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1. Biologia, fisiologia e morfologia  

Comportamento do estágio de pupa do tripes-do-guaranazeiro 

Pseudophilothrips adisi (zur Strassen) 
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Palavras-chave: Tubulifera; dinâmica populacional; habitat no solo 

O tisanóptero Pseudophilothrips adisi (zur Strassen) (Phlaeothripidae) é a única espécie de Arthropoda 

causadora de danos econômicos aos plantios de guaranazeiro (Paullinia cupana var. sorbilis (Mart.) Ducke). 

O comportamento do estágio de pupa das espécies de tripes da Subordem Tubulifera é variável, podendo 

ocorrer nas partes aéreas da planta ou no solo. Em referência à espécie de P. adisi, foi estudado o 

desenvolvimento no solo da fase de pupa e seus respectivos estádios de pré-pupa, pupa I e pupa II. Estas 

observações abrem perspectivas para posteriores estudos de controle biológico por meio de agentes 

entomopatogênicos e predadores de insetos com habitat no solo. Neste contexto, os experimentos foram 

conduzidos na área do Banco Ativo de Germoplasma de guaranazeiro (BAG) da Embrapa Amazônia 

Ocidental. Para isso, foram produzidas armadilhas consistindo de bandejas plásticas (63x44x8 cm) contendo 

uma abertura central (11x6 cm) fechadas com recipiente plástico transparente (17x17x6 cm) fixados com fita 

adesiva, formando uma cúpula. As armadilhas foram colocadas abaixo da copa dos guaranazeiros, sendo 

suas bordas seladas com camadas de argila. Após 72 horas, as armadilhas foram retiradas e conduzidas ao 

laboratório para a contagem dos adultos emergidos. Os dados foram submetidos ao teste de normalidade e 

homocedasticidade das variâncias pelo teste de Shapiro-Wilk (P = 0,084 e P = 0,155, respectivamente) e 

subsequentemente utilização do teste t. Os resultados demonstraram que indivíduos de P. adisi apresentam o 

estágio de pupa na superfície do solo, na liteira, sob a copa do guaranazeiro. A diferença na quantidade de 

emergência dos adultos entre a época chuvosa e de seca foi similar ao observado em estudo de sua dinâmica 

populacional durante o ano agrícola (t11 = 2,821; P= 0,017). 
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