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As populaç6es atuais de guaranazeiros em cultivo apresen 

tem elevada variaçode tipos e caracteres entre plantas, com produ 

ção variando de zero até 19 quilogramas de sementes secas. Predomi 

nam, entretanto, os tipos inferiores de baixa produço. 

Com o objetivo de conhecer o potencial e multiplicar os 

tipos superiores, foi instalado em maio de 1978, na grea experimen 

tal do Centro de Pesquisa Agropecuria do Tr5pico Úmiõo •- CPATU, em 

Belgm-PA, um campo de introdução de prognies de guaran. 
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Atravs de seleção massal efetuada nas principais 	áreas 

de produção, foram introduzidas 201 proganies com oito meios-irmãos 

cada, perfazendo um total de 1.608 plantas. 

Conforme a origem, as prognies foram agrupadas em: 71 do 

CPATU-Belm; 86 de produtores de Maus-AM; oito de produtores de Ca 

cau-Pirera, Município de Manacapuru-AM e 36 do Campo Experimental 

de Maugs, pertencente a TJEPAE de Manaus. 

Foram identificadas ate o momento, 84 plantas com 	eleva 

das características de precocidade, pois iniciaram a sua produção 

entre o segundo e terceiro anos de cultivo, considerando que a gran 

de maioria das plantas s6 produz a partir do quarto ano de cultivo. 

Em relação ao tipo de arquitetura, do total de 1.046 plan 

tas jS caracterizadas, 68 são de crescimento ereto, 945 de cresci 

mento lateral e apenas 33 de hgbito decumbente. 

Quanto a incidncia de pinta preta dos frutos (Colietotri 

chum sp), foram identificadas 23 plantas com alta incidncia, 	221 

com mediana incidncia e 155 plantas com pouca ou nenhuma 	incidn 

cia dessa enfermidade. 

Até o momento, no quinto ano de cultivo e segundo 	de 

produção comercial, estão se destacando 37 matrizes com produção in 

dividual acima de 1,0 kg de sementes secas. As matrizes mais promis 

soras são as seguintes: CPATU 	113/2 = 2.451 g; QPATU - 24/2 = 1.894g; 

.CPATU - 19/8 	= 	1.726 	g; CPATU - 133/2 = 1.661 g e Maus - 	 os/OS 

1.109 	g de guaranâ em rama. 

Vem sendo observada atg o momento, uma baixíssima incidan 

cia de antracnose (CoLletctrichurn guaranicola) devido, provavelmen 

te, a quantidade reduzida de inculo na rea, aliado ao efeito da 

seleção massal efetuada nas matrizes progenitoras. 

Ocorrncias de pragas estão sendo registradas, mas ainda 

no foram quantificadas. 

Os demais descritores, como coloração dos frutos, compri 
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mento dos cachos, densidade de frutos e de sementes e os demais li 

gados biologia reprodutiva estio sendo caracterizados a medida 

em que se apresentem com material em quantidades mrnirnas suficien-

tes 

As matrizes preliminarmente selecionadas estão sendo mui 

tiplicadas por via vegetativa para atendimento publico e para ou-

tros projetos de pesquisas. 

Espera-se, que a mdia e longo prazos a contínua seleço 

e distribuição dos tipos superiores proporcionem um gradual aumento 

de produtividade na cultura do guaran, aliadas a5 pticas cultu-
rais adequadas. 

Tiragem: 500 exemplares 
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