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PROJETO DE PESQUISA 

1. Título 

Ativadores de resistência no controle da podridão parda em pessegueiros no Alto Vale do Itajaí 

2. Resumos dos resultados já obtidos 

- Foram desenvolvidos trabalhos de prevenção da podridão parda com ensacamento de frutos e uso de 

fosfitos em trabalhos anteriores, verificando a ação no controle da doença. 

3. Introdução  

A expansão da produção de frutas de caroço como ameixas e pêssegos, apresenta fatores restri-

tivos. Dentre eles, destaca-se a pouca possibilidade de conservação após a maturação, pelo fato de se-

rem frutas altamente perecíveis, dependendo de uma eficiente estrutura de comercialização e armaze-

namento. Desta forma, qualquer problema fitossanitário como insetos e doenças pode comprometer a 

sua conservação (ZANETTE e BIASI, 2004). Tais problemas estão diretamente relacionados às condi-

ções climáticas, onde fatores como a temperatura e precipitação influenciam diretamente no desenvol-

vimento de pragas e doenças (KESKE, 2009).  

 

A cultura do pessegueiro tem uma grande importância econômica principalmente para as 

regiões Sul e Sudeste do Brasil. O Alto Vale do Itajaí situa-se no Sul do Brasil entre as latitudes 26º34’ 

S e 27º41’S, apresentando características climáticas propícias para a produção comercial de frutíferas 

temperadas como o pessegueiro (Prunus pérsica (L.) Batsch), que por apresentar alta rentabilidade  

tem sido opção de muitos produtores em suas propriedades (ZANETTE e BIASI, 2004). 

  

 Além de o pêssego ser uma fruta com alta perecibilidade, há uma grande carência na parte de 

informações de manejo desse produto, nas diferentes fases fenológicas chegando a pós-colheita, 

acarretando problemas no fruto como as doenças fitopatogênicas. Esta situação impede que o fruto 

destinado ao consumo in natura chegue aos mercados consumidores mais distantes e que tenha uma 

vida de prateleira prolongada.  

    

A podridão parda, causada pelo fungo Monilinia fructicola é a principal doença da cultura do 

pessegueiro no Brasil. A infecção pode ocorrer ainda no campo e o patógeno permanece quiescente, 

manifestando-se com o amadurecimento do fruto, podendo causar a morte das flores e atacar folhas e 

brotos em condições de umidade e temperatura de 25C. Por isso é necessário a redução de perdas pela 

realização de tratamentos capazes de inibir o desenvolvimento do patógeno no fruto 

    

A indução de resistência (ou indução de proteção, imunidade adquirida, ou resistência sistêmica 

adquirida) tem auxiliado no controle da podridão parda, envolvendo a ativação de mecanismos de 

defesa latentes, existentes nas plantas, em resposta ao tratamento com agentes bióticos ou abióticos 

(HAMMERSCHMIDT e DANN, 1997), havendo necessidade de estudos com novos produtos, tanto 

em laboratório como à nível de campo 

 

 Nesse contexto, buscam-se alternativas com este trabalho que possibilitem um manejo mais 

seguro, mais acessível financeiramente e de menor impacto ambiental negativo no controle da doença, 

bem como estudar a ação da resistência a doença. Isto possibilita maior sustentabilidade ao sistema 

produtivo e favorece a permanência do produtor na propriedade, incentivando os modelos de produção 
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integrada e produção orgânica de frutíferas. 

4. Objetivos 

 

4.1 Geral 

 

Viabilizar o controle da podridão parda com  de pessegueiro com produtos alternativos no Alto Vale do 

Itajaí. 

4.2. Específicos 

- Avaliar o efeito dos produtos alternativos no controle da podridão parda “in vitro;” 
 

- Verificar a incidência da podridão parda a campo na floração e frutificação com o uso de produtos 

alternativos ativadores ou não da resistência; 

 

- Avaliar a incidência da doença pós-colheita; 

 

- Estudar a ação da resistência induzida através dos produtos a serem testados. 

 

 

5. Fundamentação Teórica 

 A produção nacional de pêssego, que ocupa mais de 21 mil hectares, movimenta R$ 400 

milhões e gera anualmente mais de 2,5 milhões de empregos diretos e indiretos (Revista Campo & 

Negócios, 2015). Santa Catarina é o terceiro maior estado produtor de pêssegos no Brasil, tendo 

produzido no ano de 2013 22,2 mil toneladas (IBGE, 2013) que são destinadas ao consumo in natura e 

para a indústria, porém insuficientes para a demanda nacional (DE OLIVEIRA,2009), havendo grande 

volume de importação, principalmente da Grécia, sendo assim um mercado com grande margem e alto 

potencial de desenvolvimento.  

 

Dentre as doenças que atingem as frutas de caroço no mundo, a podridão parda é considerada a 

principal, ocorrendo também em praticamente todos os pomares no Brasil, causando perdas severas, 

caso medidas adequadas de controle não sejam tomadas (GARRIDO E SONEGO, 2003). Os danos 

podem ocorrer durante todo o ciclo, sendo mais susceptível na floração e pré-colheita, sendo a doença 

causada por Monilinia fructicola (Wint) Honey, Monilinia laxa (Adeh e Ruhl) Honey e Monilinia fruc-

tigena (Aderh. e Ruhl.) Honey  (BLEICHER, 1997). 

 

Com a expansão da agricultura orgânica, pesquisadores e produtores demonstraram maior 

interesse pela pesquisa com indutores de resistência, produtos menos agressivos ao ambiente e 

microrganismos antagônicos, como estratégia de controle de doenças, em substituição aos fungicidas 

sintéticos (EMERY, 2002). Dentre os produtos alternativos para uso na produção orgânica, os fosfitos, 

considerados adubos foliares a base de micronutrientes são indicados por controlarem patógenos por 

ação direta (FENN e COFFEY, 1985) ou pela ativação de mecanismos de defesa da planta, como o 

estímulo à produção de fitoalexinas (JACKSON et al., 2000) ou pela maior lignificação e produção de 

fenóis (NOJOSA et al., 2005). Os fosfitos de cálcio e boro (CaB) e de potássio (K) foram testados em 

campo com resultados positivos no controle da Monilinia. fructicola em pessegueiros (MOREIRA, 

2005).  

 

A manifestação de atividade anti-fungica e de resistência tem sido relacionada a determinadas 

proteínas existentes em muitas espécies vegetais. Em experimento com diferentes cultivares de amei-
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xeira europeia, infectada com M. fructicola, El-kereamy et al. (2011) demonstraram que a proteína 

PdPR5-1, além das suas propriedades anti-fúngicas, tem um papel na ativação de vias possíveis outras 

defesa, incluindo a produção de fitoalexinas. 

 

No Brasil, Danner et al.(2008) estudaram o efeito dos eliciadores acibenzolar-S-metil e proteína 

harpina, aplicados em pós-colheita, na indução de resistência sistêmica à podridão-parda em pêssegos e 

verificaram que os eliciadores induziram resistência dos frutos a M. fructicola, com redução do 

desenvolvimento do fungo. Em outro trabalho, Negri et al. (2011) utilizaram fosfitos, iodo, calda 

sulfocálcica e Trichothecium roseum no manejo da queima das flores e da podridão parda em 

pessegueiro, verificando redução da doença nas fases de floração e de frutos verdes, em ambas as 

cultivares, na ordem de 49 a 73% na floração e de 57 a 84% na fase de frutos verdes em relação à 

testemunha. 

 

6. Metodologia  

            Serão testados in vitro os seguintes produtos: tebuconazole, fosfito de K, fosfito Inductor® e 

Silicio. Os mesmos serão incorporados individualmente ao meio de cultura batata- dextrose-ágar 

(BDA) nas concentrações utilizadas a campo. Discos de micélio (0,5 cm de diâmetro) de M. 

fructicola (isolado UFPR) serão repicados em presença e em ausência (testemunha) dos produtos 

utilizados no experimento. Para a avaliação será medido o diâmetro da colônia, a cada 24 horas, até 

que a testemunha atinja dois terços da placa. A análise dos resultados será feita com delineamento 

inteiramente casualizado, com arranjo fatorial de cinco tratamentos e cinco repetições pelo programa 

SASM-Agri
®
. 

 

           O experimento à campo será conduzido no pomar comercial de pessegueiro da cultivar Fascínio 

do Sr. Marcos Staloch, localizado no município de Petrolândia, altitude de 420 m, localidade de Tifa 

Döerner. Os tratos culturais serão os executados para as demais plantas do pomar, tais como roçadas, 

poda e pulverizações  e inseticidas, diferenciando apenas os tratamentos para o controle de doenças.  

            Os tratamentos serão os seguintes: T1 – testemunha; T2 – Folicur®(Tebuconazole)1,0 ml/1lt, T3 

– fosfito de K 2,0 ml/lt, T4 – Inductor® (fosfito) , T5 –Silício 2,0 gr/lt. As aplicações serão realizadas  

nos estádios fenológicos de floração e pré-colheita. Serão avaliadas a incidência de podridão parda a 

campo e nas fases de colheita e pós-colheita (7 dias de prateleira).  A análise dos resultados será feita 

com delineamento inteiramente casualizado, com arranjo fatorial de cinco tratamentos e cinco 

repetições pelo programa SASM-Agri
®
. 

 

7. Impacto econômico e social na resolução de problemas locais e regionais  

O projeto integra a proposta de melhorar o nível tecnológico da fruticultura da região, 

estabelecendo laços de cooperação entre alunos, professores e comunidade assistida. Busca também 

alternativas de renda ao pequeno produtor rural com tecnologias acessíveis e de baixo impacto 

ambiental.Tendo em vista a grande contaminação de alimentos como frutas, especialmente pêssegos, a 

metodologia visa a diminuição do uso de agrotóxicos e numero de pulverizações. 

8. Proposta de transferência do conhecimento desenvolvido para o Arranjo Produtivo Local.  

Os dados do experimento serão analisados e disponibilizados através de publicação em feiras 

como FETEC e MICTI. Palestras serão disponibilizadas para agricultores da região e alunos da 

Instituição, tendo em vista atendermos alunos num raio de 200 km, abrangendo a região em que se 

realizará a pesquisa. 

9. Processo de Inovação  
( x  ) Inovação Tecnológica 
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(   ) Tecnologia Social 

Explique: 

Utilização de fosfitos e silício como produtos alternativos e/ou complementares ao controle da doença 

podridão parda em pessegueiros 

 

10. Impacto no desenvolvimento institucional e do aluno  

Contribuição intelectual com o viés de pesquisa de produção integrada de frutíferas temperadas. 

Desenvolvimento de habilidades relacionadas ao controle de doenças em frutíferas. 

 

11. Expectativa do projeto na geração de propriedade intelectual  
(  ) Sim 

( x  ) Não 

Qual? 

 

12. Quantidade e justificativa do número de bolsas solicitadas 

Quantidade Justificativa 

( x  ) Uma Será necessário um aluno para auxiliar na 

execução das tarefas do experimento, auxílio na 

elaboração de apresentações e publicações. 

(    ) Duas  

 

13. Plano de atividades a serem realizadas pelo aluno Bolsista 01 

Nº Atividades planejadas (2016) (2017) 

A S O N D J F M A M J J 

01 Pesquisa Bibliográfica x x x x x x x x x    

02 Determinação das unidades amostrais 

(Junho 2016) 

            

03 Tratamentos de campo x x x x         

04 Tratamentos em laboratório    x x        

05 Análise dos resultados    x x   x x    

06 Divulgação dos resultados em congresso, 

periódico e comunidade 

        x    

07              

08              

 

13.1 Plano de atividades a serem realizadas pelo aluno Bolsista 02, se houver 

Nº Atividades planejadas (Ano) (Ano) 
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A S O N D J F M A M J J 

01              

02              

03              

04              

05              

06              

07              

08              

 

14. Identifique as parcerias e/ou convênios que compõem o projeto, se houver  

Produtor Marcos Staloch que disponibilizará a área para pesquisa. 

15. Orçamento Detalhado e Financiamento – com indicação da contrapartida do IFC  

 

Material de consumo e permanente 

Item Quantia Unid. Descrição Valor 

unit. 

Valor total Valor 

IFC 

01 1 lt Folicur 200,00 200,00 200,00 

02 10 lt Phitofos 20,00 200,00 100,00 

03 10 lt Inductor® 30,00 300,00 - 

04 10 un Placas de identificação plásticas 30,00 300,00 300,00 

05 01 un EPI 120,00 120,00 120,00 

06 2 un Máscara com filtro carvão 70,00 140,00 140,00 

07 30 un Placa Petry 5,00 150,00 150,00 

08 
          Valor 

total 

1.410,00 1.010,00 

 

Item Quantia Unid. Descrição Valor 

unit. 

Valor total Valor 

IFC 

01 01 un Estufa climatizada 1.200,00 1.200,00 1.200,00 

02       

03       

04       

       

       

       

     Total 

permanente 

1.200,00 

 

16. Descrever a infraestrutura existente para a execução do projeto 
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Laboratório de Fitopatologia, Estufa do laboratório, pomar comercial, trator, pulverizadores, 

pulverizadores manuais. 

17. Limitações e Dificuldades  

Dificuldades com intempéries e possibilidade de não realizar as operações nos períodos adequados.  
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