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A crescente demanda de madeira vem exigindo o plantio de espécies arbóreas 
de rápido crescimento, haja vista a grande procura por sementes, registradas no 
Laboratório de Sementes Florestais da Amazonia Oriental. Oentre as espécies utilizadas 
para reflorestamento da Amazonia, destaca-se o ipe-amarelo (Tabebuia serratifolia (Vahl) 
Nich.), que possui madeira de excelente qualidade, usada em construyoes pesadas, 
fabricayao de móveis, esquadrias, assoalhos e cabos de ferramenta (Ferreira, 1989). 
Além disso, sao muito usadas como árvores ornamentais no Sudeste brasileiro, devido 
a sua florayao de rara beleza. 

Com o objetivo de caracterizar os aspectos patológicos da cultura, realizou-se 
um levantamento de doenyas eni plantios comerciais de ipe-amarelo, localizados nos 
Municípios de Marituba e Igarapé-Ayu. Folhas com sintomas de prováveis doenyas 
foram coletadas e encaminhadas ao Laboratório de Fitopatologia da Embrapa Amazonia 
Oriental. O diagnóstico realizado, através de observayoes macroscópicas e microscópicas 
de material colocado em camara úmida e isolamento em meio de cultura BOA, 
respectivamente, indicou a presenya de duas doenyas, causando lesoes foliares no ipe
amarelo. Trata-se da crosta-marrom e mancha foliar, causadas pelos fungos Apiosphaeria 
guaranitica (Speg.) Von Hoehnel e Cy/indrocladium parasiticum Crous, Wingfield & 
Alfenas, respectivamente. Os sintomas iniciais da crosta - marrom caracterizam-se pela 
formayao de manchas amarelo-esverdeadas, de formas irregulares nos folíolo, 
predominando as irregularmente circulares (Figura 1). 
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Figura 1. Sintomas da crosta-marrom em folhas de ipe-amarelo . 

Posteriormente, nas superfícies adaxiais foliares, essas crostas torna m-se mais 
definidas, de colora9ao marrom-escuras. O controle dessa doen9a em árvores adultas 
nao tem sido feito, pois seriam necessários equipamentos especiais para se obter 
deposi9ao de fungicida em alturas mais elevadas das copas. Os sintomas da mancha 
foliar causada por Cylindrocladium parasiticum sao caracterizados por les6es de colora9ao 
pardo-avermelhada de 2 cm a 7 cm de diametro que, com o desenvolvimento da doen9a, 
atingem grande extensao da área foliar e causam severo desfolhamento em árvores 
afetadas (Figura 2). Essa doen9a foi constatada também afetando plantios de aceroleira 
e mogno africano nos Municípios de Igarapé-A9u e Castanhal, evidenciando, assim, a 
sua importancia na regiao. Nao existem produtos químicos registrados no Ministério da 
Agricultura e do Abastecimento para o controle dessa doen9a. Entretanto, em viveiros, 
a doen9a pode ser controlada com apJica96es quinzenais, alternando-se fungicidas a 
base de mancozeb (Dithane ou Manzate) e benomil (Benlate), na dosagem de 2,5 9 e 
1,0 9 do produto comercial por litro de água, respectivamente. Para diminuir a fonte de 
inóculo, sugere-se também que sejam eliminadas, nos viveiros, as folhas com sintomas 
das doen9as. 
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Figura 2. Sintomas da mancha foliar causada pelo fungo Cylindroc/adium parasiticum em folhas 
de ipe-amarelo. 


