
ISSN 0104-7633

Maio, 2001

A Seca-da-Mangueira no Estado do Piauf

Situa~ao atual e recomenda~oes de contra Ie

E~



Fernando Henrique Cardoso
Presidente

Ministerio da Agricultura e do Abastecimento

Marcus Vinicius Pratini de Moraes
Ministro

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecu;\ria
Conselho de Administra(:ao

Marcio Fortes de Almeida
Presidente

Alberto Duque Portugal
ViQe-Presidente

Dietrich Gerhard Quast
Jose Honorio Accarini

Sergio Fausto
Urbano Campos Ribeiral

Membros

Diretoria Executiva da Embrapa
Alberto Duque Portugal

Diretor-Presidente

Dante Daniel Giacomelli Scolari
Elsa Angela Battagia Brito da Cunha

Jose Roberto Rodrigues Peres
Diretores

Embrapa Meio-Norte

Maria Pinheiro Fernandes Correa
Chefe-Geral

Hoston Tomas Santos do Nascimento
Chefe-Adjunto de Pesquisa e Desenvolvimento

Eugenio Celso Emerito Araujo
Chefe-Adjunto de Comunica(:ao e Neg6cios

Joao Erivaldo Saraiva Serpa
Chefe-Adjunto de Administra(:ao

Embrapa Agroindustria Tropical

Francisco Ferrer Bezerra
Chefe-Geral

Levi de Moura Barros
Chefe-Adjunto de P&D

Paulo Cesar Espindola Frota
Chefe-Adjunto de Administra(:ao



ISSN 01047633
Maio,2001

A SECA-DA-MANGUEIRA NO ESTADO DO PIAUI:

situa~ao atual e recomenda~oes de controle

Francisco Marta Pinto Viana
Paulo Henrique Soares da Silva

E~



Exemplares desta publica9ao podem ser adquiridos na:
Embrapa Meio-Norte

Av. Duque de Caxias, 5650
Caixa Postal 01
CEP 64006-220 Teresina, PI
Telefone: (86) 225-1141 Fax: (86) 225-1142
Endere90 eletronico: publ@cpamn.embrapa.br

Embrapa Agroindustria Tropical
Rua Dra. Sara Mesquita, 2270
Planalto Pici
Caixa Postal 3761
CEP 60511-110 Fortaleza, CE
Tel. (085) 299-1800 Fax: (085) 299-1803/299-1833
Endere90 eletronico: negocios@cnpat.embrapa.br

Tiragem: 300 exemplares

Comit~ de Publica~oes
Presidente: Antonio Boris Frota
Secretaria executiva: Dione Cavalcante Costa
Membros: Paulo Henrique Soares da Silva

Valdenir Queiroz Ribeiro
Expedito Aguiar lopes
Edson Alves Bastos
Milton Jose Cardoso
Joao Avelar Magalhaes

Coordena~ao editorial: Marco Aurelio da Rocha Melo
Editora~ao eletronica: Arilo Nobre de Oliveira
Revisao: Maria Emilia de Possfdio Marques
Normaliza~ao bibliografica: Rita de Cassia Costa Cid
Fotos: Francisco Marto Pinto Viana e Paulo Henrique Soares da Silva

VIANA, F.M.P.;SilVA, P.H.S.da. A seca-da-mangueira no Estado do Piau!: situ-
a9ao atual e recomenda90es de controle. Teresina: Embrapa Meio-Norte; Forta-
leza: Embrapa Agroindustria Tropical, 2001. 12p. (Embrapa Meio-Norte. Circular
Tecnica, 30).

1. Manga - Doen9a - Controle - Brasil - Nordeste - Mangos - Disease -
Control - Brazil - Northeast.

mailto:publ@cpamn.embrapa.br
mailto:negocios@cnpat.embrapa.br


1 INTRODUC;Ao 5

2 SINTOMATOlOGIA E ETIOlOGIA 7

3 CONTROlE 9

3.1 CONTROlE DE ATAQUES A PARTE AEREA 10

3.2 CONTROlE DE ATAQUES As RAIZES 11

4 REFERENCIAS 11



A SECA-DA-MANGUEIRA NO ESTADO DO PIAU!:
situa~ao atual e recomenda~oes de controle

Francisco Marto Pinto Viana 1

Paulo Henrique Soares da Silva2

Desde 1989, 0 Brasil vem aumentando suas exporta<toes de manga
in natura, que evolurram de 5,4 mil toneladas naquele ana para 24,2 mil
em 1996 (Fruticultura, 1998). As exporta<toes da manga do Estado do
Piaur, por sua vez, estao em franco cresci mento, principalmente para a
Europa Ocidental, onde sua aceita<tao e facilitada devido a excelente
qualidade das frutas. 0 Piaur e, atualmente, responsavel por relevante
percentual da produ<tao de manga do pars, detendo cerca de 10,5% do
volume da produ<tao nacional em 1994 (IBGE, 1996). Em quase todos os
municfpios do estado, encontram-se mangueiras nativas, em geral, das
variedades Fiapo, Rosa, Lira, Massa e Espada, que eram, ate 0 final da
decada de 8q, as principais variedades comercializadas na regiaoo Com
o interesse nOaconquista do mercado internacional, 0 Piauf e, nos dias
atuais, um respeitavel produtor dessa fruta, tendo seu cultivo distriburdo
em quase todo 0 estado, onde apenas uma das quinze microrregioes
que 0 compoem nao e produtora dessa anacardiacea. A produtividade
do estado esta acima da media do pars, cerca de 51.196 frutos/ha, embora
seja ainda muito irregular, refletindo, principalmente, problemas de manejo,
no qual se insere 0 controle de doen<tas (Vasconcelos et aI., 1998).

Por do is anos consecutivos, 1998 e 1999, entre os meses de agosto
e dezembro, na microrregiao de Teresina, foram encontradas manguei-
ras adultas com regioes da copa apresentando folhas e ramos terciarios

1 Eng.-Agr., D.Sc., Embrapa - Centro Nacional de Pesquisa de Agroindustria
Tropical. Rua Dra. Sara Mesquita 2270, Planalto Pici, CEP 605115-110 Forta-
leza, Ceara.

1 Eng.-Agr., D.Sc., Embrapa Meio-Norte. Av. Duque de Caxias, 5.650, Bairro
Buenos Aires, CEP 64006-220 Teresina, PI.



secos, bem como arvores com um dos lados total mente seco, ou gran-
des regi5es da copa com folhas secas e, ainda, arvores mortas com
toda a folhagem seca, sugerindo que as plantas haviam sofrido a a<;ao
direta do fogo. Entretanto, tal ocorrencia nao e novidade no estado, onde,
desde meados da decada de 80 tem-se registrado surtos dessa doen<;a
em Teresina e outros municfpios, principal mente nos anos de tempera-
turas mais elevadas. Produtores e sitiantes tem relatado duas formas
de progresso da doen<;a: no primeiro caso, a seca se inicia em pontos
esparsos da copa, nos ramos mais finos (Figura 1A), e, aos POUCQS, se
espalha para outros ramos pr6ximos, sendo que, algumasvezes, desce
para os galhos mais vigorosos ate alcan<;ar 0 tronco, quando entao a
planta seca completamente (Figura1 B). Outras vezes, a seca ocorre de
forma geral, tomando toda a planta, repentinamente.

FIG. 1. Seca parcial por infec~ao na parte aerea (A) e seca geral por
infec~ao de rafzes (B). Teresina, PI. 1998.

o fate foi observado em plantas de orlas de estradas, nos cantei-
ros das ruas da capital piauiense e de cidades vizinhas (Figura 2), bem
como em pomares domesticos e em alguns pomares comerciais. A prin-
cfpio, atribuiu-se a seca das arvores a um deficit hfdrico associado ao
calor intenso. Posteriormente, verificou-se que mesmo pomares irriga-
dos apresentavam arvores com sintomas, 0 que exigiu uma analise mais
acurada do problema.

Amostras coletadas nessas areas foram examinadas no Labora-
t6rio de Fitopatologia da Embrapa Meio-Norte, em Teresina, PI, tendo-se
conclufdo tratar-se da seca-da-mangueira. Sabe-se que a doen<;a pode
dizimar pomares inteiros (Rosseto & Ribeiro, 1983), tendo side citada



como uma das mais destrutivas da mangueira no Estado de Sao Paulo
(Ribeiro, 1993). Quando ocorre em associaC;ao com Hypocryphalus
mangiferae Stebbing, 1913 (Coleoptera, Scolytidae), caso providencias
nao sejam adotadas rapidamente, a seca pode se disseminar rapida-
mente, causando a morte de centenas de plantas, 0 que resulta em ele-
vados prejufzos aos pomares comerciais.

FIG. 2. Seca-da-mangueira em planta de canteiro urbano em Teresina,
PI. 1998.

Existem duas formas de ocorrencia da doenc;a no campo, as quais
refletem a forma de infecC;ao da planta. A mais comum e a seca que se
inicia nos ramos; estes secam e suas folhas murcham, amarelecem e
tambem secam, tornando-se avermelhadas, como se tivessem side quei-
madas, porem, permanecem retidas no ramo, contrastando com 0 verde
ao redor (Figura 3A). Embora a doenc;a nao seja vascular, 0 fungo se
desloca no sentido descendente, seguindo a direC;ao dos vasos, destru-
indo-os e os tecidos parenquimatosos vizinhos. A doenc;a progride, pas-
sando dos ramos finos, terciarios, para outros do mesmo nfvel, at raves
das forquilhas formadas pelo encontro basal dos ramos, podendo, ain-
da, descer para os ramos secundarios e primarios, ate atingir 0 tronco,
quando, entao, a arvore pode se apresentar parcial ou total mente seca.
Uma verificaC;ao mais acurada dos ramos afetados pode revelar pe-



quenos oriffcios, com cerca de 0,5 mm a 1,5 mm de diametro (Figura
38), que sac pontos de safda do besouro H. mangiferae, principal vetor
do agente da doenga, um fungo. 0 besouro penetra pela cicatriz de in-
sergao das folhas, levando consigo 0 pat6geno para 0 interior dos teci-
dos da arvore. Os insetos atacam principalmente os ramos mais finos,
com cerca de 1 a 6 cm de diametro (Cunha et aI., 1993), onde os oriffci-
os podem ser numerosos. 0 adulto mede cerca de 1 mm de comprimento,
tem coloragao castanha e suas larvas sac brancas e encurvadas.

FIG. 3; Seca em ramos vegetativos de mangueira (A) e sinais da
at;ao do besouro H. mangiferae (8). Teresina, PI. 1998.

E possfvel que apenas H. mangiferae esteja diretamente relacio-
nado a doenga. Em fase adiantada da doenga, quando a parte aerea se
encontra completamente seca, oriffcios podem ser encontrados (Figura 4)
e mesmo outras brocas no tronco abaixo da casca, tais como Xyleborus
ou Platyphus. Portanto, deve-se coletar especimes para analise, por
especialista, para que se tenha um diagn6stico seguro.

FIG. 4.
Sinais da present;a da
coleobroca em tronco de
mangueira. Teresina, PI.
1998.



Nos oriffcios, pode-se encontrar po-de-serra, produto da agao do
inseto, e uma exsudagao gomosa, derivada da destruigao do sistema
vascular da planta pelo fungo. Por isso, os tecidos internos, alem da parte
interna da casca, apresentam-se necrosados, com uma cor cinza-azulada,
denotando a presenga do patogeno. Essa forma de ocorrencia pode ser
considerada branda, desde que torna possfvel um tratamento curativo,
por ser de progresso mais lento, podendo levar de quatro a oito meses,
do infcio da infecgao a morte da planta adulta.

A outra forma de ataque do fungo dispensa a agao das coleobrocas
citadas, pois sendo este um patogeno do solo pode penetrar nas rafzes
diretamente ou atraves de ferimentos, sejam naturais ou devido a lesoes
causadas por ferramentas ou insetos. Nessa forma de infecgao, nao ha
sintoma visfvel no seu infcio. Quando estes aparecem a arvore ja esta
comprometida, sobrevindo uma morte quase repentina. Entretanto, ape-
nas 0 sintoma visfvel de seca geral da planta e repentino, pois sendo a
mangueira uma arvore resistente, 0 fungo leva semanas ou ate meses
para colonizar todo 0 sistema radicular da planta ate que 0 sintoma
reflexo de seca da parte aerea aparega. No infcio da doenga, embora
impedida de absorver agua e nutrientes suficientes pelas rafzes afeta-
das, a planta tem ainda muitas rafzes sadias que conseguem suprir suas
necessidades, ate que essas mesmas rafzes sejam tambem colonizadas
e 0 limite da resistencia seja ultrapassado, sobrevindo a morte que nos
parece imediata, pois percebemos apenas os sintomas finais da doenga que
e a seca geral da parte aerea, 0 qual e apenas um sintoma reflexo.

A seca-da-mangueira e causada por Ceratocystis fimbriata Ellis &
Halsted, cujo teleomorfo e Thielaviopsis paradoxa De Seynes & Moreau,
fungo residente do solo, agente de doengas em diversas outras frutffe-
ras no mundo, tais como 0 abacateiro, a seringueira, a ameixeira, a
pimenteira, entre outras (Piza Jr. & Ribeiro, 1996). 0 fungo pode sobre-
viver nos ramos secos e no solo por longo tempo, sendo depois dissemi-
nado pela coleobroca, por mudas ou pelo proprio solo de regioes
contaminadas.

Quando das primeiras observagoes da doenga, 0 controle da
seca-da-mangueira foi dirigido ao controle do vetor. Verificou-se, entre-
tanto, que a estrategia era inocua, pois a disseminagao da doenga pelo



H.mangiferae e muito ineficiente, menos de 1% dos insetos saG portado-
res do fungo (Rosseto et aI., 1980). Contudo, Cunha et al. (1993) reco.-
mendam pulverizar os ramos afetados com parathion methyl e realizar
pulverizac;6es preventivas em mudas prontas para 0 transplante e em
mudas transplantadas, ate que estas recuperem a turgidez.

A inexisUmcia de um fungicida especffico de a<;ao curativa para
essa doen<;a, faz do controle qufmico uma medida apenas auxiliar.
a controle da doen<;a deve ser preventivo, principal mente, e, no caso
de pomares afetados, a<;6es erradicantes e medidas culturais saG as
mais indicadas. a controle do inseto nao e recomendado em pomares
adultos, pois a rela<;ao custo-beneflcio sera negativa, enquanto em vi-
veiros esse controle pode ser vantajoso, pois pode evitar a introdu<;ao
do inseto em areas indenes, alem de contribuir para a obten<;ao de
mudas sadias.

a monitoramento, ou seja, vistorias sistematicas do pomar, deve
ser uma pratica comum nos locais onde ja foi detectada a doen<;a, como
no Estado do Piauf, principalmente nos meses mais quentes do ano.

No caso de encontrarem-se ramos com folhas amarelecidas,
murchas ou secas, estes saG suspeitos e devem ser examinados mais
detidamente at raves de disseca<;ao do tecido no pr6prio local. Consta-
tando-se perfura<;6es na casca e/ou entrecasca com colorac;ao diferente
do branco amarelado normal, estando esta escurecida, pode significar
que 0 fungo C. fimbriata esteja presente. Logo, esses ramos devem ser
cortados cerca de 40 cm abaixo do ponto lesion ado, entao removidos
para fora do pomar e queimados. A cad a poda, 0 instrumento utilizado
no corte deve ser desinfestado com uma solu<;ao de hipoclorito de s6dio
a 3% e 0 local deve ser protegido com uma pasta de cobre para evitar
contamina<;ao. Como medida de seguran<;a, em rela<;ao a reinfesta<;ao
pela coleobroca, pode-se acrescentar 0 inseticida carbaryl a 0,2% a pasta
cuprica (Santos Filho, 1992).

Arvores mortas ou doentes por infec<;6es de rafzes devem ser ar-
rancadas da cova com todo 0 restolho de rafzes, em seguida devem ser
retiradas do pomar e, entao, queimadas para evitar que se tornem fonte
de in6culo. Com base na experiemcia de Santos Filho & Nascimento
(1987), recomenda-se que em pomares afetados todas as arvores se-



jam pinceladas da base do tronco ate as primeiras forquilhas, com uma
pasta de dimecron a 0,35%, e 30 dias apos seja realizado novo
pincelamento dessas mesmas areas com uma pasta cuprica.

o controle preventivo indicado para 0 ataque das rafzes e 0 em-
prego de porta-enxertos de variedades resistentes. Entretanto, devido
ao grande numero de ra9as fisiologicas do patogeno, a sele9ao tern sido
diffcil, pois algumas variedades tidas como resistentes em urn local mos-
traram-se suscetfveis em outro, mesmo assim, tem-se, atualmente, algu-
mas indica90es de tolerancia. No Estado do Piauf, a variedade Haden foi
muito difundida no estabelecimento dos primeiros pomares comerciais,
e por ser uma das mais suscetfveis, recomenda-se sua substitui9ao pe-
las variedades Rosa, Kent, Sensation, Sabina, Oliveira Neto ou Irwin. Em
rela9ao ao porta-enxerto, recomenda-se a variedade Jasmim, por ser
tolerante a varias ra9as do patogeno, a 'Espada', embora menos tole-
rante (Rosseto & Ribeiro, 1983; Ribeiro et ai., 1995), e ainda, as varie-
dades poliembri6nicas Manga d'Agua, Carabao e lAC 102 (Touro), que
sao bastante resistentes (Cunha et al.,1993; Piza Jr. & Ribeiro, 1996).
Tambem, a cultivar lAC 101 (Coquinho), ja bastante utilizada como
porta-enxerto por viveiristas, constitui excelente 0P9ao para regioes onde
a doen9a e endemica.
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