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RESUMO: Pupunheiras cultivadas em Santa Barbara (PA) apresentavam frutos corn sintomas de necrose

e podridao. A partir da investignao do material doente e dos testes de patogenicidade em frutos sadios em

condicoes controladas, confirmou-se que o agente causal da doenca era o fungo Colletotrichum

gloeosporioides. A doenca foi encontrada em cerca de 30% das plantas, as quais apresentavam sintomas

em todos os seus frutos maduros. Esse é o primeiro relato de C. gloeosporioides em frutos de pupunheira

no Para.

TERMOS PARA INDEXACAO: Bactris gasipaes, Colletotrichum gloeosporioides.

ANTHRACNOSIS ON PEACH-PALM FRUITS PALM IN PARA STATE

ABSTRACT: Commercial plantations of peach palm located in Santa Barbara, State of Para, Brazil,

presented necrotic and rotted fruits. Diseased fruits were investigated and pathogenicity tests were
performed on healthy fruits under controlled conditions. The fungi Coletotrichum gloeosporioides was

associated to the diseased tissues and was confirmed as the causal agent of the disease. The disease was

detected in 30% of the plants, which showed symptoms in 100% of the mature fruits. This is the first report

of anthracnosis on peach-palm fruits in the State of Para.

INDEX TERMS : Bactris gasipaes, Colletotrichum gloeosporioides
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A pupunheira (Bactris gasipaes Kunth)
é uma palmeira perene, originaria da regiao
tropical das Americas e bastante difundida na
regido amazonica. Seus frutos, nutritivos e de
sabor agradavel, podem ser consumidos apos
cozimento em agua e sal ou utilizados para
extracdo de Oleo, producao de farinha ou racao
animal (LORENZI et al., 1996). Al6m disso, a
utilizagdo da planta para a extragdo de palmito
tem levado a disseminacao da cultura para outras
regieies do Pais, principalmente no Sudeste e Sul.

No municipio de Santa Barbara (PA), em
areas de cultivo comercial de pupunheira, foram
encontradas cerca de 30% das plantas
apresentando 100% de seus frutos maduros
lesionados. As lesoes, inicialmente de coloracdo
clara, aumentavam de tamanho e apresentavam-se
necroticas, irregulares a arredondadas,
deprimidas e cobertas por uma massa
mucilaginosa alaranjada, levando a lesoes
interims e ao apodrecimento dos frutos (Figura
1A).

Frutos foram coletados e encaminhados
ao Laboratorio de Fitopatologia da Embrapa
Amazonia Oriental para a diagnose do agente
etiologico da doenca. Observacties foram
efetuadas ao microscopio Optic° e, entdo,
procedeu-se isolamentos direto do fungo presente
nas lesoes e indireto a partir dos tecidos
lesionados em meio de cultivo BDA (Batata-
dextrose-agar). Os isolamentos revelaram a
presenca de Colletotrichum gloeosporioides
(Penz) Sacc. (SUTTON, 1980; BARNETT;
HUNTER, 1998) associado aos sintomas. A
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multiplicacao do fungo em cultura pura foi
efetuada em BDA e, apos oito dias, procedeu-se a
inoculagab dos isolados de duas formas. A
primeira foi efetuada por atomizacao de uma
suspensao contendo 106 conidios.mL4 e a
segunda, por discos de micelio + meio de cultura.
As inoculacties foram efetuadas em dez frutos
destacados do cacho, maduros e sadios,
desinfestados superficialmente (imers'ao em
solucao de hipoclorito de sodio 1%, por 5
minutos) e corn ferimento artificial. Apos a
inoculacao, os frutos foram submetidos por 48 h
camara amida, em seguida a temperatura de 26C
(8h de luz fluorescente fria e 12 h de escuro) . Aos
sete dias apos a inoculacdo, observou-se a
reproducao dos sintomas nos dois processos de
inoculagdo (Figura 1B). Procedeu-se, entdo, o
reisolamendo do fungo a partir das lesties
resultantes da inoculacdo, confirmando-se, assim,
a patogenicidade de C. gloeosporioides aos frutos
de pupunheira.

No estado do Amazonas, o patogeno foi
registrado causando antracnose em folhas e frutos
de pupunheira (MOTA; GASPAROTTO, 1995).
No Parana, foi encontrado causando necroses em
folhas (SANTOS et al., 2001) e, em Minas Gerais
e no Parana, em frutos (VIDA et al., 2006).

No Para, nao ha registros anteriores de
C. gloeosporioides causando doenca em frutos de
pupunheira, embora tenha sido relatado causando
manchas foliares em mudas enviveiradas
(POLTRONIERI; GASPAROTTO;
BENCHIMOL, 1999). Assim, esse e o primeiro
relato desta doenca no Para.
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Figura 1- Antracnose em frutos de pupunheira causada por Colletotrichum gloeosporioides.
A) Sintomas e sinais do patogeno observados em condicOes de campo (infeccao natural).
B Sintomas e sinais do patogeno apps inoculacao artificial.
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