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Figura 1. Casal de adultos da broca do fruto do cupuaçu








      













Macho Fêmea

Figura 2. Frutos de cupuaçu em fase inicial de desenvolvimento (bilro).





    


 


     



         



       


         



 








         

Figura 3. Larvas de Conotrachelus humeropictus em diferentes fases de desenvolvimento
(a); Fruto de cupuaçu com orifício de saída da larva broqueadora (b).

 









          
         




Figura 4. Pupa da broca do fruto de cupuaçu.








     
         






       






Figura 5. Sementes e polpa do fruto do cupuaçu danificados pela larva de Conotrachelus
humeropictus



        
























      
      

   








          









 





     







          

     

























   

 












 



     




 



 





 


 






     








     

























           

















   















       



    



















       









        











 



    







     









        







Figura 6. Adulto de Baris spp. em vista dorsal, lateral e ventral.










Figura 7. Larva e pupa de Baris spp.







  























           







      
        











      
       













     


         










       

 


          
          


Figura 9.  Lepidobroca do ramo terminal do cupuaçuzeiro (Fonte: Trevisan,O)








         



         



 




   
  






     

 

Figura 10. Lagarta de M. Tipulata em folha de cupuaçu



        








Figura 11. Adulto de M. tipulata.


      

    


        






      

 
    


      















     







    



        
           





         






       



Figura 12. Aspecto geral da pupa de M. tipulata em folha do cupuaçu.







       
   
       






         



        







   




 


 



       




     








   

       





 








      
   


   




     















      


   








 


      
   


       

    

     



          
      



    




     




      
  


     

       










       
    









  

       
       


     




    
       

 

   
       
 

       


       





       


      










  


   





   




 


  



    




 









