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Pergunta nº: 872/Question nº: 872 

 
Título: /Title: Cancro do eucalipto 

                   Por: / By: Valcir Pereira  

 

E-mail: valcir@agrogeo.com.br 
 

Questão: /Question: 

 

Prezado senhor. Estou com uma lavoura de Eucalyptus citriodora com 
ataque da doença denominada CANCRO DO EUCALYPTUS, o que devo 

fazer para combater? 
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Caro Valcir, bom dia. 

O cancro do eucalipto é uma doença fúngica terrível, que ataca algumas 

espécies de eucaliptos, quando a região de plantio não está de acordo 
com as condições ideais para a espécie. Em geral, acontece em regiões 

quentes e úmidas. Em São Paulo começa a aparecer perto de Ribeirão 

Preto e na Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, é muito comum, até 

mesmo epidêmica para algumas espécies sensíveis. Isso para espécies 
como Eucalyptus grandis, E.saligna, e até mesmo Corymbia citriodora 

(ex-Eucalyptus citriodora). 

Ela começa bem cedo a se manifestar e quando aparecem os sintomas 

de feridas na casca, a situação é crítica. A melhor maneira de se 
combater a mesma é buscar indivíduos resistentes e propagar 

vegetativamente. Ou espécies resistentes, dos chamados eucaliptos 

tropicais. Foi a razão da introdução do Eucalyptus urophylla no Brasil, já 

que é resistente. Os híbridos de E.urophylla e E.grandis formaram a 
base da silvicultura clonal, por serem tolerantes ou resistentes a essa 

doença. No seu caso, não é possível se hibridar com E.urophylla, pois o 

Corymbia citriodora não cruza com os Eucalyptus. 

Não há como tratar quimicamente suas plantações, a doença deve estar 

muito impregnada quando surgem as lesões. Dessa forma, você deve 
buscar alguma ajuda acadêmica para selecionar genótipos resistentes 

para começar novos plantios. Enquanto isso, terá que conviver com a 

doença. 

De qualquer maneira, fica difícil para mim opinar sobre o tema, pois é 
preciso em primeiro lugar ter a certeza que se trata mesmo de cancro. 

Para que você possa aprender mais sobre o assunto, sugiro ler as 

publicações  a seguir: 

http://www.cnpf.embrapa.br/publica/circtec/edicoes/circ-tec45.pdf  

http://www.potafos.org/ppiweb/brazil.nsf/87cb8a98bf72572b8525693e

0053ea70/d5fbc829a2f54298832569f8004695c5/$FILE/Enc26-32-
93.pdf 

http://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr14/cap03.pdf 

http://www.ufv.br/dbg/bioano02/a2001a21.htm 

http://www.scielo.br/pdf/rarv/v28n2/20996.pdf 

http://www.forestbiotech.org/pdf/Hibrida%C3%A7%C3%A3o_e_clonage

m_em_Eucalyptus-Teotonio_Francisco_Assis.pdf 

Depois, busque um suporte universitário, de professores da área de 
fitopatologia, ou mesmo da Embrapa Florestas. 

Um abraço e boa sorte 

http://www.cnpf.embrapa.br/publica/circtec/edicoes/circ-tec45.pdf
http://www.potafos.org/ppiweb/brazil.nsf/87cb8a98bf72572b8525693e0053ea70/d5fbc829a2f54298832569f8004695c5/$FILE/Enc26-32-93.pdf
http://www.potafos.org/ppiweb/brazil.nsf/87cb8a98bf72572b8525693e0053ea70/d5fbc829a2f54298832569f8004695c5/$FILE/Enc26-32-93.pdf
http://www.potafos.org/ppiweb/brazil.nsf/87cb8a98bf72572b8525693e0053ea70/d5fbc829a2f54298832569f8004695c5/$FILE/Enc26-32-93.pdf
http://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr14/cap03.pdf
http://www.ufv.br/dbg/bioano02/a2001a21.htm
http://www.scielo.br/pdf/rarv/v28n2/20996.pdf
http://www.forestbiotech.org/pdf/Hibridação_e_clonagem_em_Eucalyptus-Teotonio_Francisco_Assis.pdf
http://www.forestbiotech.org/pdf/Hibridação_e_clonagem_em_Eucalyptus-Teotonio_Francisco_Assis.pdf
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Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por: / By: Valcir Pereira  

 
E-mail: valcir@agrogeo.com.br 

 

Muito obrigado e tenha um bom dia.  

 
Att,  

Valcir Pereira  

Gerente administrativo financeiro  

Agrogeo Planejamento e Assessoria em Agronegócios Ltda.  
Fone (18) 91-221761 


