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AVALIAÇAO PRELIMINAR DE CLONES DE CUPUAÇUZEIRO (Theabroma grwidifLorvrn 

(Willd ex $prtwg) Schum), NAS CONOIÇCES DE MANAUS, AH. 

II — PRODUTIVIDADE 1  

Aparecida das Graças Claret de Souza' 

Rosingela Reis Guimarh? 

Cley Dõnizeti Martins Munes2  

O up:açJzeiro 5 ta epEce frutifera da familia sterculiaceae, 	largamente 

distribuTda na regio .rnazbn1ca. A diversidade de utilização do cupuaçu, 	ãTado 

ao seu excGente abor, vm arantirid raercadø para o produto, i niveis elevados 

de preços, e:a fcr? 	ua lt& demanda e ba'bta oferta. 

O cultivc do cupuaçu em Manaus esti em fass de raciona1izaço, com a produção 

díspersa. A cc.merci&1izaço, no ano de 1990, ficou pr6xima a 264 mli frutos. 	Os 

principais ab:tstecedores 1* marcado de Manaus, foram os municTpios de Rio 	Pretc 

da Eva (294Í), Coari 	Nutazes (11%), Manaus(ll%), Careiro (10%) e 	outros 

(24%), (INFORME E$TÂTI$TiCQ 1991). 

Entre os princio? 4 : fnores que limitam a expanso da cultura do cupuaçu 	na 

Amazõnia, est5 a falta de tecnoIoçiia de produçio e a inexistência de material g 

ntico melhorado, Os plantios apresentam grande desunifonnidade, sendo comum oh 

servar, sob ï; mesmas coniçs, lndivTduos com baixo e alto potenci&l produtivo, 

bern corno tolerantes e suscp!veis à doenças. Con•sidera-ge como produçio rnëdia ra 

zoãvel doze frutos por pit cc.i produtividade de 2148 frutos/ha, equivalendo C. 

644 kç de polpa (CALZAVARA, 1987). 

Trabalho financiado com rursos do convénio EMBRAPA/FINER. 
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Com o objetivo de avaliar 23 clones de cupuaçuzeiro, instalou-se em feverei 

ro de 1986,. no Centro de Pesquisa Agroflorestal da Miazbnia Ocidental-CPAA, um 

experimento em blocos casualizado, com 4 repetições e 2 plantas por parcela, no 

espaçamento 7m x 7m. O clima pertence ao grupo tropical chuvoso, 	classificado 

como tipo AF, segundo KUPPEN. Caracteri.za-se por apresentar temperatura 	média 

mTnirna inferior a 189C e a precipitaçodo mgs mais seco superior a 60nvii. O so 

lo é do tipo Latossolo Amarelo, textura muito argilosa, com pu em torno de 4,5. 

Na Tabela 1 so apresentados os dados de produço, correspondente ao perTo 

do de 1988 a 1991. A primeira produçio, referente ao ano. de 1988, foi irregular 

e de pequena expressão, com média de 133 frutos/ha. 

A produtividade média dos clones em 1991 foi de 1708 frutos/ha, significan 

do um aumento médio de 75% em relação is duas Ultimas safras, de 98 e 970 fru 

tos/ha em 1989 e 1990, respectivamente. O clone MA-C-8503 obteve maior produçio 

nas safras de 1989 e 1991, ficando a média referente as 3 safras, em torno de 

2499 frutos/ha (Tabelá 1). 

Considerando a produtividade média dos anosq89, 90 e 91 em 1219 frutos/ha 

os donas BG-C-8502, 8G-C-8503 9G-C$504, 8G-C-8505, BG-C-8506, 8G-C-8507, IR-

C-8503, IR-C-8504, MA-C-8503, IR-C-8505 e OD-C-8501, destacaram-se como os mais 

promissores, com produção acima da média. Por outro lado, o clone PF-C-8501 ! 

presentou o mais baixo potencial, com média de 103 frutos/ha. 

A produtividade acima de 3000 frutos/ha, obtida em 1991 pelos clones BG-C-

8502, BG-C-8504, BG-C-8506 e MA-C-8503, pode ser considerada satisfatória, cor 

respondendo a urna média de 15 frutos/planta, niimero superior ao sugerido por 

CALZAVAR.A, 1987. 

Com re1aço ao peso médio dos frutos (tabela 1), a média obtida consideran 

do as safras de 89, 90 e 91, foi de 10209, com uma variaçio de 7409 (IR-C-8503) 

a 13769 (.PF-C-8501). Observa-se que o clone PF-C-8501, com menor produtividade, 

obteve o maior peso de fruto; enquanto que os clones MA-C-8503, BG-C-8504 e 80-

C-8502 apresentaram peso médio de fruto inferior a. 10009. 

Dentro do programa de melhoramento da cultura, pretende-se selecionar varie 

dades precoces, medianas e tardias, de modo a permitir o escalonamento da pro 

duçio, favorecendo a agroindGstria e melhorando a renda do produtor com a dis 

tribuiço da safra por virios meses e a consequente entrada de frutos no merca 

do durante todo o ano. 
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Para o estudo da d1stribu1ço da safra, tornou-se por base as datas de 	co 

lheita de 1989/90/91 e o total produzido.. Analisando cada ano isoladarnente, ab 

serva-se que o pe4odo de colheita variou entre os clones e também sofreu mu 

danças de um ano para outro (Figura 1). Dêrnodo geral, no trimestre :correspon 

dente aos meses de fevereiro 1  março e abril, houve maior concentração das 	sa 	1 
fras. Mas a época da produção s6 poderi ser melhor definida quando os clones a 

tingirem a estabilidade. De acordo.corn CALZAVARA, 1984, isto õcorre por 	volta 

dos 10 (dez) anos de idade. 
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TABELA 1 - Produtividade média e peso médio de fruto de clones de cupuaçuzei 

ro. Safras 1988, 1989, 1990 e 1991. EMSRAPA/CPAA. Manaus-AM. 1991 

clone Produtividade:Frutos/ha Peso médio dos 
Media frutos (g) 

1988 1989 1990 1991 1989/1991 1989/1991 

BG-C-8501 128 537 741 561 613 1195 

BG-C-8502 O 1581 690 3493 1921 933 

BG-C-8503 128 1302 894 2016 1404 1009 

BG-C-8504 204 1557 2040 3085 2227 935 

BG-C-8505 128 1098 612 2091 1267 908 

BG-C-8506 204 1479 1479 3238 2065 997 

BG-C-8507 128 1Õ71 867 1754 1230 914 

BG-C-8508 51 741 714 1402 952 1066 

BG-C-8509 153 741 459 1428 876 826 

PF-C-8501 O O 179 26 68 1376 

MA-C-8501 102 1020 816 1224 1020 1146 

IR-d-8501 128 561 306. 612 493 1291 

IR-C-8502 51 663 690 867 740 03 

MA-C- 8502 77 486 894 689 690 998 

IR-C-8503 153 1785 1047 2677 1836 740 

IR-C-8504 77 1275 2040 2448 1921 1103 

IIA-C-8503 357 2016 1861. 3621 2499 756 

IR-C-8505 179 1020 792 1913 1242 998 

PF-C-8502 26 459 918 740 705 1293 

0D--8501 128 894 1506 1862 1420 1133 

OD-C-8502 230 792 841 1122 918 970 

OD-C-8503 383 588 867 1122 859 1296 

MA-C-8504 51 836 1071 1301 1069 684 

Mm. O O 179 102 140 740 

Mix. 383 2016 . 2040 3621 2499 1376 

133 978 970 1708 1219 1020 

95,4 473 488 981 600 	. 183 
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n6URA 1. Distribuição e pico de produção dos clones de cupuaçuzeiro. 	EMBRAPA/ 
CPAA, Manaus-Ali, 1991. 

MESES 
CLONES  OUT 	NOV 	DEZ 	JAN 	FEV 	MAR 	ABR 	NA! 	JUN 

BG-C-8501 * 

• x-------- 

• BG- Õ-8502  ____* 
------------- ---- x------------------ 

BG-C-8503 • 	 * 

---------x ---------------- 

BG-C-8504 * _______ 
---------------- x-------  -------------- ----- 

BG-C-8505  
---------------- x  ----------------- 

-. - - - 	- - 	- - 	- - 	- • - 	- 	- • -. -. - 	- 	. - . - . - . -. 

BG-C-8506 * 

-x----- ---------------- ------------ 

BG-C- 8507  
---------x ---------------- 

BG- C- 8508  
------- x  -------- 

BG-C-8509  
---------x --------------- 

PF-C-8501 ---------------- x --------- --------- 

MA-C-8501 _______ 
---------------- x--- -------- ------- 

-. - . -. - 	- • -. - . -. -. - 	- . - 	- 	- . - . -. - 	- . - .0- . -. -. - . -. 

IR-C-8501  
x------------------------- 
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fljJJL1. Continujço. 

M 	E 	5 	E 	S 
CLONES 

OUT 	NOV 	DEZ 	JAN 	FEV 	MAR 	ABR 	MAl 	JtJN 

IR-C-8502 * 
x------------------ - --- - -- 

1 MA-C-8502 

IR-C-8503 * 
----------------x------------------------- 

IR-C-8504 * 
----------------------------------------- x ---------------- 

MA-C- 8503 * 
---------- x 

----- ------------------ 

IR-C-8505 * 
------ x  ------------------------- 

PF-t-8502 * 
----------------------- x  

- 	- - - 	- 	- 	- - - 	-. - - - 	- 	- 	- 	-0- 	-. 	 - 	- 

OD-C- 8501 * 
------x ----------------- 

OD-C-8502 * 
x-------------------------- 

OD-C-8503 * 
----------------x----------------- 

MA-C-8504 * 
-----x ----------------- 

Safras: 	88/89 = 	maior concentração * 

89/90 -------maior concentração x 

90/91 - - .- .-maior concentração 0 


