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DOENÇAS DO ALGODOEIRO
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DOENÇAS DO ALGODOEIRO
Gossypium spp.

Mancha de Ramulária – Ramularia areola

Ramulose/Antracnose - Glomerella gossypii

Murcha de Fusarium – Fusarium oxysporum f. sp. vasinfectum

Murcha de Mirotécio – Myrothecium roridum

Doenças causadas por 
fungos



27/11/2018

2

(Ramularia areola Atk, Mycosphaerella areola)

 Conhecida por Mancha branca, Míldio, oidio, ramularia, falso

mildio, falso oidio

 Principal doença do algodoeiro principalmente nos cerrados

Agressivo em incidência e severidade

 Presente em hospedeiros suscetíveis e restos culturais

 Reduz capacidade fotossintética e pode chegar a 35% de 

perdas na produtividade

 Disseminação: vento, chuva e implementos agrícolas

Mancha de Ramulária

Sintomas:

 Manchas pulverulentas de coloração branca ou amarelada, com 

aspecto farináceo, abertura precoce das maçãs e queda de folhas

Mancha de Ramulária

 Em casos de ataque severo: queda das folhas

 Manchas mais velhas adquirem coloração escura podendo ser

confundidas com mancha angular causada por Xanthomonas

axonopodis pv. malvacearum



27/11/2018

3

 Condições favoráveis:

 Umidade do ar acima de 80%

 Temperatura entre 16 e 32oC (ideal 22 a 26oC)

Ambientes sombreados

 Disseminação:

 Restos culturais contaminados

 Vento e água de irrigação

 Pessoas e máquinas

Mancha de Ramulária
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Escala diagramática para avaliação da severidade da 

mancha de ramulária do algodoeiro

 Controle:

 Uso de variedades com porte ereto

 Uso de sementes sadias

 Rotação de culturas

 Destruição de restos culturais

 Uso de reguladores de crescimento

 Manejo densidade de plantio

 Uso de fungicidas (logo após infecção)

Mancha de Ramulária
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(Colletotrichum gossypii var. cephalosporioides)

 Conhecida por Superbrotamento do ponteiro

 Importante principalmente na região CO (MT, GO e MS) 

 Pode chegar a 38% de perdas na produtividade

Ramulose ou Antracnose

 Sintomas:

 Causa lesões necróticas com aspecto de estrelas 

(rasgadura e crescimento desigual do limbo foliar), nanismo e 

superbrotamento ou envassouramento.

 Preferência por tecidos jovens

Nervuras afetas = desenvolvimento desigual do limbo 

folhas enrugadas

Ataque do meristema apical = necrose  estimulo de 

brotamentos laterais conferiando à planta grande quantidade

de galhos extranumerários (aspecto de superbrotamento)

Ramulose ou Antracnose
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Ramulose ou Antracnose

Sintoma conhecido como “mancha estrelada” típico do ataque de
Glomerella sp.
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Aspecto de 
superbrotamento em

algodoeiro.

Sintoma do ataque de 
Glomerella sp.

Suassuna et al., 2006
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 Condições favoráveis:

 Alta precipitação

 Boa fertilidade do solo

 Temperatura entre 25 e 30oC

 Umidade relativa do ar acima de 80%

 Disseminação:

 Restos culturais contaminados

 Sementes

 Plantas adjacentes

 Pessoas e máquinas

Ramulose ou Antracnose

Ramulose ou Antracnose

Controle
 Eliminação de restos culturais

 Uso de variedades resistentes

 Rotação de culturas

 Uso de semente sadia

 Aplicação de fungicidas (último recurso)

o Se a doença for identificada no início:

o Inspeção frequnete no campo para localização e
erradicação das plantas fonte de inóculo

o Poda e eliminação das extreminadades das plantas
doentes ao redor da fonte de inóculo

o Pulverização preventiva com fungicidas das plantas ao
redor da fonte do inóculo
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Murcha de Fusarium

 (Fusarium oxysporum f. sp. vasinfectum)

 Principal doença no PR e SP, com ocorrência severa em GO e 

algumas regiões do MT

 Podem atuar em hospedeiros alternativos 

(soja, tabaco, alfafa, etc.)

 Fungo produz clamidósporos (estruturas de sobrevivência)

 Sintomas:

 Plantas pouco desenvolvidas, com lesões nas nervuras e folhas, 

crestamento, murcha, com posterior, morte das folhas e 

descoloração dos feixes vasculares

Murcha de Fusarium
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 Condições favoráveis/Disseminação:

 Presença de nematoides

 Temperatura entre 25 e 32oC

 Alta umidade

 Baixo pH

 Fertilidade desequilibrada (baixos teores de K)

 Dispersão principalmente por sementes contaminadas

 Controle:

 Exclusão: uso de material sadio

 Tratamento de sementes

 Uso de variedades resistentes (IAC 16, IAC 22, IAC 23 e IAC 24)

 Rotação de culturas

Murcha de Fusarium
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Doenças causadas por 
vírus

DOENÇAS DO ALGODOEIRO
Gossypium spp.

Mosaico comum – Abutilon mosaic virus (AbMV)

Mosaico das nervuras – (VMN – Luteoviridae)

Vermelhão – Cotton anthocyanosis virus (CAV)

Mosaico tardio – Tobacco streak virus (TSV)

 (Abutilon Mosaic Vírus – AbMV)

 Transmitida na natureza pela mosca branca (Bemisia tabaci)

 Não é transmitido pela semente, nem através de inoculação 

mecânica

 Infecta malváceas nativas (Sida spp - guanxumas) e também 

feijoeiro, soja, quiabo, tomate

 Maior incidência a partir de 1990 (lançamento da variedade CS 

50)

Mosaico comum
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Mosaico comum

 Sintomas

 Afeta o tamanho das plantas e a produtividade
De acordo com Allem et al. (2011)
Altura média: 72 cm para plantas doentes x 92 para plantas
sadias
Quantidade de maçãs: 18 cm para plantas doentes x 29 para
plantas sadias

 Plantas podem tornar-se estéreis

Sintomas típicos de mosaico:
 manchas amareladas (tecido doente) intercaldas com manchas

verdes (tecido sadio)
 sintomas tornam-se menos aparentes em folhas mais velhas

 Mosaico comum (Abutilon Mosaic Vírus – AbMV)

Mosaico comum
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 Estirpe Ribeirão Bonito mais destrutiva

 Ocorrência em MT, GO, SP e MG

 Virose transmitida, principalmente, pelo pulgão (Aphis gossypii)

 O vírus ainda não foi isolado em sua forma pura (VMN), provável 

que ele pertença ao gênero Polerovírus (família Luteoviridae)

 Pode estar associado a doença azul do algodoeiro

Mosaico das nervuras
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Mosaico das nervuras

 Sintomas e disseminação:

 encurtamento de entrenós, plantas enfezadas, mosaico das 

nervuras, enrolamento dos bordos foliares e rugosidade. 

 Pulgão Aphis gossypii é capaz de transmitir essa virose

Malva parviflora também é hospedeira

 Em algumas regiões ocorrem sintomas conhecidos como mosaico 

azul que pode ser a mesma doença.

Mosaico das nervuras
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 (Cotton anthocyanosis vírus – CAV)

Vermelhão

 Já foi considerada a virose mais importante do algodoeiro 

detectada em todas as regiões produtivas.

 Importância secundária devido resistência de variedades e 

controle do vetor Aphis gossypii (mesmo do mosaico das nervuras)

 (Cotton anthocyanosis vírus – CAV)

 Sintomas:

 pode ser detectado apenas quando as plantas apresentam pelo 

menos 4 a 5 folhas definitivas,

Vermelhão: folhas inferiores ficam avermelhadas/arroxeadas 

(semelhante a deficiência por magnésio

Vermelhão
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 Condições favoráveis/Disseminação:

 Doença Azul: Dias quentes e úmidos e presença do vetor

 Vermelhão: Tombamento, queimaduras do sol, alta umidade do solo 

e presença do vetor (não é transmitido via semente)

 Controle:

 Uso de variedades resistentes  

 Controle do inseto-vetor

 Rotação de culturas (por causa do inseto vetor)

 Roguing

 Eliminação de plantas hospedeiras

Viroses
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Doenças causadas por 
bactérias

DOENÇAS DO ALGODOEIRO
Gossypium spp.

Mancha angular – Xathomonas axonopodis pv. malvacearum

(Xanthomonas axonopodis pv. malvacearum)

 Resistente à dessecação, calor seco e radiação solar

 Sobrevive por vários anos na folha, caule e capulho infectado

Mancha Angular

 Condições favoráveis:

 Alta precipitação

 Cultivo adensados

 Temperatura entre 30 e 36oC

 Umidade relativa do ar acima de 85%
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 Sintomas:

 Lesões angulares (delimitada pelas nervuras) nos pecíolos, caule, 

brácteas e folhas

 Manchas oleosas nas folhas (principalmente face abaxial) e maçãs

 Escurecimento das nervuras

 Queda de maçãs e desfolha precoce

 Comumente ocorre coalescência das lesões e, com o tempo, 

rasgadura do limbo foliar.

Mancha Angular
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MAÇÃS: Observa-se uma mancha arredondada ou de forma irregular de

coloração parda e deprimida na parte central. Normalmente, nessa lesão

pode também ser encontrado o fungo Colletotrichum gossypii que, em

conjunto com a bactéria, provoca a podridão das maçãs.

Mancha Angular
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 Disseminação:

 Restos culturais contaminados

 Sementes infectadas

 Vento, chuva e irrigação

 Danos mecânicos causados por insetos e máquinas agrícolas

Mancha Angular

Mancha Angular

• Pulverizações de plantas com fungicidas cúpricos e/ou
antibióticos (só se justifica quando as condições forem
extremamente favoráveis ao desenvolvimento de epidemias
severas e quando a cotação do algodão no mercado estiver alta
– oxicloreto de cobre)

• Sementes sadias/tratamento químico de sementes,

• Uso de variedades comerciais resistentes,

Controle

• Arranquio e queima das soqueiras,
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Diplodia gossypina,  Colletotrichum,  Fusarium, Xanthomonas

citri subsp. malvacearum

 Aproximadamente 100 organismos encontrados em maçãs

 Muitos oportunistas em ferimentos causados por insetos

- Bicudos e percevejos

 Podem causar perdas significativas para a cultura

 Áreas onde predomina alta umidade relativa na frutificação 

 Podridão das Maçãs

 Podridão das Maçãs

UFMS
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Doenças causadas por 
nematoides

DOENÇAS DO ALGODOEIRO
Gossypium spp.

Nematoide das Galhas - Meloidogyne incognita 

Nematoide Reniforme - Rotylenchus reniformis

Nematoide das lesões - Pratylenchus brachyurus

Ocorre em todas as regiões produtoras de algodão do Brasil

 Causa maiores danos em áreas de solos arenosos

 Clima tropical e subtropical (28oC a 32oC)

 Reproduz por partenogênese

 É endoparasita

 Ataque prejudica a translocação de água e nutrientes (folhas 

“carijós”), com redução do porte da planta e da produtividade

 Sua ocorrência é observada em reboleiras

Nematoides
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• Ocorrência generalizada

• Espécies:

– Meloidogyne incognita raças 3 e 4 – mais importante:

associação com Fusarium; perdas de 3,1% na

cotonicultura mundial

– Rotylenchulus reniformis – importante em solos

argilosos + monocultura (norte PR e Leme-SP); 40-60%

perdas EUA

– Pratylenchus brachyurus – mais freqüente no Brasil;

danos em altas populações e em função das cultivares

(nacionais=tolerantes; americanas=suscetíveis)

Nematoides

 (Rotylenchulus reniformes)

 Considerado um dos principais problemas fitossanitários da 

cultura do algodoeiro, espécie semi-endoparasia

 Ocorre em solos de teores médios de argila

 As fêmeas imaturas e reniformes são as únicas que possuem um 

estágio infectivo

 Não são observados nódulos nas raízes atacadas, nem reboleiras

definidas de ataque no campo

 Principal sintoma é porte reduzido de plantas, raramente as 

folhas ficam “carijós”

Nematoide reniforme
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 (Rotylenchulus reniformes)

Nematoide reniforme

 (Rotylenchulus reniformes)

Nematoide reniforme
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 (Pratylenchus brachyurus)

 Considerado de importância secundária para o algodão

 Normalmente provoca a redução do crescimento das plantas

 Completa todo o seu ciclo de vida dentro da raiz

 O macho não é parasita

Nematoide das lesões

 (Meloidogyne incognita)

 Raças 3 e 4 são patogênicas ao algodoeiro

 A raça 3 é mais comum nas áreas cultivadas do Brasil

 São endoparasitas sedentários, formam galhas onde se nutrem

 Grande dreno biológico às plantas

 Sistema radicular reduzido com poucas ramificações

 Uso de cultivares resistentes

Nematoide das Galhas
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 (Meloidogyne incognita)

(A): galha e massa de ovos (em vermelho); (B): remoção/deslocamento das
massas de ovos e visualização de parte posterior da fêmea (estrutura de
coloração branco-leitosa). Fonte: Rafael Galbieri.

Nematoide das Galhas

 (Meloidogyne incognita)

(C): remoção/deslocamento das massas de ovos e visualização de parte
posterior da fêmea (estrutura de coloração branco-leitosa). (D): visualização
total do corpo da fêmea removida da galha. Fonte: Rafael Galbieri.

Nematoide das Galhas



27/11/2018

27

• Controle:

– Escolha do local de plantio

– Cultivares resistentes: nacionais (IAC, IAPAR, EMBRAPA)

são tolerantes; americanas (DELTAPINE) são suscetíveis

– Rotação de culturas: amendoim, crotalárias (exceto C.

juncea), aveias, mucunas, alfafa, gergelim, cravo de

defunto, alguns cultivares e híbridos de milho e soja

resistentes

– Adubação nitrogenada

– Nematicidas registrados em casos de populações elevadas

Nematoides
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Estádios fenológicos

Estádios fenológicos


