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'I. INTRODUÇÃO

A cultura do coqueiro está em expansão no Estado do Amazonas, cuja

produção destina-se basicamente ao consumo de água (com 1.136 produtores, uma

área de plantio de aproximadamente de 2.000 ha e uma produção anual estimada em

2.000.000 frutos). A instalação de plantios ocorre predominantemente em Manaus e

municípios circunvizinhos. Como outras culturas, a do coqueiro está sujeita a

problemas fitossanitários, que podem ser limitantes à sua expansão. Entre as doenças

da cultura destaca-se o anel vermelho, causada pelo nematóide Bursaphelenchus

cocophilus que apesar de ainda não relatada no Estado, é endêmica na região

Amazônica, afetando o dendê e palmáceas nativas da floresta. Entretanto, em abril de

2000, foi constatada, na Estação Experimental do Caldeirão, da Embrapa Amazônia

Ocidental, município de Iranduba, uma nova doença, a murcha-de-Phytomonas,

causada pelo protozoário tripanossomatídeo Phytomonas sp.

Os principais sintomas da murcha-de-Phytomonas são o amarelecimento

das folhas basais ou mais velhas que, em seguida, passam a apresentar uma

coloração marrom-clara ou pardacenta. Posteriormente inicia-se o murchamento dos

pecíolos e ráquis, que se quebram junto ao estipe. Com o progresso da doença, o

processo de murcha atinge rapidamente as folhas mais jovens, culminando com a

necrose da folha flecha, que passa a exalar um odor fétido, sempre que manipulada.

No anel vermelho, os sintomas iniciam-se com uma diminuição do crescimento da

flecha e folhas mais jovens, as quais ficam compactadas. Em seguida, ocorre

processo de amarelecimento geral das folhas em sentido descendente.

Eventualmente, os sintomas podem iniciar-se pelo amarelecimento das folhas mais

velhas, progredindo ascendentemente. Entretanto, o que diferencia marcantemente as

duas doenças, é a ocorrência, no anel vermelho, de uma descoloração vascular em

nível de estipe, ausente na murcha-de-Phytomonas. Além disso, o processo de

murcha e definhamento geral das plantas é mais rápido e drástico na murcha-de-

Phytomonas.

As duas doenças são letais, de modo que a mortalidade é diretamente

proporcional à sua incidência e representa perda definitiva na produção. Este fato leva



à necessidade de realizar-se um levantamento da incidência e prevalência dessas

doenças no Estado, o que possibilita estabelecerem-se estratégias de controle. Em

relação ao anel vermelho, o controle baseia-se em práticas preventivas, como

erradicação de plantas e combate ao inseto veto r, o besouro Rynchophorus

palmarum. Quanto à murcha-de-Phytomonas desconhecem-se a origem da fonte de

inóculo e mecanismos de disseminação da doença no Estado do Amazonas.

2. OBJETIVOS

o 2.1. Geral

Caracterizar, identificar e quantificar doenças vasculares do coqueiro no

Estado do Amazonas.

• 2.2. Específicos

•• Efetuar o levantamento da incidência da murcha-de-Phytomonas do coqueiro;

• Efetuar o levantamento da incidência do anel vermelho do coqueiro;

••• Identificar e selecionar áreas livres das doenças para seleção de plantas matrizes;

••• Quantificar o período de sobrevivência de Phytomonas sp. e Bursaphelenchus

cocophilus em plantas submetidas à dessecação;

• Estabelecer estratégia de controle para as respectivas doenças.



3. MATERIAL E MÉTODOS

Os levantamentos serão realizados nos seguintes municípios produtores:

Apui, Humaitá, Careíro da Várzea, /randuba, Manacapuru, Manaus, Rio Preto da Eva,

Presidente Figueíredo, Itacoatiara, Itapiranga, Silves e São Sebastião do Uatumã.

Para a diagnose das doenças, as coletas de amostras serão processadas

no Laboratório de Fitopatologia, da Embrapa Amazônia Ocidental, após o retorno dos

municípios visitados. Para a murcha-de-Phytomonas, há a necessidade de confirmação

imediata pela análise, ao microscópio de luz, de seiva extraída de tecidos dos

pecíolos, ráquis, raízes, estipe e inflorescências, quanto ao protozoário causador da

doença.

As avaliações serão feitas em áreas de produtores e, obrigatoriamente,

em todos os viveiros de mudas estabelecidos.

Ouadro 1 - Cronograma de Execução - Ano 2001

Atividades Trimestre

I 11 11I

Visitas técnicas aos plantios X X -

Monitoramento X X -

Campanha de Divulgação X X X

Elaboração de material informativo - X X

Relatório final - - X



4. RECURSOS HUMANOS

Este trabalho será executado pelos técnicos da Embrapa Amazônia

Ocidental e Delegacia Federal de Agricultura do Estado do Amazonas.

5.RECURSOSORÇAMENTÁRIO E FINANCEIROS - 2001

ELEMENTO

DESPESA DISCRIMINAÇÃO TRIMESTRES TOTAL

I 11 11I IV

3390-14 Diárias 1.000,00 1.500,00 - 1.500,00 4.000,00

3390-33 Passagens 1.500,00 2.000,00 1.000,00 1.500,00 6.000,00

3390-30 Consumo 2.000,00 2.500,00 1.500.00 1.000,00 7.000,00

3390-36 P.Física 1.000,00 2.000,00 1.500,00 1.500,00 6.000,00

3390-39 P. Jurídica - 2.000,00 2.000,00 - 4.000,00

4590-52 Permanente .5.000,00 - - - 5.000,00

TOTAL 10.500,00 10.000,00 6.000,00 5.500,00 32.000,00
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