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A enfermidade causada pelo fungo do Phoma sp, é pouco 
descrita e relatada na orquidofilia brasileira, talvez pela falta de 
estudos mais aprofundados, já que o fungo é citado em 
pouquíssimas literaturas, como causador de enfermidades nas 
orquidáceas.  
No Brasil, a doença foi identificada primeiramente em 1973, no 
Estado do Espírito Santo, na cultura do café. No gênero 
Phoma sp, existem relatados de mais de 200 espécies, 
agrupadas em nove seções, sendo que algumas estão 
relacionadas a grandes causadores de enfermidades, como 
desfolha nas plantas. 
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F U N G O S  P A T O G Ê N I C O S  

Sintomas 

Fica claro que o sintoma apresentado nas orquídeas pelo Phoma sp, ocorrem geralmente nas 

folhas, sejam elas velhas ou novas. A necrose é caracterizada por manchas cloróticas 

arredondadas, seguida por um tecido acinzentado claro, sem afundamento no limbo foliar. Com 

a evolução da doença essas manchas vão se tornando mais salientes, assumindo uma cor 

mais forte, as folhas perdem a clorofila, amarelam, acabam murchando e consequentemente 

caindo. Uma outra característica bem marcante e bem evidente na folha atacada, é o 

aparecimento de pequenos pontos pretos, onde se forma a necrose arredondada. Esses pontos 

ficam mais evidentes quando a folha fica seca e amarelada. 

Fotos mostram a patologia presente nas folhas 

      

Foto 1                                       Foto 2                                       Foto 3 

O fungo Phoma pode aparecer de duas maneiras: na folha da foto 1 as manchas aparecem 

de forma irregular apresentando uma cor esbranquiçada; na foto 2 as manchas já se 

apresentam em forma de circulos composta de pequenos pontos negros. 

Na foto 3 a folha morre em consequência da ação do patógeno a folha adquiri uma cor 

marrom destacando os pontos negros essa é a parte reprodutiva do fungo. 
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Identificação do Patógeno 

Por ser um fungo pouco conhecido na orquidofilia o material infectado foi submetido há uma 

análise laboratorial para uma identificação correta do fungo. As amostras foram enviadas 

para a engenheira agrônoma Janaina Marques, responsável pelo Laboratório de Análise 

Patológica Atenas. 

Isolamento do Fungo 

           

                                                                         

Fungo isolado                                             Frutificação do fungo Phoma            

Práticas de Manejo 

Condições favoráveis à doença 

O fungo Phoma propaga suas lesões a partir de um dano mecânico no tecido, causado por 

inseto ou pelo roçar das folhas tenras das orquídeas mais novas, umas nas outras, ou por 

outras injurias causadas por ventos ou provocadas pelo homem. 
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A exposição das plantas aos ventos frios vindos de diferentes posições causa injúrias 

(ferimentos) nas folhas, favorecendo a penetração do patógeno. 

Em regiões mais frias e úmidas, a presença de vento sul e sudeste cria condições 

desfavoráveis às plantas, criando um estresse e causando condições favoráveis para o 

aparecimento do patógeno. 

A mancha do Phoma se apresenta com maior intensidade em regiões mais elevadas (acima de 

800m), no início e final do período de inverno, quando as condições climáticas são bastante 

favoráveis à doença. 

Os períodos de maior incidência da doença ocorrem entre os meses de março/abril (final do 

período chuvoso) e setembro/outubro (início do período chuvoso). Vale ressaltar que, 

dependendo da região e das condições de clima, a doença pode evoluir também em outros 

meses. 

De modo geral, temperaturas entre 18º e 19º graus C, chuva de granizo, entrada de frentes 

frias, neblina, umidade relativa elevada e períodos prolongados de vento frio, são os principais 

fatores climáticos que favorecem a doença. 

Essa patologia é pouco conhecida no meio orquidófilo e portanto, de pouca relevância o seu 

controle. Ao se instalar na planta ela causa uma grande perda das folhas. 

Levando-se em consideração essa característica deste fungo, ele compromete, e muito, o 

metabolismo da planta, causando atraso no seu crescimento e florações menos intensas. 

Controle  

O controle do Phoma deve começar pela adoção de uma série de medidas culturais que 

tem como objetivo prevenir a instalação da doença e facilitar o controle químico, quando 

este for empregado. Sabemos, que o controle químico por si só, não controla 

satisfatoriamente a doença, sendo necessário outras medidas para um controle mais 

efetivo, tais como: 

▶ Os orquidários de preferência devem ser instalados em locais bem drenados e protegidos 

contra ventos frios e dominantes. Deve-se também controlar a irrigação, evitando o excesso 
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de umidade no viveiro. Recomenda-se ainda, aumentar o espaçamento das plantas para 

permitir maior arejamento e, com isto, conseguir reduzir a severidade da doença. 

▶ Uma adubação equilibrada das plantas evita o desequilíbrio nutricional, diminuindo as 

condições favoráveis para sua instalação na planta. A redução da adubação muito 

nitrogenada, evita plantas muito enfolhadas e folhas muito tenras, ajudando a reduzir a 

incidência da doença. Ressaltamos que não é para banir o nitrogênio do balanço da 

adubação, mas aplicar dosagem correta para manter o equilíbrio no desenvolvimento da 

planta. 

▶ Manter o orquidário limpo, livre de folhas velhas no chão e bem arejados é uma prática 
fundamental para o controle do Phoma e de outras patologias. 

Controle químico. 

O controle químico para a mancha do Phoma é oneroso, porque ele abrange um período muito 
longo de proteção. Entretanto, ele é indispensável e deve ser recomendado de forma 
preventiva para orquidários onde ocorrem chuvas contínuas e temperaturas baixas, por 
períodos longos. Devido a essa instabilidade climática observa-se uma rápida evolução da 
doença nas planta. Fica evidenciado que o controle químico é tido como fundamental, mas 
muito oneroso para o produtor ou colecionador.  
 

Fungicidas sistêmicos utilizados no controle do Phoma 
 

Grupo químico Ingrediente Ativo Nome Comercial Dosagem 

Estrobilurina Azoxistrobina 
Difenoconazol 

Amistar Top 0,3 g / litro 

Benzimidazol Tiofanato metilico Cercobim 700 WP 1,0 g / litro 

Fosfanato Fosetyl Alliete 1,5 g / litro 

Alquelenobis Metiran 
Piroclostrobina 

Cabrio Top 2,0 g / litro 
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Fungicidas de contato utilizados no controle do Phoma 
 

Grupo químico Ingrediente Ativo Nome Comercial Dosagem 

Dicarboximida iprodiona Rovral SC 1,2 g / litro 

Isoftalonitrila Clorotalonil Daconil 500 2,0 ml / litro 

 
Obs. Todos os produtos aqui divulgados são recomendados para controle do fungo do Phoma. 
Ressaltamos que o uso dos mesmos deve ser recomendado por um profissional capacitado 
(Engenheiro Agrônomo). 
Nas aplicações, a utilização do material de segurança é obrigatória. 
Lembramos também que nenhum desses produtos possui registro para aplicação em orquídeas. 


