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DUAS Ptflcçhtbora PATOGffNICAS AO GUARANÁ 

Fernando Carneiro de1Albuquerque1 , Maria d Lourdes 

Reis Duarte e Armando Kouzo Kato 

O guaraná (PaaUinia aq,ana var. sorbilis) nativo 

da região amazônica, começou a ser cultivado em sistemas 

de produção há poucomais de duas décadas. A maioria dos 

plantios tem possibilitado retornos  econômicos, apesar da 

ocorrência de doenças que podem reduzir a produtividade 

cc elevar o custo de produção. Neste trabalho, descrevem-

se e ilustram-se as principai.s estruturas dos patógenos,re 

lacionados com os sintomas característicos de duas enfer 

midades da cultura, constatadas récentemente na região aia 

zônica. As referidas enfernridadès podem provocar prejuí 

zos severos, sendo necessário desenvolver práticas de con 

trole adequadas para a consolidação dos cultivos. O fungo 

Pbytcphtbora nicotinae var rilcotinae ocasiona a requeima 

de folhas. E mais comum em mudas. As les6es foliares escu 

ras, típicas da enfermidade, podem se manifestar em qual 

quer parte do limbo. Evoluindo, acarretam queda de folhas 

e morte de plantas. O patógeno é um oomiceto heterotálica 

As cepas compatíveis parasitam diferentes espécies de hos 

pedeiras cultivadas na região. Do guaraná foi isolado a 

partir de amostras coletadas nos municípios de Belém, Be 

nevides e Alenquer, no Estado do Pará. O outro patógeno, 

a espécie P. cactorin, um fungo homotálico, afeta o siste 

ma radicular, tecidos do coleto e do caule de plantas a 

dultas. Com  a evolução da infecção, o guaranazeiro infec 

tado pode exibir sintomas de amarelecimenlo, murcha e se 
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camento de folhas e ramos. Os isolamentos foram feitos de 

amostras provenientes de plantios dos municípios de Belé; 

Castanhal, Tomé-Açu, no Estado do Pará e Manaus no Estado 

do Amazonas • Ambos os fungos foram isolados a partir de 

tecidos necrosados, superficialrente esterel5zados, e co 

locados em placas de petri contendo água-ágar a 1,5%. Pa 

ra a produção de órgãos de frutificaço utilizou-se o iteio 

ágar 15g - cenoura 200g - água 1.000m1. Inoculaç6es fei 

tas em tecidos jovens de folhas e de caule de mudas de 

guaraná sadias ocasionaram infecç.es, reproduzindo os sin 

tomas típicos das doenças. Oé fungos foram reisolados dos 

tecidos infectados. O controle da requeima foicbtido atra 

vês de pu1verizaçes preventivas com calda bordaleza ou 

captafol e curativos com metalaxyl. A incidência da podri 

dão do coleto foi reduzida através de práticas de drena 

gem do solo, que evitaram o acúmulo de água próximo ao pé 

da planta. 
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