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CONSIDERAÇÕES GERAIS 
SOBRE AS ENFERMIDADES DO CACAUEIRO 

NA AMAZONIA· 

Gu~~avo Rob~4~O Manco •• 

As principais doenças fúogi
cas do cacaueiro na Amazônia 
são a "vassoura de bruxa" (Ma
rasmius perniciosus Stahe I) e 
"podridão parda" (Phytophthora 
palmivora (Butl.) Butl.). Supõe
se que a primeira, endêmica em 
toda a bacia amazônica, exista 
nessa região desde o século pas
sado, embora sua ocorrência 80-

mente haja sido registrada em 
1938 (7) e 1943 (4). 

As perdas causadas pelo M. 
perniciosus são de dif(ci! esti
mativa. Segundo Vieira (8), a 
"vassoura de bruxa" causou em 
Santarém, Estado do Pará, em 
1942, preju(zos da ordem de 6O"!o. 
O Quadro 1 apresenta os resul-

Quadro 1 - Ocorrência de "vassouras" em 
plantação com lO anos de idade. 
pe r(odo de 09.09.7 I a 02.02. n . 

100 cacaueiros de uma 
Municí'pio de Tomé-Açú, 

• Fruto. com maia de 5 em de comprimento. O. fruto. -peco_" não Coram 
computado •. 

(, Recebido para publicaçÃo em fevereiro, 1972. 
t:t- EngÇ A&r .• M. S . . Serviço Experimental em Belém, Acordo de Colabora.çÃo Técnica 

CEPLAC/MA, Belém, pará., Brasil. 

Revista Theobroma. CEPEC. ttabun~. Sra..n, 3(J):3-1l. Jan . -mar . 1973 . 
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tados de urna amostragem feita 
recentemente em Tomé -Açu, tam
bém naquele Estado, a qual reve_ 
la as perdas causadas pelo M. 
p e r n i c i o s use a quantidade de 
"vassouras" existentes nos ca
caueiros. As Figuras 1 e 2 mos
tram wn cacaueiro "e o m um ", 
com 10 anos de idade J e um exem
plar do clone ICS-39, com 6 anos 
de idade, atacados por este fungo. 
Por outro lado, tem-se notícias 
de que esta e nfermidade tem di
zimado extensas plantações de 
cacau nas Guianas Inglesa e Ho
lande sa, na ilha de Trinidad e no 
Equador (2) . 

o principal hospedeiro do M. 
perniciosus é o cacaueiro (Theo-

broma cacao L.), embora o cupu

açu (T. grandiflorurn (W i 11 d) 
Schum ), plau ta doméstica c uj o 
fruto participa da dieta do para
ense , também o hospede, consti
tuindo assim urna fonte de inócu
lo permanente da enfermidade 
para o cacaueiro. 

Quanto à "podridão parda", 
não se ten1 referência de porcen
tual d e incidênc ia em plantaçõe s 
com e rc iais da Amazônia. Asse
gura-se, porém, que, n08 meses 
de maior precipitação pluviomé
trica, os ataque s são mais acen
tuados (Figura 3). A Figura 4 
apre senta a distribuição percen
tual de frutos atacados, em dife
rente s é p o c a 8 do ano. em wn 

Figura I - Cacaueiro "Comum", com 10 an08 de idade, atacado 
pela "vassoura de bruxa" (detalhe). Fazenda St'!
Helena, Castanhal, PA. 
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Figura 2 - Cacaueiro do clone ICS-39 (susceptívell,com 6 anos de ida
de, atacado pela "vassoura de bruxa". SEBE, Belém, PA. 

campo de produção de sementes 
em Belém, Pará, no período de 
janeiro a julho de 191Z. 

O ataque do P. palmivora a 
plântulas e enxertos de cacauei
ros enviveirados (Figuras 5 e 6) 
é bastante intenso no período de 
janeiro a abril, quando provoca 
a "queima'. Tal fato leva à su
posição de que a sua existência 
saprofítica no solo pode determi
nar infestações de caráter epifi
tótico bastante rápidas nas futu
ras plantaçõe s de cacau. 

Eventualmente, registram- se 
casos de "doença rosada" (Cor
ticium sai.monicolor B. et Bred. ) 
e de "koleroga" lÇ.. kolerogal, 
ambas atacam 08 ramos do ca
caueiro. A primeira ocorre em 
plantas jovens, fazendo-as defi
nhar quando não controlada, e a 
segunda, pouco comum na região 

5 

cacaueira baiana, apresenta-se 
em cacauais adultos nas cerca
nias de Belém, Castanhal, Tomé
Açu e ilhas de Barcarena, no Pa
rá, nas épocas mais chuvosas do 
ano. 

Nematódios ocorrem com 
certa freqaência em plântulas de 
cacau enviveiradas, retardando o 
seu desenvolvimento. Mudas pro
duzidas na sede do IPEAN, em 
Belém, PA, apresentaram infes
tação de nematódios do gênero 
Dolychodorus enquanto em outros 
locais do Estado foram registra
dos ataques pelo gênero Meloido-

~. 

TRABALHOS DE PESQUISAS 

Até hoje são raros 09 regis
tros sobre as enfermidades do 



Figura 3 - Cacaueiro do clone IMC-67, 
atacado pela "podridão parda". 
SEBE, Belém, PA, janeiro, 
1973. 

cacaueiro na região amazônica, 
tendo sido Pound (7), Vieira (8), 
Deslandes (4), Dantas (3) e Gon
çalves (5) alguns dos poucos que 
pesquisaram o assunto. 

A fim de atender às necessi
dade s do seu programa na região 
amazônica, a CEPLAC iniciou, 
em 1970, uma série de pesquisas 
fitopatológicas no Pará com o ob
jetivo principal de determinar a 
resistência dos clones introduzi
dos e dos selecionados na Ama
zônia ao M. perniciosus e P. pal
mivora e estabelecer medida. de 
c o n t r o I e qUlmico e profilático 
destas enfermidades. Os traba
lhos objetivam também a avaliar 
a ocorrência do P. palmivora e 
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M. permclOSUS nas populações 
cacaueiras da Região e identifi
car e controlar os nematódios 
em plantas enviveiradas. 

"Vassoura de bruxa" 
(M. p~~n~~~o~u61 

As pesquisas em andamento 
8 o b r e resistência do cacaueiro 
ao M. perniciosus baseiam-se em 
ensaios de inoculação de semen
tes oriundas de cruzamentos de 
diversos clones cOm oSca-6, 
considerado COmo a melhor fonte 
de resistência a este fungo até o 
momento. No Equador, entretan
to, a re slstência de sta fonte foi 
quebrada, sugerindo ser ela ver-



tical e existir naquele Pars, wna 
raça dife rente do fungo. 

Observações do autor leva
das a efeito no Equador eviden
ciaram, em ensaios de inocula
ção de sementes para seleção de 
plântulas resistentes, alguns 
pontos duvidosos quanto à valida
de do método, pois plântulas sem 
sintomas do fungo, selecionadas 
para plantio em campo, apresen
taram a doença quando adultas, 
sugerindo d ua s interpretações; 
J. A quantidade de esporos ino
culada (200. OOO/ml) foi insufici
ente para provocar a infecção; e 
2. O método selecionou a p e nas 
plantas com resistência vertical 
ao fungo . O descarte de plantas 
c om sintomas da enfermidade, 
como é feito no Equador e Trini
dad, possibilita a eliminação de 
planta s que poderiam conviver 
com a enfermidade e produzir. 
Estes fatos controvertidos sobre 
seleção de cacaueiros resisten
tes ao M. perniciosus mostram a 
necessidade de mudar os méto-

2Q 
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dos de pesquisas sobre a enfer
midade até agora usados. 

Atualmente, nos trabalhos 
conduzidos em Belém, as plân
tulas provenientes de cruzamen
tos são, a08 6 me se s de idade, 
classificadas de a c o r d o com o 
grau de hipertrofia que apresen
tam. As portadoras de sintomas 
leves são plantadas no c a m p o 
j u n t o às isentas de sintomas, a 
fim de verificar se há ocorrência 
de resistência horizontal. 

Também está sendo tentado 
desenvolver um método eficiente 
de inoculação de ramos de ca
caneiros para ensaiar a resis
tência em enxertos, pois, até o 
momento, os métodos de inocula
ção de ramos dão r e s u lt a dos 
muito variáveis (6). Futuramen
te, quando se dispuzer de maior 
abundância de dados de resistên
cia em plântulas de cruzamentos 
controlados, será melhor estu
dada a influência da quantidade 
de inóculos do fungo nos ensaios 
de inoculação. 

AIIIll MAIO JUNHO JUlHO 

Figura 4 - Ocorrência de frutos com " podridão parda" em um ensaio 
de densidade. SEBE, Belém, PA, pe rí'odo janeiro a julho, 
1912 (dados obtidos em \ . 326 árvores). 
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Figura 5 - "Queima" em plântulas de cacau COm 4 
meses de idade, causada pelo Phytoph
thora palmivora. Munic(pio de St~ Iza
bel, PA. 

As pesquisas sobre o con
trole qu(mico do M: perniciosu8, 
até o momento, não oferecem re
sultados satisfatórios (6). Recen
temente, no Equador, os fungici
da s Plantvax e Vitavax, de cará
ter sistêmico, Coram seleciona
dos em ensaios com plântulas, 
para posterior comprovação em 
condições de campo. Em Belém. 
estes dois fungicidas estão sendo 
testados em árvores adultas em 
condições de campo, aplicados no 
solo e na folhagem dos cacauei
ros. Outros fungicidas sistêmi
cos deverão ser testados em no
vos ensaios. 

Quando for encontrado um 
fungicida eficiente, o controle 
qu(mico do M. perniciosus pode
rá oferecer boas perspectivas, 
pois, como o fungo e atá associa
do a tecidos meristemático8 em 
crescimento (I) e o cacaueiro a-

8 

presenta anualmente duas épocas 
principais de lançamento de ra
mos novos, pode-se estabelecer 
um esquema de aplicação do fun
gicida para proteger as brota
ções. A proteção dos ramos no
vos determinará uma considerá
vel redução da enfermidade, pois 
resultará na queda da maior fon
te de produção de e sporos: as 
"vassouras ti. 

Os trabalhos em desenvolvi
mento deverão enfatizar as pes
quisas sobre o controle químico 
da enfermidade, pois , ao que tudo 
indica, a "vassoura de bruxa'! 
será epidêmica n08 cacauais a
tualmente em fase de implanta
ção e a serem implantados na 
Am a z ôn i a, conforme pode ser 
vislumbrado através das Figu
rasle2. 

O P. palmivora tem apare
cido em locais onde jamais se 



havia suspeitado da 8ua existên
cia. A sua ocorrência em plân
tulas enviveiradas n08 municí
pios de Castanhal e Santa Isabel, 
PA, onde não se encontram c&
cauala produtivos, comprova sua 
vida saprof(tica nos 8010s em n(
vel capaz de provocar epidemias 
em cacaueiros em in(cio de pro
dução, como ocorreu em 1972, 
em um ensaio experimental con
duzido na se d e do Instituto de 
Pesquisas e Experimentação A
gropecuária do Norte (IPEAN), 
em Belém (Figura 2), onde a en
fermidade causou preju(zos esti
mados em 15% da produção. 

Com base em experiência da 
CEPLAC na Bahia e nas condi-

ções climática. do E stado do Pa
rá, um esquema que pode ria dar 
bons re sultados no c ontrole da 
"podridão parda", se ria a aplic a
ção de fungicidas à base de óxido 
cupr080 na dosagem de 3% e m ja
neiro, maio e junho, e a 4% e m 
fevereiro, março e abril. 

Outro aspecto o b s e r v a d o 
c om relação à enfermidade no 
Pará é a variação do fungo. Fo
ram constatadas, a grosso modo, 
trê. variações : uma c e pa de Be
lém (patogênica ao clone Sca-6), 
uma de Castanhal e uma outra de 
Tomé-Açu, apresentando diferen
tes formas de esporângios. O 
Quadro 2 r e gistra a patogenici
dade destas cepas em frutos de 

F igura 6 - ItQue ima " em enxerto de 
cac aue iro, c a usada pelo 
P hytophthora palmivora. 
SEBE , Bel~m , P A. 

9 



Quadro 2 - Clones susceptíveia à inoculação artificial de três pOSSl
veis raça. de Phytophthora palmivora em .eu. frutos. 
PeH'odo abril-dezembro, 1912 (Resultados parciaie). 

dwersos clones, decorrente de 
um te .te de inoculação realizado 
c om o objetivo de conhecer o 
comportamento dos clones frente 
aos fungos da Região e às suas 
dife rente s raça., caso sejam 
realmente diferentes. 

Outras enfermidades 

o problema de nematÓdios 
em plantas envlveiradas fol re
solvido pelo tratamento 'prévio do 
solo com o DMTT (3,5-dimetil
tetraidro- I, 35-2H-tlodiazlno - 2 -

tiono) granulado, sob o nome co
mercial de B as am ido Iato foi 
feito apllcando- se uniformemente 
200 g/m 3 de solo e revolvendo- se 
a intervalo. de 10 dias. Quaren
ta dlas após a aplicação do ne
maticida, o solo pode .er usado 
para enchimento dos vasos e se
meio do cacau. 

As enfennidade. causadas 
p~r C. salmon~color e C. koleroga 
8ao de ocorrencia rara no baixo 
Amazona. e podem ser facilmen
te controlada. eliminando-.e fre
qUentemente os galhos atacado •• 
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RESUMO 

Visando a obter subsídios para atender às necessidades de seu 
programa na região Amazônica, a CEPLAC iniciou, em 1970, uma 
série de observações e trabalhos de pesquisa relacionados com as 
enfermidades do cacaueiro naquela região. 

Em plantações estabelecidas no Estado do Pará , foram realiza 
das observações sobre a ocorrência da "vassoura de bruxa" (Maras
mius pernidosus) e "podridão parda" (Phytophthora palmivora) a fim 

de determinar a importância destas enfermidades e os períodos de 
maior incidência. 

As observações referentes à "vassoura de bruxa" (setembro a 
novembro de 1971 e fevereiro de 1972) mostraram que a sua maior 
incidência ocorre em fevereiro e novembro . O período de maior in
cidência da Mp. parda" parece ocorrer entre fins de março e intcio de 
abril (observaçõe s realizadas e ntre janeiro e julho de 1972). 

Para controlar essas enfermidades, foram realizados vários en
saios de resistência, utilizan do-se clones introduzidos e material 10-
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cal s e lecionado nas expediçõe s à reg ião amazônica. Foram iniciados 
ensaios de inoculações com M . perniciosus em sementes oriundas de 
cruzamentos de dive rsos clones com o clone Sca-6, considerado como 
a fonte de r e sistência de l1 \aio r consistência até o momento. Os re 
sultados são ainda muito pre liminare s mas já possibilitam me lhorar 
a metodologia de pe squisa para este tipo de ensaio . 

Os e nsaios con) P. palm ivora pern1itiram determinar variações 
no fung o. Parece existir na Reg ião três raças distintas, s e ndo uma 
delas patogênica ao clone Sca-6. 

Também (oran1 iniciados ensaios com fungicidas sistêm icos, vi
sando ao controle da "vassoura de bruxa". Inicialmente estão sendo 
testados os fungicidas Plantvax e Vitavax, devendo ser inclu(dos nos 
futuros ensaios outros produtos de ação sistêmica recentemente lan
çados no mercado. 

Para o controle da ·podridão parda" na Reg ião sugerem -se apli
cações de fungicidas à base de óxido cuproso, na dosagem de 3% du
rante 08 meses de janeiro, maio e junho e a 4% e m fevereiro, março 
e abril. 

Ocorrências d e P. palmivora e m plântulas enviveiradas, bem co
mo de nematódios dos gêneros Dolychodorus e Meloidog yne foram as
sinalados na Região. Os ne mat6dios sâo facilmente controlados pelo 
tratam e nto do solo com o nematicida Basamid na proporção d e 200 
g /m 3 de solo. 

As enfermidades causadas pelo C. salmonicolor e C. koleroga 
são de ocorrência rara no baixo Amaz-;;-nas e de f.icil controle. 

GENERAL CONSIDERATIONS 
ON CACAO DISEASES 

IN AMAZONIA 

(SUMMARY) 

To attend the basic prog ram of cacao crop in Amazonia, observa
tions and research on cacao diseases were started by CEPLAC in 
1970. 

T he economic importance and periods of high incidenc e of cacao 
diseases were e valuated, basing on "witches'broom" (M. perniciosus) 
and on Bla c k -pod (P. palmivora) observations . 

To "witche s'broom" indic a ted a high incide nc e during F ebruary 
and Novembe r while Black-pod occure d normaly between the end of 
March and be ginning of April. 

. 12 



To control these diseases, use of resistant plants are needed" 
Screening of resistant material was carried out. Inoculations trials 
were performed with M. pernicio8uS in aeede (rom several crosses 
between clones and local types with Sca-6, the latter being considered 
as a source of resistance. Although the results are preliminary, the 
methodology to assess the registance has "been ilnproved. 

Studie S on P. pailnivora variation showed that at least three 
-strains" occur in the regionj one of them ia virulent to Sca-6. 

Systemic fungicides such as Plantvax and Vitavax, were consider
ed for controlling "witches'broom" in preliminary trials. 

Application of cuprous oxide at 3%, during January, May and June, 
and at 40/0 during February and March, were recommended for the 
control of Black-pod. 

The occurrence of P. palmivora along with nematodes, Dolycho
dorus and Meloidogyne were found in the nursery. The nematodes 
were easily controlled by soU fumigation with Basamid at ZOOs/m3 
of soi! . 

Corticium salmonicolor and C . koleroga causing diseases are of 
rare occurrence in the lower Amazonas and are easily controlled . 

••• 
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SCREENING 
Phy.toph.thOllIl 

OF FUNGICIOES AGAINST 
pllt~~VO~1l (BUTL.) BUTL. 
"IN VITRO"· 

"'~hll RIl~·· 
He~~Zn~o MIl~1l Ro~hll.** 
Chhll.t.thoo Rllm •••• 

Black-pod disease of cacao 
(Theobroma cacao L.), c a use d 
by the fungua Phytophthora pal
mivora (ButI.) ButI. , ia one of the 
most serious disorders of this 
crop in the South of Bahia, Bra
zil, where it causes a annualloss 
of 20-30 per cent (4). The dia
ease occurs in all cocoa produc
ing countries of the world and 
has a conaiderable economic im
portance. P. palmivora also 
causes canker, leaf fall, chupoo 
blight and seedling wilt of cocoa. 

W h i 1st the disease can be 
controlled by the development of 
new resistant clones and hybrids 
the u.e of fungicide s for controU
ing the di.ea.e, specially in ex
isting plantations, is of g reat 
i m p o r t a n c e. In recent years 
the re has been a tendenc y to e
valuatc ''in vitrd' the various com
me rc ially available fungicides 
before applying them directly in 
the field as it saves both time 
and money by eliminating inef
fective fungicides. Published lit
erature indicate s that a very 

I" Rcceived Cor publication in July. '972. 

limited number of inve stigations 
have been carrled out on labora
tory sc reening of fungicide s a
gain.t P. palmivora. Hislop (2) 
reported that the g rowth of P. 
palmivora on cassava agar was 
inhibited by 0.02"/0 phenyl mer
cury nitrate and 0.2"/, fentin (tri
phenyltin acetate). In Brazil, on
ly two investigations (3, 5) have 
so far been reported on this sub
ject. 

The preaent study is a part 
of a re aearch p r O g r a m m e in 
whic h s e ver a I fungicide sare 
being screened for their efficacy 
against P. palmivora under labo
ratory conditions, the main ob
jective being to investigate the 
moat efíective fungicide ""h i c h 
could control Black-pod disease 
u n d e r the environmental condi
tions of cacao region of Bahia . 

MATERIALS ANO METHOOS 

Thirty one fungicide s of va
rious chemical groups including 
nine systemic formulations were 

to , B . Se:. (Aal. M. Se .. Oivi.ion of Plant Patholoar, CEPEC. U.abuna, Bahia, 8ra.U. 
"(~. EnaC? Agr .. M . S .. Olvhíon o( Plant PathololY, CEPEC. Uabuna, a.Ma, 8r •• il. 

:- ~;;-t: B.Sc. (Ag) I"t . . M. Sc . • Divi.ion af Pla"t PathololY. CEPEC. ltabuna, Bahia, 8ra111. 

Revi.ta The obrom •. CEPEC. !tabun., Ora.n, 3(1) : 1"-21. J_no_mar. 1973 . 
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used in this investigation. Al
thougb diHerent methods Cor la
boratory screening oC Cungicides 
bave been suggested by various 
inve stigator s in the p a s t, the 
sim pIe and eHicient techniq ue 
(poisoned food) evolved by Falck 
(I) bas been used in this study. 
For the experimental work, 15 ml 
oC solid and 50 ml oC liquid or
ganic medium (5 g malt extract, 
5 g yeast extract, 15 g dextrose, 
18 g agar and 1000 ml distilled 
water) were put in 80 mm Petri 
dishes and 125 ml Erlenmeyer 
flasks respectivelyand were 
ste rilized at 1200 C for 15 minu
tes; an equal amount by weight 
oC the active ingredient oC each 
fungicide was used in arder to 
a vai d variations between their 
strengths. The calculated amount 
of each fungicide was mixed thor
oughly under sterile condition in 
a pre-sterilized medium, followed 
by inoculations with m y c e 1 i a 1 
di s c s of 6 mm diameter taken 
Crom 5 days old pure culture oC 
the te st organism. The i n i t i a 1 
screenihg was done at 1000 ppm, 
and those fungicides that proved 
to be eHective were tested again 
at Cive diíferent concentrations, 
na mel y 500; 400; 300; 200 and 
100ppm . Three replications were 
made for each treatment, along 
with c ont rols. 

The inoculated fi a s k s and 
dishes were incubated at labora
tory temperature (23-25 0 C) and 
observations were made 7 days 
alter inoculation. In order to ob
ta in a dry sample from the liquid 
medium, the mycelium was fil
tered through Wbatman filter pa
per No. 40, throughly washed with 
distilled water, dried at a tem-
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perature oC 600C for 48 hours anô 
weighed. The radial growth of 
the colonies in Petri dishes was 
measured directly. The inocula 
t r e a t e d with fungicides in liq
uid medium did not s h o w any 
fungai growth after 7 days were 
transCerred to tubes containing 
the organic medium and were in
cubated for 4 days in order to 
ascertain ir an eHective Cungicide 
is either fungistatic or fungitoxic. 
The name oC the active ingredi
ent, ih percentage and the source 
oC the fungicides tested are given 
in Table I. 

RESULTS ANO OISCUSSION 

The eHectiveness of tbe dif
ferent fungicides tested on con
trolling the growth of P. palmi
~ in liquid and solid media is 
shown in Tables 2 and 3 respec
tively. The best fungicides which 
inhibited growth up to 100 ppm 
were Actidione BR,BL-1182, 
Brestan 20, Busan 72, Captan 50 , 
Dithane M-45, EL-273, Maneb 
and Difolatan. Truban and Ze r
late we re fungistatic at 100 ppm 
and 200ppm respectively, whi le 
Dikar, Manzate and Miltox we re 
fungitoxic only up to 200 ppm. On 
solid medium, Actidione BR, BL-
1182 , Bu.an 72, EL-273 and Tru 
ban completely inhibited the fun
gus growth up to 100ppm whereas 
Maneb and Miltox inhibited 
g rowth up to 200 ppm . Amongst 
copper fungicides, Kocide 101 was 
most eHective, Collowed byCupra
vit blue, Cuprosan green an·· 
Copper Sandoz. The Cungicides 
which appeared to be e{{ective at 
low concentration lIin vitro" will 
later be tested under Cield condi
tions Cor the control of Black-pod. 



Table 1 - Active ingredient. pereentage a l1d source oí the iungicidea 
tested againat P. palmivora 

Cup.ravlt 
bi\ie .. . , 

'. :::- t:i~ , 

. .;;..;. ~ :~ 

DUo1atán. 
.~. 'i-:-

-':r' , , . 
": ~: ' -

:, . 

• Sy"temic Continued . 

16 



Table 1 - Continued. 
. .... 

..... ~ !f>. • - ... , .. ~, ~,. ',. ", 

. DI,.,; .. U~5 AcooNlaatloo procllll!CtoCea..c:Y leia ao 'In': ~, Nue, Co. , 
4 • I • ~ • 

.. < • ...... Mu.b '0'10 wp' '. ". "'~' . PéIúl. ·; ' ,USA 
',' "" . . .' .. 

. , .. 0:(% •• "\&'hlo~,.,o-"dJ'~': .J:ll uJi." • Co., Ind. 
5~pyrtmldla_ethâÀo1 :10'10 WP . :USA c·', 

•• "'> • , , "",", ~ .. VA 
, • • I ... • •• _ .~. .': , .' ' 

. F. r .. lé dtm~bJ'ld1t .. oéa~ •• lo, -Ifandft ;Ud., 8 •• 1 e; 
te 76ft wp . , . ..' ii- . ,.,.. Sorita" '. 

,'Koêlik un ~, Cllprl~' hyd~'~is. s~ ~. , . ",'~, ,1 :J(: 11'~~ t o : t . ·c;"! .. 
. " ' • ' ., ~. '", ' Corp N Y " USA: 

! ~ ,'.". r.' ' ; .,'.; .. ,,' '. '~ . f<:;j •. • -'. ~: ,.;" 
M&II,&&IIOUII ethyleaéble (ditblocil. ... J'. Sá.n40t1;. Ltit. ,~ · 13.'- ele; 

, ' 

'i:'oriiiin M,. 'i. 
(Cereobin M) 

~t~l ~,0'10 WP"'-:;,'" " ".,! ~e~ "'" " '<'" ' 
A.çoo~dlílatloo ' prócl\ICt ôfatnc"ioa 'E .. / :I. · dia' .p~, de' Ne-
;aaa ~.b' 80'10 WP ," ,;$. mou... .. . -Co., Pel., 

lo:. :: ;.t.j., , ,;/ '&~ 

M.-relé.'::-Che;;'~ Olv';, ,
N : '.)' ., uSÁ .-, . 

, , 
' Sazidoã '.!.td., Da el e. 
Switz. : 

i; z .8h (3 - ";"ethoxycarbonyl-'Z- '" 'Nlppon ~a Co., ' Úd., 
tlíloureldo) be=h,e 70'10 WP , T.oltyo, Japan ." 

5-EthoÉy-J-tl'ich1orometbyl.,I, Z, 
o 4.;th1adlazole 30% WP 

Malllncl<rodt Chem. 
Worka, Mo., USA 

"Zineb c . 

. , 
" 

• Syetemle 

5,6 - Dibydro -Z- methyl- ,l, 4-on
thiln -3-carboxanilide 75'. WP 

Z i n c dlmethyl ditbiocarbamate 
76~ WP 

Zinc ethylenebia (dithiocarbama
te) 7S'4 WP 
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Unlroyal lnternationàl, 
Conn., USA 

Sandoz Ud., B a ale, 
Switz. 

E. I. du Pont de Ne
moura &c Co., Del., 

:' USA 



Table 2 - EHectivenes8 of variou. fungicides on controlling the growth 
of Phytophthora palmivora in liquid medium. 

0.0 Fungitoxic; 0.0* Fungistatic; - Not teeted. 

The r esults of the fungicides 
on solid medium were nat t h e 
salne as in liquid; similar va ria
tions \Ve re a ls o obtained by Lellis 
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and Matta (3). In general, fungi
cides we re more effective in liq
uid, probably due to more difu
sion in this medium . Furthe r, 



T able 3 - E ffectivenes8 of variou8 fung icides on controlling the g r owth 
of Phytophthora palmivora in solid medium . 

Top.in M ' 
Truban lO 
Vitavax 
Zerlate 
Zineb Sandoz 
Chec:k 

- Not t e .te d. 

... 
• 

0. 0 
6.3 
6.8 . . 

the organic fungicides appearcd 
to be more cHective lhan copper 
fu ngic ide s, 

LeUi. and Matta (3 ) studied 
t he inhibitory eHect o f seve r a l 

." "' 
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0.0>r 
25.6"":· 
10.0 

• 
0.0 

i9.'O 
15 '3 . '. . ". .. 

, 7J •. Z 

, . . ...... ~ 
E· 

" .,. ,. 

fun g ic ide S on the g ro \\ I h of .E.: 
palmivora on solid and 1 i qui d 
media and Cound : hal Coppe r San 
doz at concentralion of 100 ppm 
complete ly inhibited fun/(al d c 
velopment wh ile others produccd 



only temporary inhibition. They 

Cound that in liquid medium, all 

Cungicides except Bordeaux mix

ture inhibited growth at concen

tration oC 100 ppm; howeve r, in 

the pre sent investigation Copper 

Sandoz was not eCfective even at 

300 ppm and Cuprosan green at 

200 ppm on solid medium, al

though the method adopted was 

the same used by Le 11 i s and 

MaUa (3). Medeiros and Rocha 

(5) investigated Cungitoxic a n d 

Cungistatic eCCects oC 13 commer

cial Cungicide s on t h e indirec t 

ge rmination oC sporangia oC P. 

palmivora "in vitro" and found 

that Brestan 60, Brestan 20 and 

Dithane M-45 were more eCCective 

as compared to copper formula

tions, whereas in this investiga

tion Brestan-20 was eHective a

gainst P. palmivora up to 100 ppm 

only in liquid medium. 
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SUMMARY 

Thirty one Cungicides oC various chemical groups including nine 

systemic Cormu1ations were tested Cor their eCCicacy against Phy

tophthora pa1mivora (Butl.) Butl. at diCCerent concentrations in both 

liquid and solid media . The Cungicides in general were more efCective 

in liquid medium. The organic Cungicides which completely inhibited 

growth oC the Cungus up to 100 ppm were BL-l 182, Brestan 20, Bu

san 72, Captan 50, Dithane M-45, DiColatan and Maneb Sandoz in liq-
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uid mediwn whereas On solid medium, only BL- J J82, Busan 72 and 
Truban were effective . The copper fungicides were either fungistatic 
or fungitoxic only up to 300 ppm. Of nine systemic f u n g i c i d e s screened, only Actidione BR and EL-273 were effective which inhi
bited growth up to 100 ppm. 

ENSAIO DE FUNGICIDAS "IN VITRO" 
PARA O CONTROLE DO 

Phytophtho4a patm~vo4a (BUTL.) BUTL. 

(RESUMO) 

Trinta e wn fungicidas de vários grupos quÍÍnicos, inclusive nove 
formulações sistêmicas, foram ensaiados contra Phytophthora palmivora (Butl. ) Butl., a díferentes concentrações em meios l[quido e s6-
lido. Os fungicidas, em geral, foram mais eficazes em meio lí'quido. 
Os fungicidas orgânicos que inibiram completamente o crescimento do fungo até 100 ppm foram BL-J 182, Brestan 20, Busan 72, Captan 
50, Dithane M-45, Difolatan e Maneb Sandoz em meio l(quido, enquanto no meio sólido somente o BL-1182, Busan 72 e Truban foram 
eficazes. Os fungicidas cúpricos foram fungistáticos ou fungitóxicos somente até 300 ppm. Dos nove fungicidas sistêmicos testados, somente Actidione BR e EL-273 foram eficazes inibindo o crescimento 
até 100 ppm. 

• •• 
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INFLU~NCIA DA LUZ, TEMPERATURA E UMIDADE RELATIVA 
NA ESPORULAÇÃO DO 

Phytophtho~a palm~vo~a (BUTL.) BUTL. 
EM FRUTOS DE CACAU· 

He~mZn~o Ma~a Rocha·· 
Anton~o Vanta~ Machado··· 

Vários estudos tem sido efe
tuados em condições de laborató
rio com a finalidade de determi
nar fatore s ambientais associa
dos à esporulação do P. palmivo
ra. Var.iações na taxa de oxigê
nio e gás carbônico da atmosfera, 
oscilações da umidade relativa e 
temperatura e intensidade e qua
lidade da luz têm sido apontados 
como fatores ligados a uma 
maior ou menor intensidade de 
esporulação de várias espécies 
de Phytophthora (2, 3, 4 , 5, 7). 

No pre sente trabalho , deu- se 
especial atenção à influência da 
luz associada à temperatura e 
umidade relativa na esporulação 
do P. palmivora e m frutos de ca 
cau. 

MATERIAIS E ~l~TODOS 

Foram utilizados frutos de 
cacau da variedade Comum, com 
aproximadam ente 4 me ses de ida-

de. Cinco frutos com lesão pro
vocada pelo P . palmivora (3 dias 
de inc ubação) foram colocados 
en) uma câmara de crescimento 
ISCa, modelo E -3A, com progra
mação controlada para luminosi
dade, temperatura c umidade . Os 
frutos foram previan1ente trata
dos pe lo método descrito por Ro
cha (6) para induzir a e sporu
lação. 

o expe rimento foi dividido 
em duas fases, testando-se a in
fluência conjunta da temperatura 
e umidade na ausência e presen
ça de luz (6.700 lux, ao nlvel dos 
frutos). Foram utilizadas tem
pe raturas de 15; 20; 25; 30 e 350C 
e umidade9 relativas de 70; 80; 
90 e 100% . 

Após 20 horas de exposição 
dos frutos às condições deseja
das, os esporângios foram remo
vidos dos frutos po,. meio de um 
pequeno pincel e colocados em 

.:- Recebido ~ra publicação em Cevel'eiro, '972:. 
:: Parte do trabalho "Pesquisa.s Sobre "Podridio Parda" na S ... hia, Sra .• U", apreaentado na 

IV Conferência Internacional de Pe.quha. em Cacau, Trinidad e Tobago, janeiro 1972. 
1:>: E:n~~Agr .• M. S., Divi.ãode Fitopatologia, CEPEC. {tabun., Bahia, Bra.il . 

0:-: ::' Enftc;t Agr .. M . S .• Divi,ão de Fi . iologia , CEPEC. (tabun., Bahia , Braail. 

Rcvi.t~ Theobroma. CEPEC, ltabuna, Braan, 3(1) :ZZ~ZS. J.n.~m.r. 1973. 
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10 ml de água destilada. Na 8US

pensão de esporângios, colocou
se uma gota de detergente e, em 
seguida, determinou-se o seu nú
mero com auxilio de um hemato
citômetro. O nÚmero médio de 
esporângios/ml correspondente a 
25 leituras por tratamento foi re
lacionado com a área média es
porulada de cada fruto. 

RESULTADOS E orSCUSSAO 

Os resultados (Quadro J) 
mos t r a m a g rande importância 
da luz na esporulação do P. pal
mivora enl frutos de cacau. Ve
rificaram-se drásticas reduções 
da esporulação na ausência de 
luz em todas as combinações de 
tem pe ratura e umidade ensaia
das. Encontrou-se que a maior 
intensidade de esporulação ocor
r eu em presença de luz, a 25 0Ç e 
80% de umidade relativa, e a to
tal inibição foi observada a J 50Ç 

no escuro e a 350C, com ou sem 
luz, para todos os níveis de umi
dade relativa e nsaiados. Mesmo 
nas me lhores condições de tem
peratura e umidade (250ç e 80% 

de umidade relativa) a ausência 
de luz provocou uma redução na 
esporulação de quase 75%. 

Pela comparação dos totais 
de esporulação, verificou- se que 
08 três fatores ensaiados atuam 
de forma conjunta no proces80, 
se n d o a umidade relativa, nas 
faixas mais prop[cias à esporu
lação, o fator de menor influên
cia . 

Os resultados aqui apresen
tados concordam com os encon
trados por alguns autores, como 
Brasier (2) e Aragaki e Hine (J), 
com relação à influência da luz e 
temperatura na esporulação de 
várias espécies de Phytophthora 
e com os de Medeiros e Alvim 
(4), em relação à umidade rela
tiva. 

Tendo em vista que os espo
râng ios são geralmente conside
rados como O principal agente de 
dispersão do P . palmivora , 08 

pre sente s re sultados p o d e r ã o 
fornecer subs(dios valiosos para 
o aprimoramento dos métodos de 
controle da IO p odridã .. parda·. 

Quadro I - Intensidade de esporulação (núme ro de esporângios /cm 2) 
do P. palmivora em frutos de cacau, em presença e au
sên-;;ia de luz, sob diferentes condições de temperatura e 
um idade relativa (médias de cinco frutos). 

Umldacl. r.~ft 1'10' , " ." ... ..; 
Tem .... 
...tOl'a 70 ao 

1"<:' 
90 100 T~ 

" 

.. 
C/I .... S/I ... C/I .... 5/1 ... , C,/I ... , 5/1 ... -. ·C/l .... 5/1 ... C/I ... S/l_ , 

IS O O 2.615 O 5.·"1 '0 O O 1.21' O 
20 7.313 266 25 . 008 7.140 18.086 4 . 639 O O 50.40'1 14.~ 
25 34.018 16.'057 83.468 22.62057.767 9.694 2.034 104 179.287 48.475. 
30 1.104 9S 3.313 1.515 1.506 595 O O 11.:983 . 2.205 
35 

. 
O O O O 0.- O' O O ,. 1l: • ' O ',. - ) 

Total 51 •• 35 16.,4 18 114.464 31.2758). 020 16.928 ~.Ol" "· I!l.f '" 
"", . 

, . -...-, . 
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CONCLUSÕES 

1. A luz , te mpe ratura e umi
dade relativa exercem wna gran
de influência na e sporulação do 
P. palmivora elTl frutos de cacau, 
sendo a luz o fator mais impor
tante; 

2. . A. condiçõe s mais favo
ráveis à esporulação do P . l?!!: 
rnivora em frutos de cac;:u são : 
temperatura de aproximadamente 
2.5 0 C, umidade r e lativa de m ais 

ou menos 800/0 e presença de luz. 
Total inibição foi encontrada a 
15 0 C no escuro e a 35 0 C, com ou 
sem luz, para todo. os neveis de 
temperatura e um i d a d e ensa
Iados. 

3. o. três fatores atuam de 
forma conjunta no processo de 
esporulação, sendo que a wnida
de relativa nas faixas mais pro
pícias foi o fator de menor influ
ência. 
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RESUMO 

A fim de determinar as condições de ambiente mais favoráveis à 
espo rulação do Phytopbthora palmivora em fruto de cacau, foi reali
zado um e xperimento em câmara de crescimento com programação 
controlada para luminosidade, tem peratura e umidade. 

Em condições controladas, verifica-se que a esporulação do P. 
palmivora em frutos de cacau é altamente influenciada pela luz, te';;: 
peratura e umidade; na presença de luz, ela é drasticamente reduzi
da; na presença de luz sua maior intensidade ocorre a 25 0 C e 80% de 
umidade relativa. 

THE EFFECT OF LIGHT,TEMPERATURE ANO RELATIVE HUMIOITY 
ON SPORULATION OF 

Phytophtho~a palm~vo~a (BUTL.) BUTL. 
IN CACAO POOS 

(SUMMARY) 

To determine the most favourable conditions for sporulation of 
Phytophthora palmivora on cocoa pods an experiment was made in a 
g rowth chamber wlth different light, temperature and humidity pro
grams. 

Under the controled conditions, it was found that sporulation of 
P. palmivora was great1y reduced in the absence of light with the best 
conditions, being a light regime with a temperature of 25 0 C, and a 
relative humidity of 80%. 

• •• 
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TESTES DE GRAUS DE AUTOCOMPATIBILIDADE 
EM CACAUEIRO (Theob~om~ c~c~o L.)* 

Ge~~tto Ad~m~ C~~tetto ** 
JO~ge So~~~ V. *** 

Os programas modernos de 
implantação e r enovação de ca
cauais utilizam híbridos ou des
c endências melhorada. que têm 
wn ou dois pais autoincompatí
veis ou, ainda, populações pro 
venientes de pa i. autocompa
tíveis . 

Os progressos alcançados no 
conhecimento do controle genéti 
co das r eações de inc ompat ibili
dade permitem planificar e as
segurar às novas plantações a 
probabilidade de m anutenção de 
um bom balanço de polinização 
cruzada que, na cacaue iro, de
pende das mosquinhas do gênero 
Forcipomyia. 

A eUciência de polinização 
aumenta em pop ulações de plan
tas autoconlpatíve is, tanto p o r 
efeito de cruzamentos como de 
autofecundações efetuadas pe l a 
F orcipomyia como por outros 
agente 9 polinizadore s secundá
rios. Por out.ro lado, nas áreas 
onde as populações de Forcipo 
myia são escassas, os ni"veis de 

polinização c ruzada são m a i s 
baixos e as populaçõe s autoin
compatíveis r esultam menos 
produtivas pela falta de poliniza -- -çao, razao pela qual se recOmen-
da plantar material autocompa 
tível. 

Ao tratar de de terminar os 
g enótipos de incompatibilida
de em vários clone s de cacau em 
Costa R ica, Coral (5) observou 
diferentes graus de autocompati 
bilidade em clones autocom pat(
veis, propondo uma te o ria gené 
tica para explicar o fenômeno. 
Seu trabalho, contudo, não o fere 
ce dados comprobatórios da exis
tência de g raus de autoco!npati
bilidade nos clones autocompat(
veis capazes de fixar caracterís
ticas nas suas descendências e 
de asseg u rar níveis m ais altos 
de fertilização d o ma terial m e
lhorado. 

Com o presente trabalh o , 
procurou -se cotnprovar a exis 
tência de graus de aut ocompati-

:: Recebido para publicaçio em letem bro, 1911. 
(- Trabalho extraído da te.e inti.tulada "E studo. do. Mecaniemo. Determinante. de Grau. 
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bilidade em clone s e a hipóte se 
genética proposta por Coral (5). 

A existência de cacaueiros 
autoincompat(veis e autocompatí
veis foi observada desde 1925 (6). 
Poste riormente, Pound (10, I I, 
12) confirmou o fato e comprovou 
que , em alg uns casos, O pólen de 
, , -a r v o r e 8 autoincompatlveis nao 
fecundava outras árvores incom
t(veis. 

Cheesman (3) classificou as 
plantas quanto à sua reação à po
linização em : a. Autocompatí
veis - há fecundação COm pólen 
de outras árvores autoc ompatí
veia ou autoincompatíveis; b .. Au
toincompatíveis - há fecundação 
com pólen de outras plantas au
toincompatíveis; e c. Autoincom
patíveis - não há fertilização com 
pó 1 e n de outros clone s autoin
compat(veis . Posnette (9) encon 
trou que a maioria dos clones 
coletados no Alto Amazonas e ram 
autoincompatíveis e propôs vá
rias hipóteses para explica r o 
fenômeno, destacando c o m o as 
mais importantes a falha de ger 
minação do tubo polínico no es
tigma, crescimento muito 1 e n t O 

do tubo pol(nico, falha da singa
Inia dos núcleos ma sculinos e fe
rnlnlnos ou a ação de Catores le 
tais depois da singamia. 

Knig ht e Rogers,em 19 55 (8 ), 
ofereceram uma explicação ge 
nética da incompatibilidade em 
cacau com base na ação de uma 
série de alelos múltiplos "5" em 
um só loc us comum, com vários 
g raus de dominância e de ação 
espo rofítica. Descreveran) cinco 
alelos com a se guinte ordem de 
dominânc ia : 
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C o p e (4) demonstrou que a 
reação da incompatibilidade em 
cacau se localizava no saco em
brionário, com a fusão ou não fu
são dos óvulos e os núcleos do 
pólen no momento da singamia. 
N os clones autoincompatíveis, há ... 
via 25; 50 ou 100% de não fusão, 
ao passo que nos autocompatíveis 
havia 100% de fusão. As três 
proporçõe s de fusão/não f u são 
encontradas nos clones autoin
compatíveis e r a m diferentes e 
ge neticame nte determinadas, su
ger indo que o sistema de incom
patibilidade em cacau combinava 
aspectos do controle esporof(tico 
e do gametof(tico . A reação e s
poroCítica acontece antes da for
mação das tétrades por influên
cia d e doi. pares de genes com
plementários A(a) e B(b) indepen
dentes entre si e dos alelas "5". 
E s te. gene s complementários 
produzem um precursor para a 
ativação da série de alelos "S" já 
proposta por Knight e Rogera (8) 
a que Cope (4) agregam um novo 
50. A reação gametoCítica su
cede depois da formação da s té
trades e a fusão ou não fusão do. 
gametas masculinos e femininos 
dependem unicamente da diferen
ça ou similarid<lde dos alelos "S" 
em presença da reação esporofí
tica dos gene. A/ -B / -. 

Por outro lado, a reação de 
que da da flor é similar para as 
diferentes proporções de não fu
são nas combinações autoincom .. 
patíveis, tornando -a indistinguí
vel da r eação t(pica esporofCtica 
de controle no es tilo e tubo po!(
nico com ação de dominância dos 
alelos "5" , não explic ando os ca
sos de aparecimento de plantas 
autoincompatíveis em cruzamen-



tos de clones autocompatíveis de 
origem "Criollo u. Estes casos 
são satisfatoriamente explicados 
com a c ombinação dos doi. s is
temas. 

Coral (5). em trabalho reali
zado em Tur rialba, Costa Rica , 
suge riu que havia g raus herdá
veis de autocompatibilidade em 

~ , 
cacau e propos que o carater era 
controlado por dois pares de ge
nes independente s entre si e dos 
ale los "5 ". 

MATERIAIS E MtTODOS 

o presente trabalho foi r e a
lizado no Centro T ropical de En
senanza y lnve stigación deI Insti
tuto Interamericano de Cicncias 
A grícolas (lICA-CTEI), Turrial
ba, Costa Rica, com os seguintes 
clon e s autocompatíveis : ICS- I , 
UF-667 e UF -29, de fórm ula ge 
notípica srr (I , 5). 

Utilizaram- se para o estudo 
dos g raus de autocompatibilidade 
propos to por Coral (5 ) os mé to
dos de sucesso Ou insucesso na 
singamia, sob o mode l o esporo
fíUco clássico (8) , e o de fusão e 
nao fusão de óvulos (4). 

Para utilização do método de 
Knight e Rogere (8). foi feito um 
cruzamento dialelo com os clo
nes ICS- I, UF-667 e UF-29, onde 
se obteve a informação do com 
portamento dos cultivare s quando 
autofecundados e cruzados. 

Foram feita s 15 polini zaçõe s 
por combinação, segundo a. téc
nica proposta por Carletto (2), 
re g is t rando-se o nÚmero de pe-
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gamentos e abcisões 10 dias após, 
COm base nos resultados encon
trados por Coral (5) em Costa 
Rica. Conside raram- se, na aná
lise estatística de segregação, as 
proporções teóricas obtidas das 
fórmulas genotípicas propostas 
por Coral (5) para cada clone. 
Estes genótipos na realidade po
d em ser reduzidos às proporções 
te ó r i c a s de segregação de um 
par de genes, conforme apresen
tado nO Quadro I. As propor
ções (oram de 1:3 ; 1 :1; 3:1 e 4:0, 
ou seja, 25; 50; 7 5 e 100% de 
g raus de autocompatibilidade. 

Para estudar se os grau s de 
autocompatibilidade têm alguma 
relação com o fenômeno de fusão 
de óvulos proposto por Cope (4), 
foram coletadas flores, 75 horas 
de p O i s de autofertillzadas, dos 
clones ICS- I, UF-667 e UF-29, 
p a r a observação mic roscópica, 
segundo a técnica citológica re
comendada por Johansen (7). 

A interpretação dos resulta
dos obedeceu ao seguinte princ(
pio : de acordo COm Cope (4), to
dos 05 c lon e s autocompat(veis 
d everiam apresentar 1000/. de fu
são, ou s eja, a proporção teórica 
de 4:0. Por outro lado, conside
raram -se também as propor
ções alternativas de I :3; I: I e 3 : I, 
t e ndo em vista os resultados r e 
portados por Coral (5), segundo 
os quais, em a l guns clones auto
compatíve is, as se gregações de 
(usão e não fusão dão proporções 
diferente s. 

Para estimar 09 efeito s pu
ros de tratamentos na análise de 
X2, utilizou-se a propriedade de 
ad itividade (13,14). Calculou-se 



wn valor de X 2 total ou de agru
pamento de aJnostras simples, ou 
seja, o somatório d" valores in
dividuais de cada X 2 calculado. 
O valor de X 2 real Coi determi
nado com base na Conna geral 
das observações doa óvulos íu
sionados e não Cusionados . Por 
diferença destes dois valores de 
X2 anteriormente calculados, es
timou-se wn valor de x2 para 
verificar a homogeneidade da a
mostra e conCiabilidade dos 
dados. 

RESULTADOS 

Determinação de g~.us de 
autocompatibi11dade 

Com base na metodologia 
de Kn1ght e Rogers 

Os resultados de pegamen
t08 e abcisõe s advindos da meto
dologia de Knight e Rogers (8) são 
apresentados no Quadro I,no qual 
se incluem também os genótipos 
de graus de autocompatibilidade, 
conCorme proposto por Coral (5) 
para os clone s e seus hibridos, 
a. proporções de fenótipos espe
rados e observados e o X2 para 
os dados observados. 

Clones 

rcs- I - Em autoCecundação, de
pois de transcorridos os 10 
dias recomendados, mostrou 
13 pegamentos e duas falhas. 
Segundo Coral, e ste c lo n e 
tem a Córmula xxzz e deve--ria segregar na proporçao 
de 4:0, dando 100% de pega
mento. O X 2 de ste re sultado 
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ajusta-se à proporção 4 :0, 
mui t o embora o re sultado 
não defira também significa
tivamente da proporção de 
segregação 3 : I. 

UF-667 - O resultado de autofe
cundação deu 10 pegamentos 
e cinco Calha s. Segundo o 
genótipo proposto por Coral, 
este clone deveria segregar 
na propor{ão de 3: I . A aná
lise de X não mostra dife
rença significativa com as 
proporções de I: I e 4 :0, a
pesar de se ajustar à pro
porção 3 : I. 

UF-29 - A autofecundação do clo
ne UF-29 deu lO pegamentos 
e cinco falhas. O teste de X 2 
não mostrou diferença signi
ficativa em relação à pro
porção teórica e sperada de 
3 : I, embora o X 2 se ajuste 
também às proporções de I : I 
e 4 :0. 

H!bridos 

rcs- I x UF -667 - O valor de X 2 
dos resultados o b ti dos de 
três peg .. mentos e 12 falhas 
não se ajusta à expectação 
da proporção I: I, proposta 
por Coral (5). O x 2 mostra 
que o cultivar está segre
gando dentro da proporção 
teórica de 1:3 ou seja 25% de 
compatibilidade em c ruza
mento. 

rcs- 1 x U F -2 9 - O te ste de X 2 dos 
resultados obtidos deste cru
zamento indica que não exis
te diferença significativa en
tre a proporção esperada de 



Quadro I - Resultado s de : genótipos, proporção teórica, proporçao 
observada (pegamentos/abcisões) e X 2, 
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, c .... (~ ~ :=.:y' 
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U;~29: ~ Qe~lpO-/~'" ' ~Xuà. sué " JOta.; Xu~. "".. XXa'l.x...a. ';;. 
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o .. ' , ' 

1CioZ!I • .,... 
's>rop:,a.ortc. bl ·',., 'l: i 1" 3: L 

L, ' 7 OS " Prop . .. Ob .. ". " ,a ~ ':7 ,,", I: 
·~.O.068 · 3,7$,~ 0;5~5 
'+'" .'\ ~ 

x2 tabelado 1 C 1 0,05% = 3,84 . 
• • ignií1catlvo ao nLvel de O,OSO/o. 

1: 1 e os resultados obtidos. 
Tampouco diferem significa
tivamente das proporções de 
3:1 e 4 :0, apesar da segre
gação se ajustar melhor à 
proporção de 3: 1. 

UF-667 x ICS-I - A análise do 
teste de X 2 dos resultados 
obtidos de 13 pegamentos e 
duas falhas mostra diferença 
altamente significativa, indi
cando que não se está cum
prindo a segregação teórica 
e spe rada de 1: I, Por outro 
lado, não se observa dife
rença significativa entre as 
proporções alternativas de 
3:1 e 4:0, embora os in.div( .. 
duos se ajustam melhor à 
proporção de 4:0. 
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UF-667 x UF-29 - O teste de X 2 
dos re sultados obtidos de 11 
pegamentos e quatro falhas 
se ajustam à segregação de 
3:1. Mesmo assim, o X2 
destes resultados também se 
ajusta às segregaçõe s de I: I 
e 4 :0. 

UF-29 x ICS-I - Os resultados do 
te ste de X 2 de ste cruzamento 
com sete pegamentos e oito 
falhas revelam que a se g re
gação dos indivíduos se a
justa mel h o r à proporção 
teórica e sperada de I: I. Não 
há tam bém diCe rença sig niCi
cativa COm a proporção de 
I : 3. 

UF-29 x UF-667 - O teste de X2 
não detectou diferença signi-



ficativa e n t r e a proporção 
teórica esperada de I : I e os 
re sultad08 obtidos de o i t o 
pegamentos e sete falha s. 
Também os resultados não 
mostraram diferenças signi
ficativas com as proporçoes 
de 3 :1 e 4:0. 

Com base na metodologia 
de Cope 

No Quadro 2 estão apresen
tados os resultados das observa
çõe s de fusão do núcleo p o I a r 
com um dos núcleos do pólen dos 
clones UF -667, UF-29 e leS-l. 

Os dados obtidos com os ~ s
tudos citológic os constante s da 
metodologia de eope (4) e anali
sados através do teste x2, reve
lam que , nas autofecundações, to
dos os indivíduos mostram a pro
porção de 250/0 de óvulos não fu
sionados, não segregando na pro
porção e spe rada de 4 :0, ou seja, 
1000/0 de fusão, Desta forma, es
tes clones, que seriam autoin
compatíveis para e o pe (4). na 
re alidade são autocompat(veis, 
mesmo não dando 1000/0 de pega
mento nos te ste s de pegamento/ 
abcisão. 

Em todos os casos e studa
dos, o valor X 2 encontrado para 
estimar a homogeneidade da. a
mostra não alcançou diferença 
significativa, demonstrando que 
existe uniformidade n09 dados. 

DISCUSSÃO 

Os ajustes das provas de X2 

às segregações teóricas de pega-
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Quadro Z - Reaultado do eatudo 
citológico doa clonea 
IeS-I, UF-667 e UF-Z9 
aegundo a metodolo
gia de eope (4). 

F • Fusão; N F '" Não fusão; 
T = Total e "lo F = Percentagem 
de fusão. 

menta e não pegamento nas auto 
fecundações e cruzamentos dos 
clones leS-1 e UF -2 9, indicam 



que a proposta de Coral (5) não 
pode ser rejeitada. Entretanto, 
surge uma dúvida sobre a exis
tência dos graus de autocompati
bilidade sugerida, quando se ob
se rva que 08 vaIare s encontrados 
para o te ste de X 2 se a j u 8 t a m 
ta m b é m a outras segregações 
que não a correspondente à do 
genótipo proposto. No caso do 
clone UF -667, por exemplo, que, 
teoricamente, segundo Coral (5), 
deveria dar 75"lo de autocompati
bilidade em autofecundação e 50"lo 
em c r u z a m e n t o com o clone 
ICS- I, não 8e observou ajuste a 
esta expectação. O fato dos re
sultados encontrados se ajusta
rem a outras proporções indica 
que os genótipos propostos para 
explicar graus de autocompatibi
lidade não são corretos. 

As observações mencionadas 
anteriormente opÕem-se à hipó
tese da existência de graus de 
autocompatibilidade e de um pos
sível controle genético, sugerindo 
que as diferenças da autocompa
tibilidade observadas nos clones 
sejam devidas a fatores fisioló
gicos ou morfoló!,! icos dos órgãos 
florais e à eficiência na mecâni
ca das polinizações . 

Por outro lado, é poss(vel 
que o tamanho da amostra esteja 
influenciando os resultados, uma 
vez que 08 valores encontrados 
para o te ate de X 2 tomam várias 
tendências, fato também obser
vado no trabalho de Coral (5). 

Tendo em vista a falta de in
formação ante rior sobre o pro
blema, é conveniente faz e r wn 
estudo sobre o tamanho da amOS-
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tra que 8e deve considerar para 
trabalhos de sta natureza a fim de 
se poder obter resultados mais 
claros e que permitam tirar con
clusões mais acertadas. 

Os re sultados deste trabalho 
confirmam a teoria de Knight e 
Rogers (8) e indicam que Sff é 
realmente o genótipo de todos os 
clone s autocompat(veis. 

Foi usado também O método 
de Cope (4) com o fim de buscar 
ou t r a explicação dos p09s(veis 
g r a u s de autocompatibilidade, 
com base em mais uma informa
ção proporcionada por Coral (5). 
Este autor encontrou uma gran
de variação de proporçõe s de fu
são e não fusão dos núcleos pola
res de óvulos com o núcleo gene
rativo de pólen dos clone. ICS- I 
e UF - 667, quando analisou as in
compatibilidades por este méto 
do (4). De acordo com Cope (4), 
os clones autocompatíveis deve
riam dar 100"lo de fusão, mas os 
resultados encontrados para os 
clones UF-667, UF -29 e ICS- 1 
mostram que nenhum deles apre
senta 100"lo de fusão, nem mesmo 
o último citado, que foi por ele 
estudado . Estes dois clones ti
veram 25"lo de óvulos não fusio
nados, o que tampouco ajuda a 
explicar qualquer diferença em 
graus de autocompatibilidade. 

Os nÚmeros de fusão e não 
fusão de óvulos encontrados nes
te trabalho para os clones auto
compatCveis ICS-I e UF-667 con
firmam O reportado por C o r a 1 
(5), de que a explicação de 100"lo 
de fusão, para se considerar uma 
planta autocompat(vel, proposta 



por Cope (4), não se está cum
prindo. As causas das diferen 
ças ent r e 08 resultados r eporta
dos deveriam continuar se n d o 
estudados, utilizando possivel
mente os mesmos clones que Co
pe, em diferentes locais e épo
cas do ano. A teoria de Cope (4) 
é completa e bem documentada, 
pelo que se justificam novos es
(orços p a r a comprová-la COm 

clones d e outras origens. 

CONCLUSÕES 

I. Não sc encontrou cornprtJvaçârJ 
ge nética pa ra a propCJsta dt: 

Coral da existência ti«! g Té1 I.lS 

de autocompatibilidadc: ~m I : 
cacao . 

2 . O fenômeno de autocompatibi 
lidade é melhor explicado 
pelo método de Knight e Ro --. . gers e nao se ajusta ao me-
todo propo sto po r Cope . 

LITERATURA CITADA 

I. AREVALO, A., CARLETTO, G. A. y OCAMPO, F. Oetermina
ción de los genotipos de incompatibilidad ó compatibilidad en 
varios clones de cacao. Revista Theobroma (Brasil) 2(2): 
33-38. 1972. 

2. CARLETTO, G.M. A polinização controlada na flor do cacauei
ro. Bahia, Brasil. Instituto de Cacau. Boletim Técnico nl? 
6. 1946. pp. 5-30. 

3. CHEESMAN, E.E. The botanical programme of 1937. ~ Impe
rial CoUege o( Tropical Agriculture. Annual Report on Ca
cao Research 7 : 1-2. 1938. 

4. COPE, F. W. The mechanism of poUen incompatibility in Theo
broma cacao L. Heredity 17 : 157-182. 1962. 

5. CORAL, F.J. Estudo comparativo das teorias sobre o controle 
genético das incompatibilidades do cacaueiro (T h e o b r O m a 
cacao). Tesis Mg. Se. Turrialba, Costa Rica, Instituto In
teramericano de Ciências Agrícolas , 1970. 51 p. 

6. HARLAND, S. S. Some botanical problems o( cacao. Tropical 
Agriculturist (Geylon) 64(4 ) :289-291. 1925. 

7. JOHANSEN, O. A. Plant microtechnique. London, McGraw-Hill, 
1940. 132 p. 

8. KNIGHT, R. and ROGERS, H. H. Incompatibility in Theobr~ 
cacao . Heredity 9(1):69-77. 1955. 

9. POSNETTE, A.F. Incompatibility and pollination in cacao. Im
perial CoUege of Tropical Agriculture (Trinidad). Annual 
Report on Cacao Research 7 : 19 - 20. 1938. 

10. POUNO, J. F. Studies o( fruitfulnes8 in cacao. lI. Evidence (or 
partial sterility. ~ Impe rial Gollege of Tropical Agricultu
re . Annual Report on Gacao Research 1 :21-28 . 1932. 

33 



11. 

12 . 

POU ND, J. F. Certain barren types of cacao. 
of T ropical Agriculture. Annual Report 
4 : 11-15. 193 5 . 

Studie. of fruitfulnes. in cacao. 
compatibility and ita implications . In 
Tropical Agriculture. Annual Report 
4 : 17-1 9 . 1935. 

~ Imperial College 
00 Cacao Research 

V. Conditional self 
Imperial College of 
on Cacao Rcsearch 

13. STEEL, R. G. D . and TORRIE, J. H. PrincipIes and procedures 
of stati.tics. New York, McGraw-Hill, 1960. 481 p. 

14. STRICKBERGER, M . W. Genetics. New York, MacMillan, 1968. 
868 p. 

RESUMO 

A presente investigação tem como finalidade com provar a pro
posta de Coral da existência de graus de autocompatibilidade em ca
caueiro e, ao mesmo tempo, determinar se o (enômeno está regulado 
pelos mecanismos genéticos de herança. 

Para estudar os graus de autocompatibilidade, tomou-se como 
baae o. método. de Knight e Rogers, de pegamento e abciaões de flo
res, e o de Cape, de fusão e não fusão de óvulos. 

Os resultados de pegamentos e abcisões foram conseguidos atra
vés de um cruzamento dialelo entre os clones ICS-I, UF-667 e UF-29. 
A análise estatística através do te ste de X 2 revelou que as segrega
çõe s em auto!ecundações se ajustam à proposta de Coral, quando, po
rém, observados 09 resultados dos cruzamentos recíprocos, não se 
encontrou, em alg uns casos, ajuste à expectação teórica.. 

Além disto, os resultados da maioria das combinações ajusta
ram-se também a outras segregações. Observou-se ainda que o ta
manho da amostra foi pequeno e pode estar influenciando os resulta
dos . De a c ordo com as tendências observadas para os valores de x2 , 

não se encontrou evidência para a proposta de Coral de g raus de au
tocompatibilidade. Todos os clone s e studados são autocompatíveis e 
esta condição é melhor explicada pe lo método de Knight e Rogers e 
não pelo de Cope. 

Quando se analisou os dados de fusão e nao fusão de óvulos para 
testar o [uncionamento da teoria de Cape, enc ontrou-se que os três 
clones não se ajustavam à expectação teórica de 100% de fusão e sim 
à proporção de 3: 1 ou se ja 25% de óvulos não fusionados, resultado 
que também não oferece condiçõe s pa ra explicar graus de autocom
patibilidade . 
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MECHANISMS WHICH DETERMINE THE DEGREE 
OF SELFCOMPATIBILITY OF Theob~omd CdCdO L. 

(SUMMARY) 

The main purpose of the study was to check a hypothesis con
cerning degrees of selfcompatibility in cocoa, as proposed by Coral, 
and at the same time to determine whether this phenomenon is re
gulated by the genetic mechanism of heredity . 

In order to study the degrees of selfcompatibility, the studies of 
Knight and Rogers on the setting and abscission of flowers and that of 
Cope on the fusion and non-fusion of ovules, were used as the base. 
In addition, a cytological study was carried out on the chromosome 
pairing in the formaUon of pollen and ih normality in orde r to know 
ih behavior in relation with the proposal. 

The resulte of the setUngs and abscissions were obtained through 
a diallelic cross between clones rCS-l, UF-667 and UF-29. The 
statistical analysis through the X2 test showed that the segregations 
selfing adjusted to Coral'. proposal, however, when the results of the 
reciproca I crossing. were observed, an adjustment to the theoretical 
expectation was found ln some cases. Besides this, the results of the 
majority of the . combination abo adjusted to the other segregaUons. 
It was also observed that the size of the sample was small and could 
be influencing the results. According to the tendencies for the X 2 
values, no evidence was found for Coral's proposal on the degrees of 
selfcompatlbllity. Ali the clones studied were selfcompaUble and this 
condition was better explained by Knight and Roger's method than by 
Cope's. 

When the data on the fusion and non-fusion of the ovules was 
analysed in order to prove Cope' s theory, it was found out that all 
three clones did not adjust to the theoretical expectation of 1000/. fu
aion and that they did adjuat to the 3: I proportion, that is, 25"!o of the 
ovules did not fuslon, thua not offering conditions to explain the de
greea of selfcompatibility. 

• •• 
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NEMATOOES OF THE COCOA REGION OF BAHIA, BRAZIL 

I - PLANT-PARASITIC ANO FREE-LIVING NEMATODES 

ASSOCIATEO WITH RUBBER (H~V~d b~d~~t~~n~~~ MUELL. ARG)* 

RdV~ Odtt Shd~md** 
P~~t~~ Ad~t Atb~~tu~ Loo6*** 

R u b b e r production ia in

creaaing in Brazil, and the trend 

ia likely to continue in the (or

seable future. Hevea braailien

ais MUeU. -Arg., known as Para 

rubber, was first coUected (rom 

the Amazon Ba s in and na m e d 

after the Para District of Brazil. 

It is grown at lower altitudes and 

is known as low land type tree. 

As little infonnation is available 

at present it ia considered useful 

to review the nem a t o I o g i c aI 

works and observations carried 

out in Niger ia (1) and in Brazil 

(4) . 

Rubber i . susceptible to dis

eases and insects, where as the 

role of plant-parasitic nematodes 

is stiU unknown. Therefore the 

main object of this inve stigation 

was to detennine the occurrence 

and distribution of plant-parasitic 

and free-living nematodes asso

ciated with r u b b e r in Bahia, 

Brazil. 

MATERIALS ANO METHOOS 

In May, 197 I, the firet gen

e ral e urve y of nematode e wa e 

started to detennine the genera 

of known and possible plant-par

aeitic nematodee besidee free

living nematodes present in dif

ferent crops, inc1uding rubber in 

the Cocoa Region of the State of 

Bahia. Data on the distribution 

of plant-parasitic nematodee ac

cording to host, soil texture and 

geog raphic area was recorded in 

order to study the nematode 

prob1em. 

F o r economic reasons the 

survey was limited to sites 

where trees showed poor growth 

or declining symptoms. Sampling 

aites, soil t ype, number of sam

pIes c ollected from the rhiz08-

phere of rubber nursery plante 

and tree sare listed in Table I. 

About 1.5 kg of soil and 100 g of 

f e e d e r roots were collected in 

,. Recelved ror pu.bllcatioa ln September, 1972 . 

$. B.Sc. (AI'. M. Sc: .. D.Se., Divi .ion oI EntomolOlY. CEPEC, lt&buna. Bahla , Sr •• n . 
• •• Ore. Nematolotillt, lAndbo\lwho ••• chool , Wa.enln •• n, Th. Nethedand •. 

Reviat. Theobroma . CEPEC. Uabuna, Sr •• U, )(I) :3b-41. Jan . -mar. 1973. 
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Table 1 - Sampling sites, soil type and nwnber oC samples collected 
Crom the rhizoephere oC rubber nureery planta and trees in 
COCO" Region oC Bahia, Brazil. 

pIa stic bag e using a epade to dig 
C r o m 5 to 6 spota up to 40 cm 
depth within a radius oC 150 cm 
and 40 cm from tree trunk and 
nursery planta respectively. 

Individual eamples were 
thoroughly mixed together, and 
100 g were removed for the pur
pose oC nem ato de recovery. A 
modified decantation cotton wool 
Cllter technique (2) was used Cor 
r e c o ver y involving the use of 
eieves with pore sizes oC 1000 ~. 
105 ~ and a etaple oC three sieves 
oC 44 ~ each mesh prior to nema
tode c o t t o n wool filter a. The 
holdback of I 000 ~ eieve gave the 
C i n e r roots free Crom organic 
matter which were then placed in 
Petri dishes and shredded care
fully with stout steel n e e dI e s 
under the dissecting microscope 
in order to locate the poaition oC 
nematodes in the tiasues. The 
holdback oC 105 ~ sieve was pass
ed through nylon screens of 125 ~ 
placed in Petri dishes containing 
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20 ml oC tap water in order to 
collect larger nematodes. The 
filtrate oC 105 11 eieve was mixed 
with the holdback of 44 11 aieves 
and aCterwarda paseed tbrough 
double cotton wool Ciltere. 

T h e nem ato de suspensions 
were collected erom the extrac
tion trays and Petri diehea after 
24 hours, mixed together, and 
made up to 100 ml. Later on ne
matode poplllations were deter
mined and analysed up to generic 
leveI using stereoscopic mic ros
cope. The nematodes were killed 
and fixed in 5% Cormalin and per
manent mounts were prepared ln 
pure glycerin (3). 

RESULTS ANO OISCUSSION 

Assessment oC economic lev
eIs oC crop injury lay outside the 
scope oC the present survey. The 
symptoms oC the diseased rubber 
plants and the associated nema
tode s up to gene ric leveI we re 
reported earlier (4). The plant-



para sitie and free -living nemato
des found are listed in TabIes l 
and 3. PIant-parasitie nematodes 
of the genera Xiphinema and Pa
ratriehodorus, some specie s of 
which are virus vectors , were 
p a r t i c u I a r I y numerous in the 
nursery at Itabuna. AlI the nine 
sampIes eolIeeted from the nurs
e r i e s eontained pIant-parasitie 
and free -living nematodes (Ta
bIes l and 3). 

In established plantations at 
Terra Nova E.tate, Una, the trees 
with diebaek symptoms were a.
sociated with identified nematode 
of the genus Paratylenchus. The 
eomparativeIy healthy tree was 
totalIy rree from nematodes. In 
Mocambo Estate, Uruçuea, nine 
nematodes genera or plant-para
sitie f o r m 9 were encountered 
both rrom healthy and diseased 
trecs (Table lI . High popuIations 
of Maeroposthonia onoen8is with 
5 1 specimens per 100 mI of soi! 
were recovered from a heaIthy 
tree and was absent in the dis
eascd tree. Xiphinema Iarvae, 
Longidoridae larvae and Crico
~ematidae male \Vere present in 
the sampIes fr om hea1thy trees. 

In Agrisma Estate, Ituberá, 
a sampIe colIeeted from the rhi 
zosphere of a declíning tree with 
yelIowing or foliage and progres
sive dieback symptoms contained 
rour nematode genera of pIant
para sitie form s viz: Dolichodo
~ sp., Trichodorus cc. mono
hystera, DiseocriconemelIa limi
tanea, ParatyIenchus braehyurus 
and 15 free-living forms (TabIe 3~ 
From Boa Vista Estate, Uruçuca, 
a singIe sampIe from a hea1thy 
tree growing among di s e a se d 
tree s eontained seven pIant-pa-
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TabIe l - PIant-parasitic nemato
des associated with the 
r o o t. of Para rubber 
Ui. brasiliensis M!lell. 
Arg.) in Bahia, Brazil. 

(.) 'lo In lhe oamp1e a. 

rasitic forms , one 5 U 9 pe C te d 
pIant-parasite (Table l) and 19 
free-living formo (Table 3). The 



Table 3 - Free-living nematodes a . 50ciated with roots o( nursery 
plants and mature Para rubb.n treeo (Hevea brasiliensi. 
Mllell. Arg.) in Bahia, Brazil . 

; . ,.' .,', ~ . '. 
>\p!!e1eacha. a_nae 1>' "'.... + " . ,...:. 
ÂCrobe1e •• p. .. ~ t' ".~ .. + ~" .. , ~ 
ÂC1)roma4ora 8p;',p,:' . ... ." " , . 
Al.unlU .pi : .. ; ,~. .2. " .. 

'r" ~..'" ;J 

!.: "Ir_uUf.r.u. 
Heteroc:.pbalobll. 

lÓDllcaadatli. 
.'" 

,~ .primlttvua · ;:.1 '" ,.. ~.~ ~ .. . ~ 
Ampa;~u~ ..,; ~,J .. ).<t ~>~+ .:~ 
!A. cf. \liÜfonnt.-.<·~,-, ",,:,~:. ~

, lotcmc:hu.. trlchllrll. 
., M •• 04oz;IIatmll • .• p. 

. , ' .. ' M. p&ra.ubltm. : '. 

.. APO~elatm.Ulleep .. " f' 
.AI Obtuel<:allllatlli' " +i!{, 
'Agch1am ~. . , - ,'. 
~ U%l@oUe ' ..... ~ - ,~ ~ 

B.10adlra &1'.' 
B " cf.· DeonbÁ 
ãeloadlrena tete. ~.. ..,: 

+ . )dorlhyatera'lUUorntl. 
.+ "'.' )doDonchold ••• p. 
+ '-', )dylo.!lacna .j. • 
+'" )4ylODChulll. Üld.x 
• M . .• 'I!natllrll. . 
• Neoactinolaimlla ap. 
t Nothoty1eDCh ... aj> • . '. 

' . NYlolatmll. ep. • 
~ t,.:- '> !!.. . .ba rmá-i .". 

P1ectlla .p. carcharolalmua pi.'. n',,:;-
Cephalobua &1'. .'. ,'. 
Chltwoodl.WI ,ap., . . k",~ ":: ' 
C. fran ...... 1eD.1e - ". 
CObboDChll • ••• p. ' 

+ . ~ .. :..~ • . parietln\a . ,', 
+. Pri.matolalmll. . .... : 

CrrptoachQ,e :- '" ~~ "~'t~~ 
abonorml. · . %,-; ~,~ :+ .... , __ 

Dol"y1almeUu. :1Ip~ ...t_. v~ ~" +''';" 0",,+ 
!!_ ,rambde . .,. ~. :~.d '1':;;. .. ·l ~ : .~~. '. 
!!.' cf. IoDllcoUl. • • +- ., .. 
!!. d. yaDlambl.DlÍl. r- f 
DOrrlatmold ... 1',. . ,... ., • 
·D. baznbe.... .. '''. +' • 
.0. Ola .. atUI ': !/.;;~ ~.+ t '{,_ . 

D. "Ti!' ," 
Eudory!abnll' .Ii:- ": 

~,'>< f + 
,~. , ,;+ "'" 

'.. Thon\ODema t!p • . 
'·'I. c.avalcaDtU 
:' Trleacholaimo. 

• 't' ep. A(:.·f 

. ' t"eldla ,.p. 

o ' 

t 

• 
'" 

• 
• 

+ 

• 

•• 

•• 
, . 

+ ,; , 

. , 
• 

.' + 
• ~ +! 

• 
+ 
• • 
• • 
• 

.1: ., 
• 
-

plant-parasitic (orms Were Aphe
lenchoideo Op., Baoiria Op., Ro
tylenchulus reniformis, Helicoty
lenchus Sp., H. dihyotera, Xiphi
nerna sp. (larva), Discocricone
.;erra cC . lirnitanea and the suo
pected plant-parasites was Aphe
lenchu5 avenae. 

Pratylenchus brachyllru8, ~ 
tylenchulus reniCormis, paratri-

chodorus minor, Xiphinema iCa
colwn, X. vulgare, ~. denoudeni, 
Helicotylcnchus sp., Meloidogyne 
sp., and Psilenchuo cC. hilarulus 
{rom nuroery planto and the ne
matode o mentioned in Ta b 1 e Z 
under the sub-heading, "In esta
blished plantations ", are rccorded 
as aosociated with rubber (or the 
first time in Brallil. Discocrico
nemella limitanea, Dolichodorus 
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sp. , Helicotylenchus pseudoro
bustus, Huntaphelenchoides sp., 
Macroposthonia onoensis, M. 
c o o m a n si, Paratylenchus sp., 
Trichodorus cf. monohystera, Ty
lenchus sp., Aphelenchoides sp., 
and Basiria sp., associated with 
mature rubber trees are record
ed for the first time. The fol
lowing nematodes, Scutellonema 
sp., Tylenchorhynchus sp., Ho
plolaimus pararabustus, and sev
eral species of Xiphinema re
corded from Nigeria by Caveness 

(I) were not yet encountered in 
this survey. 

The nematodes recorded in 
Table 3 are reported for the first 
time from rubber nursery plants 
and mature trees. The large 
num b e r of nematodes isolated 
from very small quantities of 
soU as well as the di ff e r e n t 
forms of nematodes present, in
dicate that a study on the eco
nomic importance of nematodes 
on rubber is needed. 
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SUMMARY 

A taxonomic survey of nematodes associated with Hevea brasi
liensis Mtlell. Arg. in Bahia, Brazil, was conducted from May, 1971 
till May, 1972 . Dolichodorus sp., Huntaphelenchoides sp., Meloi
dogyne. sp., Pratylenchus brachyurus, Rotylenchulus reniformis, Psi
lenchus cf. hilarulus, Paratrichodorus minor, Tylenchus sp., Xiphi
nema ifacolum, X. vulgare, X. denoudeni were isolated from nursery 
plants and Aphelenchoides sp., Basiria sp., Discocriconemella limi
tanea, Dolichodorus sp., Helicotylenchus pseudorobustus, Huntaphe
lenchoides ep., Macroposthonia onoensis, M. coomansi, paratylen
chus sp., Trichodorus cf. monohystera, Tylenchus sp., and Xiphine
~ ep •• {rom mature treee. Be sides the plant-parasitic nematodes 
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mentioned above, a total of 36 gen!' ,'a and 54 specie s of {ree -living 
nematodes of which 19 genera and 25 spe cies were from the nursery 
plants and 28 genera and 40 species {rom mature trees are recorded 
for the (irst time. 

NEMATODIOS DA REGIÃO CACAUEIRA DA BAHIA, BRASIL. 
I - NEMATODIOS PARASITOS E NÃO PARASITOS 

ASSOCIADOS COM A SERINGUEIRA 
(Heve~ b~~~~t~en~~~ MUELL. ARG.) 

(RESUMO) 

Um levantamento taxonômico de nematódio8 as!'!ociados com a 
seringueira (Hevea brasiliensis Mtlell. Arg . ) na Bahia, Brasil, (oi 
realizado entre maio de 1971 e maio de 1972. Dolichodorus sp., 
Huntaphelenchoides sp .• Meloidogyne sp., Pratylenchus brachyurus, 
Rotylenchulus reni(ormis, Psilenchus cf. hilarulus, p aratrichodorus 
minor, Tylenchus sp., Xiphinema i(acolum, X. vulgare, X. denoudeni 
(oram isolados de plântulas enviveiradas e Aphelenchoides sp., Basi
ria sp., Discocriconemella limitanea, Dolichodorus sp., Helicotylen
chus pseudorobustus, Huntaphelenchoides sp .• Macroposthonia onoen
sis, M. coomansi, Paratylenchus sp., TTichodorud cf. monohystera, 
Tylenchus sp. e Xiphinema sp., de plantas adultas no campo. AI~m 
dos nematódios parasitos mencionados acima, wn total de 36 gêne
ros e 54 espécies de nematódios não parasitos - dos quais 19 gêneros 
e 25 espécies, (oram isolados de plântulas enviveiradas e 28 gêneros 
e 40 espécies, de árvores adultas - são registrados pela primeira 
vez. 

• •• 
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NOTA 

NOVA PRAGA DO CACAUEIRO NO BRASIL" 
(In6e~~a, Coteop~e~a, Cu~~utionidae) 

Ped~i~o Sitva** 
An~ônio da Sitva C06~a*** 

Em Cevereiro de 1972, no jardim clonal de cacau do Serviço 
Ex:perimental em Belém, Pará (Acordo de Colaboração T é c n i c a 
CEPLAC/MA), Coram observados sérios estragos em Colhas de ca
caueiro (Theobroma c acao L.), causados por adultos d e um coleóp
tero. 

Trata-se de um coleóptero da Camília dos Curculionidae, subCa
mília Brachyderinae, tribo Naupactini. A espécie Coi enquadrada no 
gênero Plectrophorus, segundo a chave de identificação apresentada 
por Lacordaire (2). Atualmente, este gênero abrange oito espécies 
com a seguinte distribuição geográfica na Região Neotrópica, segundo 
Blackwelder (1) : P . acwninatus Chevrolat, P. albitarsis Chevrolat, 
P. bifasciatus Ch;vrolat e P. unicolor Che;rolat, na Colômbia ; P. 
humeralis Chevrolat e P . quadrimaculatus Chevrolat, no Brasil; P. 
impressicollis Chevrolat e P . lutra Dalman, na Guiana Francesa. 

Embora o inseto tenha sido, a princípio, classificado tentativa
mente como P . lutra Dalman, exames posteriores revelaram que a 
sua descriçã~ não coincide com a de qualquer uma das oito espécies 
conhecidas. Descrição Ceita posteriormente pelo Dr. E. Voss (Ale
manha) revelou pertencer ele a uma nova espécie que passoü a ser 
denominada Plectrophorus incertus n. sp. 

Este é o prime iro re gistro de uma espécie do reCerido gênero 
observada como nociva a uma planta cultivada - no presente caso, o , . 
cacaueiro - admitindo-se que as outras espeC les possam vir a atacar 
esta plan ta na região amaZÔnica . 

AI Recebido para publicaçÃo em junho, 1972. 
(0(: Eng~ A,r., F . R.E.S .. Divi.ão d. Entomolo,ia, CEPEC, ltabuna, eahi ... Br •• U. 

~* . EngC? Alr .. Serviço Experimental em Belém, Acordo d. ColaboraçÃo Técnica CEPLAC/ 
MA, Behím. Pará, Bralil. 

Revieu Theobroma. CEPEC. ltabuna, BraaU, 1(J} :4Z·41. Jan . -mar , 1973 . 
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A NEW PEST OF COCOA IN BRAZIL 
(In6ecta, Coleopte~a, Cu~cu~on~dael 

Serious leaC damage by weevils was observed in February 1972 in 
the clonal gardens belonging to the joint research program oC the Ins
tituto de Pesquisas Agropecuárias do Norte (IPEAN) and CEPLAC in 
Belém in the State oC Pará. 

The weevil was identiCied as a member oC the Cami1y Curculioni
dae, subCamily Brachyderinae, tribe Naupactini. The species was 
placed under the genus Plectrophorus Crom the identification key by 
Lacordaire (2). 

This genus includes eight species, which according to Black
welder (I) have the Collowing geographic distribution: P . acuminatus 
Chevrolat, P. albitarsis Chevrolat, P. biCasciatus Chevrolat, and 1:. 
unicolor Chevrolat, in Colombia; P. humeralis Chevrolat and 1: . qua
drimaculatus Chevrolat, in Brazi1; P . impressicollis Chevrolat, and 
P. lutra DalJnan, in French Guiana. 

A1though the weevil was at firet identiCied as P . lutra Dalman, 
Curther e xamination oC the specimene did not correspond to the de
scriptions oC any oC the eight species already known. {t was Cinally 
identiCied as a new species by Dr. E. Voss (Germany), being called 
Plectrophorus incertus n. sp. 

lt is the Cirst record oC a member of Pleetophorus attacking a 
cultivated plant, in this case eocoa, and it is 9uggested that others 
members oC the same genus are likely to beeome pests of this erop in 
the Amazonian Region. 

• •• 
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INFORMAÇAO AOS COLABORADORES 

Os conceitos e opi.niões, cmitido~ nos art igos, são da exclusiva responsa
bilidade dos autores . são ilcei t os parI) pubEcação tra balhos que se consti t uam 
em real contribuição pa r a. um melhor conhec imento dos temas relaciona doll com 
problemas agronômicos e sócio- e conômicos de área~ c acilueiras. 

05 artigos devem ser datilografados em espaço duplo . com o máximo de 
l.SOO palavras ou 10 rôlha!'l t.'\I'l1anho carta (Z8.0 x 21,5 em), em uma só Cace e 
com margens de 3 em por todos os la dos. Os o riginais devem ser acompanha. 
dos de duas cóp ias pc rCeitamcnte le g íveis . 

Desenhos e gráficos devem se r Ceitos com tinta nankin c não ultrapassar a 
medida de 18 , 0 x lO,O em; as fotografias devem ter 15,0 x 2),0 em, em papel 
lotográfico brilhante com bom contTaste. As ilustrações dC\'cm ser n',l,meradas 
e com legendas escritas à máquina , em papel separado. Recomenda-se não 
dobrá-las para evi t a r dificuldades na rcproduçio . 

A~ referências no texto devem ser (eitas pelo nome do autor. acompanhado 
do núme r o de o rdem da citação bibli og ráfica. Ex.: Medeiros (5), ou simples
mente (5). A 11 Lite r atura Citada" deve ser organilloada por ordem alfabética 
dos aut ores , COm número de o rdem, usando- se o seguint e sistema: 

5 . MEOElRai , A.C. Mét odo para est imular a esporulação do Ph,-tophtho. 
~ palmivora (Sut!.) But1. em placas de Petri. Phylon 22(J ):73.77. 
1965 . 

o rcaumo não deve exceder meia página datilografa·da , scndo acompanhado 
de ve ra ao em inglêe. são aceitos artigos em português. espa nhol , ing lês e 
f rancês. 

INFORMATION FOR CONTRIBUTORS 

Concepts and opinions gi ven in a rtides are the exc l uasive responsibility o( 
t he authors. Only arlicle s conce rned with ag r onomic and social- economic prob
lerns o( cocoa g r owing areas, which represent a now contribution t o the subject , 
will be accepted (01' publication . 

Ar t ic les should be typed i n d ouble spacing wi th a maxirnum af 2.500 words 
or 10 Ietter sized pages (l8. O x Z 1. S cm) with a 3 em margin on alI s ides, to
gether with two l~gíble copies. 

Drawin gs &nd graphs should be prepared with Indi a ink not exceeding 
IS. O x 20. O cm; photographs should be I S. O x Z3. O cm g lossy prints with good 
contrasl, Illustriltions muat be nun\bered. with the machine typed subtitles on 
separate paper. To avoid reproduction diCCiculties it is recommended that en 
closures should not be lolded. 

Text r e fe r entes should appear with the name o( the iluthor and/or the crder 
number in the literat ure citation. The "Literat ure Cited" should be numbered 
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