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A cultura de citros no estado do Amazonas tem despertado o interesse dos 
produtores. Ate 1992, no Amazonas havia uma área cultivada de 941 ha com 
predomingncia da laranja 'Pêra' enxertada em limão 'Cravo'. O grande problema da 
citricultura local s3o as mudas utilizadas para plantio, pois a grande maioria B adquirida de 
viveirista do estado de São Paulo, onde ocorrem os principais problemas de doença. 

O cancro cftrico, doença causada pela bact8ria Xanthornonas axonopodk pv. Citri, 
afeta ramos, folhas e frutos. As lesões, inicialmente, são eruptivas, levemente salientes, 
puntiformes, de cor creme ou parda e, posteriormente, tornam-se esponjosas, 
esbranquiçadas e em seguida pardacentas, circundadas por um halo amarelo. Em folhas, as 
lesões são salientes nas duas faces. Em frutos, geralmente são maiores, corticosas, 
apresentando fissuras ou crateras no centro. Em ramos, as lesões são corticosas, salientes, 
de cor creme, podendo provocar a morte deste, quando atingem grandes hreas. Ataques 
severos da doença provocam desfolha com consequente depauperamento de plantas e 
queda prematura de frutos. 

Objetiva-se fazer o levantamento do cancro cítrico nos municípios de Rio Preto da 
Eva, Tef6, Borba, Nova Olinda do Norte, Manaus, Presidente Figueiredo, Itacoatiara, 
Iranduba, Careiro (Castanho) e Manacapuru. 

O levantamento consistird em observações das plantas, atrav6s do caminharnento da 
área em ziguezague, e questionamento aos produtores e t6cnicos da extensão sobre os 
possíveis problemas existentes nos plantios. 

' Trabalho a ser desenvolvido com recursos financeiros do Ministerio da Agricultura e Ernbrapa 
Amazônia Ocidental. 
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