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SISTEMA   REPR00UTIV0   00   CUPUAÇUZEIRO    (Theobroma   arardif lorijm)    -B0TÃO    FIORAL

Roinério  Meireles   da   Si lv81

HBria   do   Pí lor   Henri-que   das   Heves2

Raimundo  Parente  de   oliveira2

Milton   Guilherme   da   Costa   Mota3

RES\mo..      0      cup\iaçuie`ro      `1            oma      araT`d\t\orui\     Schum`      p\anta      da      tam{\`a
Sterculiaceae,   notiva   do  Amazônia,   cujo  principô`   produto  de   interesse   ccmrci8\   é
a  polpa  do  seu  fruto  de   sabor   e  cheiro  agradável.   Apesar  do  demrda,   a  mioriô  da
produção  airda   é  extrativo,   estando  a  espécie  carente  de  conheciíieím  básicos,   que
possam   contribuir   pars   que   sejo   trarüformada   em   plmts   de   cultivo,    principalniemte
os   relacíonados   ccm   os   estudos   que   foram   propostos   no   projeto   "SISTEMA   REPRODUTIV0
DE    ESPÉCIES    VEGETAIS    0A    AMAZóNIA",    que    tem    como    objetivo    dar     infomaçôes    sobre
vérios  aspectos  do  sistema   reprodutivo  das  espécies  estudadas,   visando  s   utnização
dessas    ir.íormções   em   prograii`as   de   ntlhoremento   genético   e   produção   racional.    Os
dados     foram     coletados     na     órea     do     Campo     Experjmmtal     do     Centro     de     Pesquisa
Agrof lorestal    d®    Amazõni®   Orient®l     -    CP^TU/"BRAPA,    m   m    ptantio    fori"do    por

plantas    enxertadas.     lniciolmente    foram   etíquetedos,    no    Estádio    de    BF2-3    (Botão
Fechado  entre  doís  e  trés  milfntetros  de  diômetro)   e  observsdos   diariamente   "   e  65
botões,     ®té    o    Estódio    de    FA    (Flor    ^bert®},     distribuídos    em    doze    ptontas    que
produzem   f rutos    ccmt   se"N`tes    (PCS)    e    em   seis    que   produzem    f rutos    sem    sementes
(PSS),    respectivanmte.    Em   seguida,    foi    irBtalaclo   un   outro   ensaio   utilizondo-se
doze   plantes,    serdo   seis   PCS   e   seis   PSS,    onde   forem   coletados   e   cantados,    duas
vezes   por   seitiam,   todos   os   botões   e   f lores   caídos   ao   solo   embaixo   das   plsntas.   No
priimiro  ens@io   foi   constatado  que  nas   PCS,   54  botõe8   (51,92%)   chegaram  oo   estódio
de   F^,    LeverKlo  em  fnédie  25   dies,   com  ®nplit`.de  de   `/ôrleção  de   19   a   34  dias.   No  diô
•nterior  d®   .bertur.,   os   botõe8   .prcsentem,   em  médl®,   13.42m  de   cciTprimto   e
13,06m  de  diômtro,   vari.ndo  de  11,0  .15,06  e  de  10,4  a   16,2m,   respectivaiimte;
ms    PSS    ®pen®s    20    botões    (30,77%)    cciipletaram    o    desenvolvimmto,     ccm    a    média
oberturo,    os    botões   opresentaram,    m   médi®    14,85mm   de   comprimento   e    12,96m   de
diónBtro,   v®riando   de   11,0   .15,06   e  de   10,60   a   16,2,    respectivai"r`te.   No   segurdo
observou-se  que  dos   21.578  botões   emitídos  no   Estádio  de  BF2-3m  caíram  nos   vários
estódios   5.004    botões    (23,18%)    para    as    PCS.    Para   es   PSS,    de   uit   total    de    13.374
botões.   cafrem  4.579   (34,24%).
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