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O cupuaçuzeiro (Theobroma grandiflorum (Willd. 

ex. Spreng.) Schum.) é fruteira da família 

Malvaceae, nativa da Amazônia. A propagação 

dessa espécie pode ocorrer por sementes ou por 

enxertia. Em ambos os processos, é preciso tomar 

cuidado com o ataque da 

 curculionídeo pertencente a um dos 

maiores grupos de insetos, com cerca de 60 mil 

espécies distribuídas pelo mundo, em função da 

grande variabilidade de formas e da ampla 

distribuição geográfica (ARNETT et al., 2002), 

representado no Brasil por cerca de 650 gêneros 

dessa família (COSTA, 2000). O curculionídeo que 

ataca a ponteira das mudas tem tamanho médio de 

3,7 mm e coloração escura (Figura 1) e sua espécie 

ainda não está definida, por isso providências serão 

tomadas para sua adequada identificação 

taxonômica. A postura é feita nos brotos, onde o 

inseto desenvolve o ciclo de vida, saindo adulto 

para infestar novas brotações. A larva (Figura 2A) 

desenvolve-se na ponteira, onde também passa o 

período de pupa até a fase adulta. A presença da 

praga é identificada pelo sintoma típico, 

broca-da-ponteira, que 

causa grande prejuízo na formação da muda. Trata-

se de um
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caracterizado pelo secamento do broto terminal da 

muda (Figura 2B).

O ataque às ponteiras ocasiona a emissão de 

brotações laterais, que também são colonizadas, 

causando deformações que tornam a muda inviável 

para enxertia, e, quando o ataque é intenso, a 

muda não serve para plantio.

Figura 1. Adulto da broca-da-ponteira de mudas de 
cupuaçuzeiro.
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3,7 mm
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C
Figura 2. Larva da broca e dano causado à ponteira da muda de cupuaçuzeiro (C).(A) e pulpa (B) 
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O objetivo deste trabalho foi avaliar a prática de 

manejo químico no controle da broca, a fim de 

reduzir, de forma significativa, o seu ataque às 

mudas de cupuaçuzeiro. O trabalho foi conduzido 

no viveiro de mudas da Embrapa Amazônia 

Ocidental, no período de fevereiro a agosto de 

2010. O experimento foi em blocos casualizados 

com 10 tratamentos e 5 repetições, totalizando 50 

parcelas. A parcela foi constituída de 20 mudas, 

sendo 10 mudas centrais úteis. Os tratamentos 

foram: testemunha e três produtos comerciais 

recomendados para coleóptera de ponteira de 

outras culturas, testados em 3 dosagens. Para 

determinar as dosagens, tomou-se como base a 

dosagem recomendada para outras culturas 

frutíferas. Os produtos e as doses encontram-se na 

Tabela 1. 

A aplicação foi realizada mensalmente, antecedida 

de inspeção para contagem das ponteiras atacadas 

no intervalo entre as aplicações, as quais foram 

marcadas com fitas verde e azul, como forma de 

diferenciar a ocorrência de ataque. As aplicações 

foram cuidadosamente conduzidas com barreira de 

proteção, para evitar possível deriva dos produtos. 

Para avaliar a incidência da broca, tomaram-se 

dados do número total de ponteiras por parcela e 

do número de ponteiras atacadas; e, para análise, 

utilizou-se o percentual de mudas atacadas após 

Produtos Dosagens

Tratamentos

T Testemunha1 = 

T  Avermectina2 =

T  Avermectina3 =

T  Avermectina4 =

T  Imidacloprid5 =

T  Imidacloprid6 =

T  Imidacloprid7 =

T  Deltametrina8 =

T  Deltametrina9 =

T  Deltametrina10 =

D = 90 ml/100 litros de água1

D =100 ml/100 litros de água2  

D  = 110 ml/100 litros de água3

D = 27 g/100 litros de água1

D =30 g/100 litros de água2  

D  =33 g/100 litros de água3

D =180 mL/100 litros de água1  

D =200 mL/100 litros de água2  

D =220 mL/100 litros de água3  
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quatro meses do início do ensaio. Realizou-se 

análise de variância, e as médias foram comparadas 

pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade. 

Tabela 1. Tratamentos utilizados para avaliar o 

controle da broca-da-ponteira em mudas de 

cupuaçuzeiro.

Conforme análises apresentadas nas Tabelas 2 e 3, 
houve diferença entre os tratamentos químicos e a 
testemunha. A média percentual de ponteiras 
atacadas na testemunha foi de 23%, diferenciando-
se, de forma significativa, dos tratamentos 
químicos, em que a média variou de 9,4% (T8) a 
4,6% (T7). 
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Contudo, não houve diferença significativa entre as 
dosagens e os produtos utilizados. Embora os 
produtos ainda não estejam registrados para a 
cultura do cupuaçuzeiro, verifica-se, pela diferença 
significativa entre as médias da testemunha e dos 
demais tratamentos, a necessidade de efetuar o 
controle da broca-da-ponteira em mudas de 
cupuaçuzeiro, visando à redução dos prejuízos 
causados por essa praga à cultura.

Tabela 2. Resumo da análise de variância para os 
dados de percentual de ponteiras atacadas pela 
broca em mudas de cupuaçuzeiro.

Tratamentos

Bloco

Erro

Total

9

4

36

49

155,9

26,9

22,3

7,03**

FV GL QM F

Tabela 3. Percentual de ponteiras de mudas de 
cupuaçuzeiro atacadas pela broca-da-ponteira.

T1

T8

T10

T6

T5

T9

T2

T3

T5

T7

23,01

9,42

8,00

6,71

6,50

5,30

5,20

4,90

4,8

4,6
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Tratamentos Médias
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