
43' S, 47° 53' W. Os clones estudados foram IAC I, ISC 95, IMC 67, P 7, SCA 6, SCA 12, UF 29, UF 613,
UF667, UF668. Os frutos foram colhidos durante os meses de maio e junho de 1995. Foram determinados
peso, comprimento, diâmetro dos frutos, comprimento, largura e espessura das sementes, pesos fresco e seco
das sementes com e sem testa e teores de gordura das sementes, tendo sido estudadas as correlações entre as
características. Os teores de gordura foram determinados por ressonância nuclear magnética (RNM). Para a
época estudada, os valores obtidos foram em geral coerentes com aqueles observados nas regiões tradicionais
de cultivo. Os teores de gordura variaram de 51,3%, para o clonc ICS 95 a 54,8%, para IMC 67. Houve
diferenças significativas entre os cloncs estudados para todas as variáveis analisadas, indicando a
possibilidade de sua utilização em programas de melhoramento genético.

PN063
COMPATIBILIDADE EM CLONES DE CACAUEIRO SILVESTRE DA AMAZÔNIA BRASILEIRA*.
Carlos Alberto da Cruz Viana Junior', Elpídio Francisco Net02 & Newton Pacheco Ferreira'. 'FCAP/PIBIC,
Belém, PA; 2CEPLAC/SUPOR, Belém, PA; 'Estação de Recursos Genéticos do Cacau "José Haroldo",
CEPLAC/SUPOR, Marituba, PA, Brasil. *Apoio CNPq.

Visando determinar o grau de compatibilidade foram avaliados 40 (quarenta) clones de cacaueiro
silvestre da Amazônia brasileira da coleção de gerrnoplasma estabelecida na Estação de Recursos Genéticos
do Cacau "José Haroldo" - ERJOH, da CEPLAC, localizada no município de Marituba, PA. Os referidos
acessos pertencem às coletas realizadas nas bacias dos rios: Purus, Chandless, Acre, Tarauacá, Jamari,
Solimões, Solimões/baixo Japurá c Japurá. As polinizações realizadas indicaram que 100% dos acessos são
auto-incompatíveis. Foram tomados 06(seis) clones de três bacias para a realização dos intercruzamentos,
sendo encontrado diferentes graus de compatibilidade, tendo os acessos CAB 0332 e CAB 0281 apresentado
a maior c menor habilidade de combinação, respectivamente.

PN064
CONSERV AÇÃO E USO DE GERMOPLASMA DE CUPUAÇUZEIRO (THEOBROMA GRANDIFLORUM)
EM MANAUS-AM. A. das G. C. de Souza; EMBRAPA/CPAA, C. Postal 319, CEP 69011.970, Manaus,
AM, Brasil; E-mail claret@internext.com.br.

Dentre as fruteiras nativas da Amazônia, o cupuaçuzeiro é a cultura principal, pois reune as melhores
condições de aproveitamento na indústria de alimentos. Contudo, uma das limitações dessa cultura é a falta de
material genético melhorado em termos de produtividade e resistência a vassoura-de- bruxa. Este trabalho
teve como objetivo avaliar 23 cloncs da coleção de trabalho de cupuaçuzeiro nas condições edafoclimaticas de
Manaus-AM. O experimento foi instalado em 1986, no espaçamento 7m x7m, em blocos casualizados, com
quatro repetições e duas plantas por parcela. Avaliaram-se componentes quanto à produção. O clone IR-C-
8504, com média de 21 frutos/planta (safras 1990/95), apresentou frutos mais pesados, com 1219 g, IF (IF=
número de fruto/ kg de polpa) igual a 2 c 40% de peso de polpa, equivalendo a 10,2 kg de polpa/ planta. O
BG-C-8506, com peso de fruto de 1125 g, IF igual a 2 e 43% de peso de polpa, produziu 28 kg de
frutos/planta e 12 kg de polpa/planta. O maior número de frutos por planta foi obtido no clone BG-C-8504,
que apresentou 32 frutos com peso médio de 924 g. A produção de polpa/planta foi II kg e o IF igual a 2,9.
Estes valores representam aumento substancial em relação as estimativas atuais de produção no Amazonas.

PN065
CARACTERIZAÇÃO FOLIAR DO CUPUAÇUZEIRO (THEOBROMA GRANDlFLORUM): DEFINIÇÃO
DE DESCRITORES E CARACTERIZAÇÃO DE ACESSOS. Rafael Moysés Alves; Dênmora Gomes de
Araújo Miguel do Espírito Santo T. Loureiro & Guilherme Leopoldo da Costa Fernandes. EMBRAPA
Amazônia Oriental, C. Postal 48, Belém, PA, Brasil.

Na conservação dos recursos genéticos do cupuaçuzeiro, uma das etapas mais carente de informações
é a caracterização dos acessos. Há necessidade de que sejam definidos descritores morfológicos e moleculares
para a espécie, para que os acessos sejam caracterizados e, posteriormente, utilizados nos programas de
melhoramento genético. O objetivo deste estudo foi tentar definir uma lista mínima de descritores foliares para
o cupuaçuzeiro de Belém, Pará. Cada planta foi dividida em quatro quadrantes e, dentro destes, um ramo foi
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escolhido aleatoriamente, no terço médio. Em cada ramo, as folhas foram numeradas do ápice para a base,
sendo avaliados os caracteres: comprimento, largura e espessura do limbo; comprimento e diâmetro do
pecfolo: comprimento e largura do ápice; presença de pulvino: perfil transversal do limbo; presença de
tricomas; angulação, distância e número de pares das nervuras; brilho da folha e forma da base do limbo. Para
os caracteres comprimento e largura do limbo foram utilizadas todas as dez folhas do ramo; para os demais, as
folhas 2, 4 e 8. Os resultados demonstraram que não houve diferença estatística entre os quadrantes, porém,
houve entre folhas. Constatou-se que os caracteres comprimento, largura, espessura e área(caleulada) do
lirnbo; diâmetro do pecíolo; comprimento e largura do ápice; brilho e perfil transversal do lirnbo; angulação,
distância e números de pares das nervuras constituem-se em descritores eficientes para discriminação dos
acessos. Observou-se grande variabilidade entre os 31 acessos para os descritores supracitados.

PN066
FENOLOGIA FLORAL E SISTEMA DE CRUZAMENTO DO CACAUÍ (THEOBROMA SPECIOSUM).
Márcio Silva de Souza & Giorgini Augusto Venturieri, Universidade Federal do Pará, Campus do Guamá, CEP
66.075-950, Bclérn, PA, Brasil.

O cacauí (Theobroma speciosumi é uma fruteira Amazônica afim ao cacau (T. cacaoi e ao cupuaHu
(Theobroma grandiftorums, e por isto uma possível fonte de genes de resistência para estas espécies que são
importantes economicamente. A hibridização entre as espécies de Theobronia já foi tentada, mas teve êxito
limitado, provavelmente porque a biologia tloral da maioria nno era bem conhecida. O comportamento tloral do
cacauí foi estudado em 9 árvores (5 em Benevides-PA e 4 em Belém-PA). As tlores foram observadas às 6, 10,
14, 18 e 22 h por até 4 dias. As sépalas romperam-se às 14 h (15 %) com a maior freqüência às 22 h (50 %),
estando todas abertas às 6 h do dia seguinte. Os braços estigmáticos apresentaram algum exsudato, com o nível
máximo entre 6 e 10 horas da manhã do dia da antese. As lígulas mais cógulas foram as partes tlorais com odor
mais intenso. A atividade da peroxidase, relacionada ao período de receptividade, foi elevada na maioria das
flores ao longo dos 3 primeiros dias. Aproximadamente 18% das tlores foram naturalmente polinizadas com mais
de 60 grãos de pólen, considerado alto para espécies de Thcobroma, preferenternente depositados nos dois terços
superiores do estilete e em agrupamentos. Houve diferença em relação ao tempo de permanência das tlores nas
plantas entre os dois locais de estudo. Polinizações controladas mostraram que o cacauí é uma espécie alógama.

PN067
COMPORTAMENTO FLORAL DO CUPUÍ (THEOBROMA SUBINCANUM). Alessandra de Azevedo
Rodrigues'r' & Giorgini Augusto Venturicri2. IUniversidade Federal do Pará UFPalCCB-Genética, C. Postal
8607, CEP 66075-900, Bclém, PA; 2Universidade Federal do Pará. UFPalCCB-Genética, C. Postal 8607, CEP
66.075-900, Belérn, PA, Brasil. 3Bolsista do CNPq, Programa PTU.

O cupuí é uma fruteira Amazônica afim ao cacao tTheobronui cacao), pode vir a ser uma fonte de
genes de resistência para esta espécie que é a base da indústria chocolateira. O modo mais simples de
transferência de genes entre espécies é a hibridação, mas para fazê-Ia é importante saber o comportamento das
flores e o seu período de receptividade, assuntos do presente trabalho. Os estudos foram realizados na Estação
Experimental de Recursos Genéticos do Cacau "José Haroldo" em Benevides-PA, utilizando-se tlores de 8
plantas. Foram observados () nível de produção de exsudato e o período de receptividade que foi acessado
indiretamente pela reação com Peróxido de Hidrogênio. A ruptura das sépalas seguida da antese foi mais
freqüente entre 2 e 6 h e a abscisão a partir das 22 horas do terceiro dia após a antese. O odor das flores é
quase imperceptível, porem é mais intenso nas horas mais quentes do dia. As lígulas e as cógulas são as partes
da tlor que apresentam odor mais elevado. Os braços estigmáticos apresentam leve umidade as 6 h, quando
completa 24 h de aberta. As tlores estão mais receptivas entre 10 h e 22 h do dia da antese e 35% delas são
polinizadas naturalmente sendo que 18,7 % destas com "mais de 60" grãos de pólen, geralmente agrupados e
no topo dos braços estigmáticos. Os insetos que eventualmente estão polinizando são noturnos. As flores
apresentam comportamento diferenciado entre indivíduos mas não puderam ser identificados padrões de
comportamento.
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