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FR072: TEOR DE PROLINA EM CUPUAÇUZEIRO COM
DIFERENTES COBERTURAS

Francisco Martins de Castro1; Laís Alves da Gama2; Bruna Nogueira Leite3; Ansselmo Ferreira dos Santos4; Karla Gabrielle Dutra Pinto5; Aparecida Claret 
Souza6; José Ferreira da Silva7

1fcastrozoot@hotmail.com; 2lais_alves_@hotmail.com; 3brunanleite@hotmail.com; 4ansselmof@agronomo.eng.br; 5karladutraa@gmail.com; 6aparecida.
claret@embrapa.br; 7jofersil1000@gmail.com

O cupuaçu (Theobroma	 grandifl	orum Schum) é uma fruta nativa da região Amazônica e seus derivados são 
cada vez mais populares no Brasil e no exterior. Entretanto, em seu cultivo os produtores não percebem as 
perdas causadas pela competição com as plantas daninhas. Em ambientes desfavoráveis as plantas acumulam 
prolina como osmoprotetor que pode estar associado a diversos fatores do ambiente. O objetivo deste trabalho 
foi determinar o teor de prolina livre nas folhas de cupuaçuzeiro cultivado em diferentes sistemas de produção. 
O estudo foi realizado em oito propriedades sendo sete no município de Presidente Figueiredo-AM, e uma em 
Manaus na Embrapa Amazônia Ocidental- AM.  A coleta de folhas foi aleatória, em 10 cupuaçuzeiros no terço 
superior, mediano e inferior da planta. A quantifi cação de prolina livre foi segundo a metodologia de BATES. 
O maior teor de prolina foi encontrado na propriedade com alta infestação de plantas daninhas. E as menores 
concentrações de prolina foram nos cultivos com menor infestação de plantas daninhas seja por meio de capina ou 
por plantas de cobertura como calopogonio ou braquiária. Pode se inferir que o teor de prolina estava associado 
a competição das plantas daninhas com o cupuacuzeiro. Em relação à posição e estádio da folha, as folhas velhas 
do ápice apresentaram maior teor de prolina. Portanto, as plantas daninhas, assim como a posição das folhas no 
cupuacuzeiro comportam se como fatores de estresse..

Palavras- chave: Theobroma	grandifl	orum; estresse; competição.

FR046: TEST OF TRAPS FOR CAPTURE CUPUASSU FRUIT BORER 
(Conotrachelus sp.) (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) 

Matheus Montefusco de Oliveira¹; Ana Maria Santa Rosa Pamplona²; José Nilton Medeiros Costa3; Aparecida das Graças Claret de Souza4; Olzeno 
Trevisan5; Miguel Borges6
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Among the cultivation limitations of the cupuassu crop (Theobroma	grandifl	orum), stands out the cupuassu fruit 
borer (Conotrachelus sp.). The larvae of this insect attack the fruits and can cause heavy losses. This insects 
show peculiar characteristics of biological development (in the fruit and on the soil), this factor complicates the 
study and the obtainment of control tactics. The aim with this work was to test traps for capture of cupuassu fruit 
borer adults. The experiments were performed in the Embrapa Amazônia Ocidental (Manaus-AM) in cupuassu 
tillage and consisted of the following traps: 1- attractive lure (pineapple, absolute ethanol and sugarcane), placed 
in containers (500mL) arranged in two positions (canopy and soil). The evaluations were performed for seven 
months, totaling ten evaluations; 2 - light trap “Luiz de Queiroz”; 3 - trap made from bottle “PET” containing 
ethanol 70%, the traps 2 and 3 were evaluated weekly during eleven months, totaling 39 evaluations; 4 - yellow 
adhesive trap suspended in shaded twigs and 5 - yellow adhesive trap installed around stem, near the fi rst 
bifurcation of the trees. The traps 4 and 5 were evaluated for fi ve months during the frutifi cation period. The traps 
1, 2 and 3 collected expressive number of insects, distributed in ten orders, including secondary pest as especimes 
of the family: Scolytidae (Coleoptera), which are seen as vectors of Ceratocystis	fi	mbriata fungus that can cause 
the death of plants. However this traps were not effi cient for capture adults of Conotrachelus sp. In relation to 
yellow adhesive traps, the trap 4 captured four insects and the trap 5 captured twenty six. Among the tested traps, 
the yellow adhesive trap installed around stem was the best trap for capture adults of Conotrachelus sp. in fi eld 
condictions.
Keywords: control; pests; Theobroma	grandifl	orum.
Funding Agency (s): Fapeam and Embrapa.


