudia Lopes de Moraes 
Endereço: Hospital Universitário Antônio Pedro - Universidade Federal Fluminense 
Rua Marques do Paraná, 303 - 3o andar frente - Centro 
24033-900 - Niterói, RJ – Brasil 
Telefone: (21) 2717-0148 / 2717-0521 / 2629-9021 
Fax: (21) 2717-9783 
Site: www.uff.br/ccin 
e-mail: ccih@huap.uff.br / analopes@huap.uff.br / anamoraes@predialnet.com.br 

Porto Alegre 
Centro de Informação Toxicológica do Rio Grande do Sul 
Coordenador: Dr. Alberto Nicolella 
Endereço: Rua Domingos Crescêncio, 132 - 8º andar – Santana 
90650-090 - Porto Alegre, RS – Brasil 
Telefone: (51) 2139-9200 até o 9299 / 0800 780200 – Nacional 
Fax: (51) 2139-9201 
Site: www.cit.rs.gov.br / www.escolacit.rs.gov.br 
e-mail: cit@fepps.rs.gov.br (direção), citdoc@feps.rs.gov.br (núcleo de documentação), 
citnea@fepps.rs.gov.br (núcleo de estatística e avaliação) 

Presidente Prudente 
Centro de Assistência Toxicológica de Presidente Prudente 
Coordenadora: Dra. Rita de Cássia Bomfim Leitão Higa 
Endereço: Hospital Estadual de Presidente Prudente 
Av. Coronel José Soares Marcondes, 3758 - Jardim Bongiovani 
19050-230 - Presidente Prudente, SP – Brasil 
Telefone: (18) 3231-4422 / 3231-3379 



Fax: (18) 3231-4422 
Site: http://www.unoeste.br/ceatox/ 
e-mail: higa_r@terra.com.br 

Recife 
Centro de Assistência Toxicológica de Pernambuco 
Coordenador: Dr. Américo Ernesto de Oliveira Júnior 
Endereço: Hospital da Restauração - 1º andar 
Av. Agamenon Magalhães s/nº - Derby - Boa Vista 
52020-000 - Recife, PE – Brasil 
Telefone: (81) 3421-5444 Ramal 151 

Ribeirão Preto 
Centro de Controle de Intoxicações de Ribeirão Preto 
Coordenadora: Dra. Palmira Cupo 
Endereço: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP 
Unidade de Emergência - Rua Bernardino de Campos, 1000 - Higienópolis 
14015-130 - Ribeirão Preto, SP – Brasil 
Telefone: (16) 3602-1190 
e-mail: citrp@hcrp.fmrp.usp.br 
 
Rio de Janeiro 
Centro de Informação e Assistência Toxicológica do Rio de Janeiro 
Coordenador: Dr. Roberto Henrique Belo Pereira 
Endereço: Hospital Universitário Clementino Fraga Filho - UFRJ 
Av. Brigadeiro Trompovsky s/nº 
8º andar, sala 08E01 - Ilha do Fundão 
21941-590 - Rio de Janeiro, RJ – Brasil 
Telefone: (21) 2573-3244 
Fax: (21) 2573-7079 
e-mail: intox_rj@hucff.ufrj.br / robertohbelo@yahoo.com.br 
 
Salvador 
Centro de Informação Anti-Veneno de Salvador 
Coordenadora: Dra. Daisy Schwab Rodrigues 
Endereço: Hospital Central Roberto Santos 
Rua do Saboeiro, s/nº - Cabula 
41150-000 - Salvador, BA - Brasil 
Telefone: (71) 3387-4343 / 3387-3414 (diretoria) / 0800 2844343 – Nacional 
Fax: (71) 3387-3414 
Site: www.ciave.topcities.com 
e-mail: ciave.diret@saude.ba.gov.br / ciave@saude.ba.gov.br 

Santos 
Centro de Controle de Intoxicações de Santos 
Coordenadora: Farmacêutica Bioquímica Eunice Laurenti Teófilo Prieto 
Endereço: Hospital Guilherme Álvaro 
Rua Dr. Oswaldo Cruz, 197, sala 112 – Boqueirão 
11905-904 - Santos, SP – Brasil 
Telefone: (13) 3222-2878 / (13) 3202-1300 Ramal 1310 
Fax: (13) 3222-2654 
e-mail: cci.santos@gmail.com 

São José do Rio Preto 
Centro de Assistência Toxicológica de São José do Rio Preto 
Coordenador: Dr. Carlos Alberto Caldeira Mendes 
Endereço: Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto – FUNFARME - Hospital 
de Base 
Av. Brigadeiro Faria Lima, 5544 - São Pedro 
15090-000 - São José do Rio Preto, SP – Brasil 
Telefone: (17) 3201-5000 Ramais: 1380 ou 1560 



Fax: (17) 3201-5000 Ramal 1560 
e-mail: ceatox.hbase@famerp.br 

São José dos Campos 
Centro de Controle de Intoxicações de São José dos Campos 
Coordenador: Dr. Otávio Monteiro Becker Júnior 
Endereço: Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence 
Rua Saigiro Nakamura, 800 - Vila Industrial 
12220-280 - São José dos Campos, SP – Brasil 
Telefone: (12) 3901-3431 
Fax: (12) 3912-1232 
e-mail: hmjcf@sjc.sp.gov.br 

São Paulo 
Centro de Controle de Intoxicações de São Paulo 
Coordenadora: Dra. Darciléa Alves do Amaral 
Endereço: Hospital Municipal Dr. Artur Ribeiro de Saboya 
Av. Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 860 – Jabaquara 
04330-020 - São Paulo, SP – Brasil 
Telefone: (11) 5012-5311 / 5012-2399 / 0800 7713733 – Nacional 
Fax: (11) 5012-2399 
e-mail: smscci@prefeitura.sp.gov.br 
 
São Paulo 
Centro de Assistência Toxicológica - Instituto da Criança da Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo 
Coordenador: Dr. Anthony Wong 
Endereço: Hospital das Clínicas / Faculdade de Medicina 
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 647 – Instituto da Criança – Pacaembu 
05403-900 - São Paulo, SP – Brasil 
Telefone: (11) 3069-8571 / 0800 148110 – Nacional 
Fax: (11) 3069-8800 
Site: www.ceatox.com.br 
e-mail: ceatox@icr.hcnet.usp.br 

São Paulo 
Hospital Vital Brazil 
Coordenadora: Dra. Fan Hui Wen 
Endereço: Instituto Butantan 
Av. Vital Brasil, 1500 
055303-900 – São Paulo, SP – Brasil 
Telefone: (11) 3726-7962 / 3726-7222 Ramais 2000, 2002 e 2188 
Fax: (11) 3726-7962 
Site: www.butanta.gov.br 
e-mail: hospital@butantan.gov.br 
 
Taubaté 
Centro de Controle de Intoxicação de Taubaté 
Coordenadora: Dra. Ana Claudia Gonçalves Contreira 
Endereço: Pronto Socorro Municipal 
Rua Benedito Cursino dos Santos, 101 – Centro 
12020-130 - Taubaté, SP – Brasil 
Telefone: (12) 3632-6565 
Fax: (12) 3632-6565 

Vitória 
Centro de Atendimento Toxicológico do Espírito Santo – TOXCEN 
Coordenadora: Dra. Sony de Freitas Itho 
Endereço: Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória 
Alameda Mary Ubirajara, 205 - Santa Lúcia 
29055-120 - Vitória, ES – Brasil 



Telefone: (27) 3137-2400 / 3137-2406 / 0800 283 9904 – Nacional 
Fax: (27) (27) 3137-2406 
Site: http://www.saude.es.gov.br/default.asp 
e-mail: toxcen@saude.es.gov.br 

  



Anexo III - Classificação dos agrotóxicos quanto à toxicidade e quanto à periculosidade 
ambiental 
 

Faixa Toxicidade ao homem Periculosidade Ambiental 

Vermelho I 
Produto extremamente 

tóxico 
I 

Produto altamente 
perigoso 

Amarelo II Produto altamente tóxico II 
Produto muito 

perigoso 

Azul III Produto mediamente tóxico III Produto perigoso 

Verde IV Produto pouco tóxico IV Produto tóxico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Anexo IV – Localização de centrais de recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos 
na região nordeste (Fonte: INPEV). 
 
SERGIPE 
 

 RIBEIRÓPOLIS 
Endereço da Central: Rod. SE 414 Km 06 – Batingas CEP: 49530-000 - Ribeirópolis/SE 
Gerenciador (nome da associação): ARDASE - Associação dos Revendedores de 
Produtos Agropecuários do Estado de Sergipe 

 
ALAGOAS 
 

 MARECHAL DEODORO 
Endereço da Central: Rodovia BR 424 Km 102,6 - Pólo Cloro Químico, Marechal 
Deodoro/AL 
Gerenciador (nome da associação): ARPAN - Associação dos Revendedores dos 
Produtos Agropecuários do Nordeste 

 
BAHIA 
 

 BARREIRAS 
Endereço da Central: Rod. BR 020, Km 855 - Zona Rural - CEP 47800-000 - Luiz Eduardo 
Magalhães/BA 
Gerenciador (nome da associação): ACIAGRI - Associação Comercial de Comércio de 
Insumos Agrícolas 
 

 BOM JESUS DA LAPA 
Endereço da Central: Rod. BR 349 Km 26 - Distrito de Irrigação Formoso A - CEP: 
47600-000 - Bom Jesus da Lapa/BA 
Gerenciador (nome da associação): ARIAG - Associação dos Revendedores de Produtos 
Fitossanitários de Guanambi e Região 
 

 CONCEIÇÃO DO JACUÍPE 
Endereço da Central: BR 101 Km 162 - Zona Rural - Cx Postal 28 - CEP: 44245-000 - 
Conceição do Jacuípe/BA 
Gerenciador (nome da associação): ARDAFS - Associação dos Revendedores de 
Defensivos Agrícolas da Região de Feira de Santana 
 

 ILHÉUS 
Endereço da Central: Rod. BR 415 Km 22 – CEPLAC - CEP: 45600-775 - Ilhéus/BA 
Gerenciador (nome da associação): ARISBA - Associação do Comércio de Insumos 
Agrícolas do Sul da Bahia 

 

 IRECÊ 
Endereço da Central: Rod. BA 052, Km 357 - Estrada Velha de São Gabriel - Caixa 
Postal 09, CEP: 44900-000 - Irecê/BA 
Gerenciador (nome da associação): ACARI - Associação do Comércio Agropecuário da 
Região do Irece 
 

 TEIXEIRA DE FREITAS 



Endereço da Central: Rod. Eleuzibio Cunha, km 1,5 - Estrada Teixeira - CEP: 45995-
000 Joerana - Teixeira de Freitas - BA 
Gerenciador (nome da associação): SINCOMERCIO-Sindicato do Comércio Atacadista e 
Varejista de Teixeira de Freitas 

 

 VITÓRIA DA CONQUISTA 
Endereço da Central: Quadra B, Lote 17-Distrito Industrial dos Imborés - CEP: 45000-
000 - Vitória da Conquista/BA 
Gerenciador (nome da associação): ARAS - Associação Revendedores Produtos 
Agrotóxicos do Sudoeste 
 

 GUANAMBI 
Endereço do Posto: Rod. BR 030, Km 43- Zona Rural (2Km do centro) 
Gerenciador (nome da associação): ARIAG- Associação Revendedores de Produtos 
Fitossanitários de Guanambi e Região 
 

CEARÁ 
 

 UBAJARA 
Endereço da Central: Av Cel.Francisco Cavalcante s/nº - Bairro Sebastião Gomes 
Parente - Rod. CE 187 Km 02, CEP: 62350-8000 - Ubajara/CE 
Gerenciador (nome da associação): ACAI - Associação do Comércio Agropecuário de 
Ibiapaba 
 

PARAÍBA 
 

 MAMANGUAPE 
Endereço da Central: Rodovia BR 101 Km 35- Zona Rural - CEP: 58280-000 - 
Mamanguape/PB 
Gerenciador (nome da associação): ARPAN - Associação dos Revendedores de Produtos 
Agropecuários do Nordeste 
 

PERNAMBUCO 
 

 CARPINA 
Endereço da Central: PE 053 Km 1,5- Zona Rural - CEP 55819-460 - Carpina/PE 
Gerenciador (nome da associação): ARPAN-Associação dos Revendedores de Produtos 
Agropecuários do Nordeste 
 

 PETROLINA 
Endereço da Central: Rod.BR 407, Km 08 - Estrada N1/N2 - Vila 1-Distrito de Irrigação, 
Senador Nilo Coelho - CEP: 56330-000 - Petrolina/PE 
Gerenciador (nome da associação): ACAVASF - Associação do Comércio Agropecuário 
do Vale do São Francisco 
 

PIAUÍ 
 

 BOM JESUS  
Endereço da Central: Rodovia BR 135 Km 01 - Zona Rural - CEP: 64900-000 - Bom Jesus 
do Piauí - PI 



Gerenciador (nome da associação): ACOCEP - Associação Comercial do Cerrado 
Piauienense  
 

 TERESINA 
Endereço da Central: Rodovia BR 316, Km 07 Aterro Sanitário - CEP: 64000-000 - 
Teresina/PI 
Gerenciador (nome da associação): ACAPI - Associação do Comércio Agropecuário do 
Piauí 
 

RIO GRANDE DO NORTE 
 

 MOSSORÓ 
Endereço da Central: Rod. RN 015,Km 09 - Distrito Agro Industrial - Povoado Barrinha 
- CEP: 59600-000 - Mossoró/RN 
Gerenciador (nome da associação): ACASA - Associação do Comércio Agropecuário do 
Semi-Arido 
 
 
 



Anexo V - Pronúncia dos nomes científicos 
 
Os nomes científicos de animais e vegetais são, como é sabido, escritos tendo por base 
a língua latina.  Por conseguinte, a pronúncia dos mesmos deve se calcar nas regras de 
pronúncia do latim. Devido às dificuldades não se pode esperar perfeição nesse sentido, 
porém há algumas regras que podem ser facilmente memorizadas:  
 

1. Os grupos vocálicos ae e oe tem o som aberto da segunda vogal e. 
 
Ex. Aedes – édes; Coeli – céli; Largoensis -largensis 
 
2. O grupo consonantal ph soa como f 
 
Ex. Phoenicis - fênicis. Anastrepha –anastréfa. 
 
3. O grupo consonantal ch soa como k 
 
Ex. Saccharum-sakárum, Pulcherima –pulkérima. 
 
4. A letra t quando seguida dos grupos vocálicos io ou ia soa como ss. 
Ex.Pretiosum – pressiósum. Nepytia -nepíssia 
 
5. A letra h quando não forma grupos consonantais não soa. 
 
Ex. Hancornia –ancórnia; Heraclides - eráclides. 
 
6. O J tem sempre som de ''i''. 
Ex. juno - iúno 
 
7. O grupo consonantal gn tem som de nh. 
Ex.Brongniartii – bronnhiarti. Guignardia –guinhardia. 

Quanto à acentuação - Não há palavras oxítonas, a maioria das palavras trissilabas ou 
polissílabas é paroxítona, porém há muitas que são paraxítonas. 

 




