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 Impacto na produção

 Medidas de manejo 

 Biologia do fungo 

 Desafios 



Agricultura Tropical x Temperada 

 Variação climática e pluviométrica 

(doenças) 

 Distribuição de chuvas 

 Fotoperíodo

 Temperatura noturna 

 Período de semeadura 

 Plantas daninhas 
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Murcha de fusarium, Mirotécio e Corynespora 55-160  

Tom. /mela  0-35

Mancha angular , Ramularia e Ramulose 15-155  

Doença azul, Virose Atípica  30-155 

Apodrecimento de maças 105-155 

Nematoides 30-160 

Vegetativa                   Botão                     Flor                      Maças             Capulho



Atualmente é a principal doença do algodoeiro

com incidência em todos os Estados

produtores, sobretudo nas condições dos

cerrados brasileiro. Era considerada, no geral

até 1990, doença secundária da cultura do

Brasil. No entanto, condições ambientais

favoráveis nas regiões atuais de cultivo, alta

capacidade de reprodução e disseminação do

fungo, grandes áreas agrícolas com

monocultivo da cultura associado a utilização

de cultivares altamente suscetíveis, a doença

passou a ter grande importância.

Cia & Galbieri, 2016



Média de % de dano causado pela mancha de ramularia em algodoeiro em

diferentes ensaios para teste de fungicidas realizados pelo IMA.
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Primavera do Leste 02 de março



Primavera do Leste 02 de março

Curvelo et al. (2010)

Tubo germinativo 

Infecção 



Aumento 200 x

Corynespora 

Ramularia 

Fungos com esporos grandes  (µm)

Cercospora sojina 6-8 x 40-60 

Cercospora Kikuchii 1,3-61,1 x 38,8-445

Corynespora cassiicola 7-22 x 39-520

Bipolaris sorokiniana 15-20 x 60-120

Fungos com esporos pequenos (µm)

Phakopsora pachyrhizi 15-24 x 18-34

Ramularia areola 3-24 x 7-40

Pyricularia grisea 6-13 x 14-40



Mancha de ramulária

Controle químico 
Controle genético 



No Estado de Mato Grosso se

utiliza, em média, 7-8 aplicações

de fungicidas durante o ciclo da

cultura, em caso extremos até 14

aplicações são utilizadas

especificamente para o controle

da mancha de ramularia.

Cia & Galbieri, 2016



Aumento  de 40 x

Mancha de ramularia em algodoeiro 

Noites úmidas seguidas de dias secos



Silva et al. 2011 

Controle preventivo importante 



O controle tem que ser sustentado

através de bom programa de

monitoramento da doença no

campo. Locais com histórico de

ocorrência, condições ambientais

favoráveis, cultivares suscetíveis,

má destruição de soqueira no ano

anterior, recomenda-se a

aplicação do produto logo no

início, em plantas com 35 a 45

dias do palntio em função do

monitoramento da doença.

Cia & Galbieri, 2016





27.6 %

Reação de

cultivares de

algodoeiro a

doenças e

nematoides no

Estado de Mato

Grosso, safra

2015-16.

Ramularia: Ramularia

areola; Ramulose:

Colletotrichum gossypii

South. var.

cephalosporioides;

Murcha Fus: Fusarium

oxysporum f. sp.

Vasifectum; Mancha

Angular: Xanthomonas

citri subsp.

malvacearum;

Nematoide Galha

Meloi.: Meloidogyne

incognita; Nematoide

Reniformes:

Rotylenchulus

reniformis; Virose

Doença Azul: Cotton

leafroll dwarf

virus(CLRDV); Virose

Atípica: “mosaico das

nervuras atípico”,

genótipo do CLRDV

Galbieri et al., 2016
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Ramularia

Severidade de mancha de Ramulária em genótipos de algodoeiro,
inoculados com isolados provenientes de diferentes estados

N
o

ta
 (

1
 a

 5
)

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

SP

MT

BA

Galbieri et al., 2011



Número médio de esporos (x 100,000) por placa de Petri para isolados de Ramaularia 

areola de diferentes Estados do Brasil (Galbieri et al., Summa Phytopathol. V. 41, 2015)



Número médio de esporos (x 100,000) por placa de Petri para isolados de Ramaularia 

areola de diferentes Estados do Brasil (Galbieri et al., Summa Phytopathol. V. 41, 2015)



De 2014 a 2016 foi realizado um projeto de

monitoramento de ramularia em diferentes regiões

do Estado de Mato Grosso (IMA, IBA);

Mais de 150 isolados testados para diferentes

cultivares;

Dois isolados (Serra da Petrovina e Sapezal)



Diferentes pontos amostrados e coletado o fungo quando presente. 



Isolado da serra da petrovina inoculado em cultivar resistente. 



Isolado de Sapezal inoculado em cultivar resistente. 



Reação de cultivares de algodoeiro 

a dois isolados de Ramularia. 



Fontes de resistência diferentes

 Piramidação dos genes  

S R



* Mistura de dois isolados um de Primavera do leste e outro  de Campo Verde, usados tradicionalmente em 
avaliações de  caracterização.   

** Mistura de dois isolados da safra 2016, um da região da Serra da Petrovina e outro de Sapezal. 

índice médio entre os dois isolados, 10 mais resistente a 0 mais suscetível

Resultado 

Resistência Durável? 

Depende do manejo que será 

empregado....

Cultivar Tradicional* Novo** Índice médio 

IMA 5801B2RF R R 9.7





% de Controle de Ramularia pelo difenoconazol (5 aplicações). Média dos ensaios 

conduzidos pelo IMA para este de fungicidas nas safras indicadas. 

Andrade Junior & Galbieri, 2014 e 2015





 Cenário atual;

 Monitoramento do patógeno;

 Manejo integrado (novas ferramentas)

Prioritário.

Atenção 


