


O Alvo: o bicudo 

Danos Causados: erradicação da  
planta e eventualmente do coqueiral 

Doenças: o anel vermelho 

Bicudo - das - Palmáceas 

Rhyncophorus palmarum 



INSETO 

  O Rhynchophorus palmarum adulto é um besouro preto de 45 a 

60 mm de comprimento, de rosto desenvolvido, com 10 a 12 mm de 

comprimento e recurvado. O macho difere da fêmea por possuir 

pelos pretos no lado dorsal do rastro. As fêmeas efetuam posturas, 

nos coqueiros pondo diariamente de 5 a 6 ovos por dia, perfazendo 

um total de 250 ovos durante sua vida.  

Rhyncophorus palmarum 



DANOS CAUSADOS 

•  Existem dois danos: 

•  O direto - Causado pelas larvas, que ao se alimentar, provocam a 

morte da única gema meristemática, conhecida por palmito, 

responsável pelo crescimento e emissão de folhas e flores do 

coqueiro. 

•  O indireto - Causado pela inoculação do nematóide 

Bursaphelenchus cocophilus agente etiológico da doença do anel 

vermelho, letal a planta.    



PERDAS NA PRODUÇÃO 

•   Em áreas favoráveis ao anel vermelho, a mortalidade das 

plantas é alta, podendo mesmo inviabilizar a cultura. Não existe 

um controle curativo para as plantas infectadas, recomenda-se 

derrubar, cortar e queimá-las. Todas as ferramentas utilizadas 

neste manejo devem ser desinfetadas.  



ANEL VERMELHO 

   A doença, inicialmente, é detectada por sintomas externos: as 
folhas mais velhas ficam amarelo-douradas, depois secam e quebram-
se na base da raques. A planta fica com aspecto de guarda-chuva 
fechado. O tufo central de folhas, inicialmente, permanece verde. Com 
a evolução da doença, a planta fica totalmente seca. O sintoma mais 
característico da doença é interno. Ao se cortar o estipe 
transversalmente, observa-se um anel, de coloração vermelha, com 2 a 
4 cm de largura.  



MÉTODOS DE CONTROLES 

   Não existem indicações seguras de controle química,bem como 

da comprovação de sua eficiência de uso.  No entanto, este método 

de controle vem sendo feito através do uso de inseticidas sistêmicos, 

que alem do elevado custo, é pouco eficiente. Outras práticas 

bastante comuns são as culturais, que visam evitar ferimento das 

plantas e tratamentos dos ferimentos existentes com piche e 

inseticidas organofosforados, queima do resto da cultura, uso de 

armadilhas atrativas com cana de açúcar e melaço e o uso de 

Feromônio.  



METODOS DE CONTROLE 
CONTROLE CULTURAL 
-    Eliminar todas as plantas mortas pela ação da 
praga ou da doença anel-vermelho. 
 - Queimar ou enterrar os coqueiros erradicados, 
visando evitar a atração dos besouros ao local. 
 - Evitar ferimentos nas plantas sadias durante os 
tratos culturais e a colheita. 
- Pincelar os ferimentos da planta com piche ou 
inseticida .  

CONTROLE COMPORTAMENTAL 
 Utilizar o mesmo tipo de armadilha atrativa destinada ao 

monitoramento para capturar os besouros e depois eliminá-los. Para 
promover o controle da praga, recomenda-se aumentar o número de 
armadilhas na área, proporcional ao aumento da captura mensal obtida 
no monitoramento, a partir de um aumento de 20% da população. 
Manter uma distância mínima de 100 m entre armadilhas e de 1 
armadilha/2ha.  



FEROMÔNIO: RINCOFOROL 

 É o feromônio de agregação – composto químico 
produzido pelo próprio inseto (macho ou fêmea) – 
utilizado na captura do inseto vetor da doença do anel 
vermelho.  



APRESENTAÇÃO DO RINCOFOROL 

 Rincoforol e comercializado em ampolas de 1,5 mL 
contendo 0,7 mL do produto. Em caixas de 50 e 20 
unidades, não existindo quantidade especificada para sua 
comercialização.  



1 - Corte 10 toletes de 
cana de 10 cm cada 

5 - Para que o besouro entre com 
facilidade 9 - Pendurá-la no 

centro da tampa 13 - Coloque o balde 

2 - Divida-os ao meio 6 - Faça um orifício na tampa do 
balde 10 - Feche o balde com 

a tampa 14 – Armadilha 
pronta 

3 - Amasse-os e coloque-
os dentro do balde 7 - De forma que caiba um funil 

de cerca de 10 cm 11- Balde todo fechado 15-Armadilha pode 
ser colocada 
em arvores. 

4 - Corte o bico do funil 8 - Fure a tampa da cápsula do 
RINCOROROL com uma 

agulha 

12 - Faça um buraco no 
terreno 

Rhynchophorus 
palmarum 
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COLOCAÇÃO NA PROPRIEDADE 
 Deve-se instalar uma armadilha por hectare quadrado da 

plantação. Dessa forma, aumenta-se o grau de proteção e a eficiência 
do tratamento com Rincoforol. 

 Esse método tem por finalidade capturar um grande número de 
insetos para que sejam eliminados. As armadilhas podem ser colocadas 
nas extremidades da propriedade ou internamente, sempre havendo um 
controle sobre a coleta de cada armadilha. 

 Pode-se colocar a armadilha no solo ou em alguma árvore 
proxima, nunca no coqueiro ou muito próximo. 



MÉTODOS DE UTILIZAÇÃO 
Coleta Massal:  

 Técnica de controle de pragas através da captura de grande 
quantidade de insetos e conseqüente redução populacional. Os 
feromônios aplicados são os de agregação, que atrai tanto fêmeas 
quanto machos. Método bastante utilizado principalmente para 
coleópteros, dispensa o uso de inseticidas. 

Monitoramento:  

 Através da captura de insetos nas armadilhas com feromônios 
é possível determinar ausência, presença ou flutuação populacional de 
determinada espécie de praga na área monitorada, o que auxilia o 
produtor na tomada de decisão sobre o manejo adequado da praga. 



EFICIÊNCIA DO PRODUTO 

 Os resultados deste estudo indicaram que o rincoforol, 

combinado com pedaços de cana-de-açúcar ou pedaços de abacaxi, 

tornaram as armadilhas mais eficientes, apresentando índices de 

captura superiores aos obtidos pelas armadilhas iscadas apenas com 

rincoforol. 



DURABILIDADE 

 O Rincoforol no campo tem uma durabilidade media de 3 

meses, mas poderá ocorrer devida a alterações climáticas uma 

diminuição ou um aumento do tempo de durabilidade. Por isso, cuidado 

ao perfurar a tampa do Rincoforol,  e necessário apenas um pequeno 

orifício na tampa do produto. 
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