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~ Visando reconhecer os sintomas e identificar os agentes
~ etiológicos, bem como verificar as áreas de disseminação destas d~
Li!

~ ças, foram feitos levantamentos periódicos, em Manaus, Maués, Ca
cau-Pirera e Parintins, no Amazonas; Belêm, Tomê-Açu, Benevides,
Vigia, Santa Izabel, Castanhal e Altamira, no Pará;Caramuru e Una,
na Bahia.

DOENÇAS DA CULTURA DO GUARANÁ NO TR6PICO OMIDO

Maria de Lourdes Reis Duartel
. . 1Fernando Ca~neiro de Albuquerque

Maria Pinheiro Fernandes Corrêa2
M j d • . B . 2ar1a e Fatlma atlsta

O guaranazeiro (Paullinia cupana varo sorbilis) é uma cu!
tura originária da Amazônia. Devido às suas propriedades medicinais
e industriais, vem se firmando como cultura agrícola, sendo o seu
pr Lncépa L centro produtor o Município de Maués, no Estado do Amazo
nas.

Nas condições de plantio a pleno sol e em populações
tíguas, o guaranazeiro vem sendo afetado por vários patógenos
causam diferentes tipos de doença na folhagem, inflorescências,
tos, coleto e raízes, o que redunda em prejuízos econômicos para
cultura.

1 Eng9 Agr9, M.Sc. Pesquisador da EMBRAPA-CPATU. Cx. Postal 48. CEP
6&.000. Belêm, PA.

2 Eng9 Agr9, M.Sc. Pesquisador da UEPAE de Manaus, Cx. Postal 455.
CEP 69.000. Manaus, AM.
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Foram identificadas as seguintes doenças e os respectivos
agentes etiológicos:

Em Manaus, embora ocorra a maioria das doenças citadas, a
mais destrutiva é a antracnose, cuja incidência é agravada a partir
do mês de julho, quando as condições de temperatura e umidade sao
mais favoráveis para a formação e disseminação dos esporos. Nesse
período a maioria das plantas podem apresentar índices de incidên
cia de 50% a 75%. Em segundo lugar, em importância, situa-se o su
perbrotamento das gemas florais e vegetativas.

A podridão vermelha das raizes, encontrada em Maués, Ma
naus, Altamira e Capitão Poço, ocorre em baixa freqUência, mas pod~

.•.ra se tornar muito importante devido causar a morte das plantas.

No Estado do Pará, a doença mais importante é a pinta pr~
ta dos frutos que afeta a planta na fase de floração, formação e
maturação dos frutos.

Antracnose
Crosta Preta
Mancha angular

Mancha parda
Superbrotamento e galha
do tronco
Pinta preta dos frutos
Podridão vermelha da raiz -
Requeima

Podridão do coleto
Tombamento de mudas

Colietotriahum guaraniaola

Septoria paullinae

Xanthomonas aampestris pato
var paullinae

Ceraospora sp.

Fusarium deaemaelullare

Colletotriahum sp.
Genoderma philipii

Phytophthora niaotianae varo
niaotianae

Phytophthora aaatorum

Pythimsp, Rhizoatonia 80lani
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