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CICLOS DE VIDA DOS POLINIZADORES DO CACAUEIRO 
Forc ipom yia SPP. (DIPTERA, CERATOPOGONIDAE) 

E ALGUMAS ANOTACOES SOBRE O COMPORTAMENTO , , 

DAS LARVAS NO LABORATORIO 

Saulo de J. Soria * 
Il' illis W. Wireh ** 

A carência de polinizadores pa
rece ser um fator limitante na pro
dução do cacaueiro durante certos 
períodos do ano na Bahia. A de
terminação do desenvolvimento, re
produção e crescimento desses in
setos . é fundamental para planejar 
a sua manipulação visanào a au
mentar a sua população e, conse 
quentemente, a sua ação poliniza
dora. 

o objetivo do presente estudo 
foi determinar o período que cada 
um dos estágios das diferentes es
pécies de polinizadores e não po
linizadores requer para cumprir a 
respectiva etapa no desenvolvi
mento, quantificar o tempo percor
rido por cada geração durante seu 
ciclo vital ovo-ovo, fazer algumas 
observações sobre o comportamen
to das larvas e estimar o número 
potencial de gerações por ano. 

Recebido para publicação em julho, 1975. 

As es pecles polinizadoras es
tudadas foram Forcipom y ia (Eu for
cipomyia) spatulifera Saunders e 
F. (E . ) hlantoni Soria & Bystrak 
(lO) e as não polinizadoras foram 
P. (Porcipomy ia) genualis (Loew), 
F. (F.) poulaineae Ingram & Macfie , 
F.(Alicrohelea) fuliginosa (Meigen) 
e F. (n . subgenus vic . Le pidohe · 
leal sp. I, integrantes do ecossis · 
tema do cacaua 1. 

REViSÃO DE LITERATURA 

A literatura relativa à biologia 
das mosquinhas Porcipomy ia em 
geral não é muito abundante . Além 
dos trabalhos biológicos dos dip
terologistas Saunders (6, 7, 8, 9) . 
no Canadá, Wirth (12) , nos E.U .A., 
e Lane (5), no Brasil, os quais 
descreveram estados imaturos de 
Forcipomyia, é difícil encontrar 

• Ph.D., Divisão de Fitoparasitologia, CEPEC . 
•• Ph.D. , Systematic Entomology Laboratory , IlBIIl, Agr. Res. Serv., USDA, c lo 

U.S. National Museum, Washington, D.C., U.S.A. 
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outros trabalhos que se tenham 
dedicado a quantificar ciclos de 
vida deste grupo de ceralopogo
nídeos. 

Hernandez (2) acompanhou o ci
cio de vida para PorciPomyía (E u
forcipomyia) sp. I, o principal po
linizador do cacaueiro na Costa 
Rica. Esta espécie foi recente
mente determinada (11) como F. 
(Euforc ipomyía ) spa lulifera Saun
ders com a ajuda de espécimens 
enviados do Brasil. Nas condições 
de Costa Rica, F. (E uforcipoln y ia) 
spatulifera tomou 32 dias em me
dia (Quadro I) para com pleta r o 
ciclo de vida ovo-ovo, assim dis
tribuídos: ovo: 3 dias, la rva : 13 
dias, pupa: 3 d ias e adult o fêmea : 
13 dias . 

Saunders (6) contou quatro ins
lares larvais de Forcipom y ia (Qua 
dro 1). A duração de cada :nstar 
foi de aproximadamente 1 semana, 
ocorrendo invernação no 3? e 4? 
instares . O estágio pupal demorou 
a proximadamente 1 semana. Estes 
períodos variaram consideravel -

mente, dependendo da temperatura 
nos climas temperados. Na Ingla
terra, determinaram-se três gera
ções por ano. 

Em Gana , Kaufmann (4) deter
minou a duração dos diferentes es
tágios de F. ínomaliperwis (Aus
ten) a 23°C em condições de cam
po. A mosquinha illornaliperlllis re
quereu 2,5, 11, 2,5 e 12 dias em 
média para completar os períodos 
de ovo, la rva, pupa e adulto , res
pect i vamente . 

1\ consistência na relação quan
titativa entre os períodos dos in 
te rvalos etá rios de ovo, larva, pu
pa e adulto num número conside
rável de exemplares de d iversas 
espécies (2, 4, 6) e a observação 
dos autores do presente traba lh o 
permitiu adota r-se a rbitrar iamente 
uma proporção relativa simplifica
da 1 : 4 : 1 : 4 para ovo: larva : pu 
pa: adulto, respectivamente (Qua
dro 1). Esta proporção permitirá 
extrapolar os valores dos períodos 
para os diversos intervalos etários 
de Forcipomyia. Assim, por exem-

Quadro 1 - Ciclos de vida de es pécies de Forcipomyia depois de L.G. 
Saunders (1924). T. Kaufmann (1974) e J. Herna'ldez (1965). 

Estágio (n~ de dias) 
Espécies estudadas 

Ovo Larva Pupa 

Forc iPomyia sp. 28 7 

F. inornalipennis 2,5 11 2,5 

F. (E.) spalulijera e outras 3 13 3 

Fator de proporciona1idad~ 1 4 1 

4 

Adulto 

12 

13 

4 



pio, quando um exemplar demora 3 
dias para completar o estágio de 
pupa, pode-se estimar um período 
de 12 dias para adulto, 3 dias para 
ovo e 12 dias para larva, nas mes
mas condições experimentais. Este 
método, certamente, deve ser con
s iderado a proximado e suje ito a 
verificação experimental poste
rior. 

Alguns hábitos das larvas de 
Forcipom yia foram descritos por 
Saunders (6). As espécies habi
tantes das cascas das árvores, a
presentaram-se gregárias, alimen
tando-se de fungos. Este hábito 
de agregação foi interpretado como 
de proteção em grupo por Hinton 
(3) com relação a larva de Farei· 
pomyia nigra (Winnertz), que vive 
em ambiente muito úmido. A larva 
possui setas em pares na cabeça, 
tórax e abdomen, através das quais 
é secretada uma substância hi
groscópica de composição química 
desconhecida. Esta secreção ex
trai água do ar e converte-a em 
uma gota de solução na extremida
de de cada seta. Quando tenta 
capturar a larva, a formiga Lasius 
,/iger L. toca no líquido, deixa 
cair a presa e se limpa. 

A interpretação que Saunders 
deu ao papel que as gotinhas de
sempenham nas larvas foi o de co
letar água atmosférica e distribuir 
na pele do inseto para facilitar a 
respiração cuticular. As pupas de 
Forcipom yia frequentemente retêm 
a exúvia larval sobre os segmentos 
abdominais posteriores e as goti 
nhas higroscópicas (3, 4, 12). Dis-
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tribuídas em pequenos círculos, 
com suas cabeças apontando em 
direção ao centro, as pupas defen
dem-se deste modo do predador, 
o qual enfrenta um anel larva I de 
cutículas armado com flúidos de
fensivos. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Obtenção de ovos 

o método de obtenção consistiu 
em encerrar individualmente a fê
mea grávida numa gaiola cilíndrica 
de vidro, de 11 cm de comprimento 
por 2,5 cm de diãmetro, aberta nos 
extremos (2). Uma das aberturas 
foi coberta com malha fina de ny
lon preto, sustentada com uma bor
racha fina de escritório n? 18, mar
ca Polar. A outra foi tampada com 
rolha de cortiça, furada no centro 
e coberta com uma peça circular 
de malha fina de nylon , presa com 
cola comum (Cascolar). 

Um disco pequeno de papel de 
filtro de I,Scm de diâmetro (Schlei
cher e Schuell Co., n? 740 E), pre
viamente submergido em soluçâo 
com 20% de sacarose, ficou sus
penso no centro da gaiola, pendu
rado na tampa por um arame fino 
de cobre (F igura 1). A fêmea tinha 
acesso à água , no fundo da gaiola , 
e à sacarose, no disco de papel 
de filtro . Também como consequên
cia da qualidade absorvente, o 
di s c o foi capaz de manter uma 
quantidade considerável de água 
após imersão, condição favorável 
mantida por tempo prolongado em 
virtude da umidade proveniente do 



Figura 1 - Gaiola unitária para illduzir a fêm ea Forcipomyia sp. a rea· 
lizar a ovoposição em laboratório. Placas de Petr; com a cultura de fun· 
gos e bactérias para as larvas . 

papel de filtro úmido localizado 
embaixo das gaiolas (Figura 2). 
As fêmeas grávidas ovopositaram 
simultaneamente com os es terto
res da morte. Os ovos foram iso
lados com ajuda de uma lupa 40x 
e colocados sobre um pedaço de 
pape 1 de filtro preto, à maneira de 
uma ilha, acima de um · meio de 
cultura. Assim, o alimento para as 
larvas foi garantido. 

Capacidade de ovoposição 

A capacidade de ovoposição 
por espécie dependeu do número 
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de fêmeas capturadas (A) e do nú
mero de fêmeas que efetivamente 
ovopositaram durante o cativeiro 
(B). A relação entre estes dois 
números (B I A), multiplicada por 
100, foi o índice da capacidade de 
ovoposição específica. 

Criação de larvas 

Saunders (9) descreveu métodos 
de criação de larvas das mosqui 
nhas Porcipomyia com referência 
especial às espécies polinizado
ras do cacaueiro. O exame do con
teúdo do trato intestinal das lar
vas, feito pelo mesmo autor (6), 



Figura 2 - Gaiolas unitárias para criação de Forcipomyia , no laborató
rio, CEPEC. Bahia. Brasil, 1974. 

revelou que elas se alimentam de 
microrganismos diversos e não das 
folhas podres, madeira podre, mus
go e outros detritos vegetais em 
decomposição, nos quais elas fo
ram geralmente encontradas. Saun
ders deduziu que, se estes micror
ganismos, leveduras, bolores, bac
térias etc. pudessem ser artifici
almente cultivados em meios de 
cultura, ter-se-ia a provisão sufi
ciente de alimento para as larvas. 

o meio de cultura 

Em geral, 250 ml de meio de 
cultura foi preparado cada semana , 
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dissolvendo-se 10mg de agar em 
água fervente e adicionando-se 2,5 
g de extrato de malte puro, enquan
to o meio esfriava. O meio de cul
tura era logo vertido em placas de 
Petri de 5 cm de diâmetro até uma 
altura de 1 cm. Durante a sua soli
dificação, os meios de cultura fo
ram inoculados com lavagens de 
detritos vegetais obtidos do solo 
do cacaual e as culturas aprovei
tadas, na primeira semana após 
inoculação, para semeadura dos 
ovos . A esterilização das placas 
não foi necessária uma vez que a 
a inocula ção foi feita dentro de um 
curto intervalo (poucas horas)após 
o resfriamento. 



Obtençlo de adultos 

Os adultos foram obtidos de 
pupas quitinizadas e amadurecidas 
In loco, nas culturas de larvas. Foi 
frequente o caso no qual as pupas 
acondicionadas pa"a obtenção de 
adultos estiveram ao mesmo tempo 
acondicionadas para facilitar a có
pula . 

Detenninação dos ciclos vitais 

o ciclo vital foi obtido pela 
soma dos intervalos vitais de ovo, 
larva, pupa e adulto fêmea até a 
ovoposição. Nos casos em que as 
fêmeas morreram prematuramente, 
utilizou-se uma estimativa basea
da na interpolação dos valor e s 
1 : 4 : 1 : 4, obtida como uma média 
simplificada dos períodos etários 
ovo: larva : pupa: adulto fêmea, 
respectivamente, de Forcipomyia. 

Número potencial de gerações 
por ano 

O número de gerações por ano 
foi determinado divid indo-se o nú
mero de dias do ano (365) pela mé
dia de dias que uma geração fértil 
req uer de ovo até adulto. ,A resul
tante é o número potencial de ge
rações por ano. Esta estimativa 
aproxima-se da realidade, caso o
corra um regime climático mono
térmico, similar ao de laboratório, 
típico das regiões próximas ao e
quador climático. 
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Indução de cópula 

A indução de cópula foi prepa
rada acondicionando-se casais de 
pupas em gaiolas unitárias (Figu
ra 1). A diferença de sexos nas 
pupas foi descoberta por Saunders 
(8) e Hernandez*. O último seg
mento abdominal da fêmea apre
sentava forma triangular e termi
nava em duas extremidades sepa
radas, que correspondem aos pro
cessos genitais. No macho, o úl
timo segmento abdominal foi mais 
alongado e os processos genitais 
terminaram juntos. A proporção 
sexual das pupas demonstrou as
sim ser verdadeira na ma ior parte 
das ocasiõeS. Pensava-se, de a
cordo com Hernandez (2), que, co
locando-se na mesma gaiola a pu
pa de um macho com a de uma fê
mea da mesma idade, elas emergi
riam aproximadamente ao mesmo 
tempo e se' otimizariam às condi
ções de cópula. 

Outra aproximação utilizada pa
ra indução de cópula foi colocar 
uma gaiola comunitária (Figura 3) 
acima de uma placa de Petri con
tendo pupas. A gaiola comunitária 
consistia em um cilindro de vidro 
com 9,5 cm de diâmetro por 15 cm 
de altura, aberto nos extremos, e 
coberto por uma malha fina de ny
)on preto na borda superior. A sua 
borda inferior fechava com as bor
das da placa de Petri, dando con
tinuidade de espaço acima da cul-

(*) Comunicação pessoal, 1965. 
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Figura 3 - Gaiola comunitária para emergência dos adultos de Forci
pomyia spp. em laboratório. CE PE C. Bahia, Brasil, abril-;ulho, 1974. 

tura (Figura 3) . Pensava-se que 
os adultos machos recém-emergi
dos teriam oportunidade de voar 
no â mbito restrito da gaiola, en
contrar as fê meas e copular. 

Padronização das condições 
ambientais 

A tempera tura foi considerada 
uniforme no tempo (24? C) em vir
tude do sistema de condiciona
mento de ar de que o prédio do 
CEPEC dispõe. A umidade relativa 
(U .R.) dentro das gaiolas foi tam
bém considerada padrão, em virtu
de delas estarem localizadas aci
ma de toalhas comuns de papel 
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(Figura 2), mantidas constante
mente úmidas por seis vidros chei
os de água (4,5 em de diâmetro por 
9,5 cm de comprimento), com a bo
ca aberta para baixo. A lãmina re
tangular de vidro que suporta as 
gaiolas (68 cm de comprimento , 28 
em de largura e 3 mm de espessu
ra) foi instalada sobre quatro vi
dros vazios, abertos, colocados 
sobre placas de Petri com agua 
(Figura 2). 

Para controle das cond ições 
descritas, a temperatura e a umi
dade ambientais foram registradas 
num higrotermógrafo R-FUESS ale
mão portátil, colocado junto das 
culturas (Figura 2). 



o presente trabalho foi exe
cutado nas instalações do Centro 
de Pesquisas do Cacau, km 22, 
rodovia Ilhéus -Itabuna, Bahia , 
Brasil, em 1974. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Obtenção de ovos 

Os números absolutos de ovos 
obtidos das fêmeas selvagens, por 
espécie, indicaram uma grande am
plitude de variação : de 2.865 ovos 
para s palulifera a 60 ovos para 
pou/ailleae (Quadro 2). A partir 
desta quantidade de ovos, deter
minaram-se os ciclos vitais para 
as diferentes espécies. 

Capacidade de ovoposição 

A capacidade de ovoposição a
presentou uma grande amplitude 
de variação: de 69% para gellUalis 
até 6% para spalulifera (Quadro 
3). Fazendo particular menção às 
espécies polinizadoras, observou
se que a capacidade de ovoposi
ção da b/a/llo/Ii (23%) foi aproxi
madamente 4 vezes s uperior à da 
spalulifera (6%). Em ambos os ca 
sos, a capacidade foi cons iderada 
baixa, particula rmente quando com
parada com a de ge/lualis (69%), 
nas mesmas condições. 

o s motivos para essa reduz ida 
capacidade de ovoposição não fo
ram satjsfatoriamente esclareci

dos . Hernandez (2) enfrentou o 
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mesmo problema nos seus experi
mentos na Costa Rica. Suspeitou
se que as fêmeas, cativas nas 
gaiolas, sem acesso às flores do 
cacaueiro, precisassem de um ali
mento protéico além da sacarose. 
Pelo menos este é o caso de For· 
cipomyia (Dacnoforcipomyia) alla· 
baenae Chan e Saunders, a qual 
precisa de proteína animal para 
amadurecer os ovos (1). 

Estágio de ovo 

Os períodos requeridos p a r a 
completar a fase de ovo foram de 
4 dias para spalulifera, blantoni, 
genualis e poulailleae e de 3 dias 
para sp. 1 subg. vic. Lepidobelea 
(Q uadro 2). Estes períodos aproxi
mam-se bastante dos obtidos por 
Hernandez (2) para spalulifera (3 
dias) e espécies afins em condi
ções de Costa Rica. Saunders (ó) 
obteve resultados s imilares para 
espécies neotropicais, mas os pe
ríodos obtidos para as espécies 
neãrticas foram mais longos (apro
ximadamente 7 dias). 

:-leste trabalho, não foi possí
ve I conseguir a eclosão dos ovos 
de fuligillosa. Este fr~casso teve 
várias interpretações. E sabidoque 
a quase totalidade das espécies 
do complexo fuliginosa, agrupadas 
recentemente por Wirth (13) sob o 
subgênero Forcipomyia (AI icrohe
lea). alimentam-se na fase adulta 
sugando hemolinfa de outros inse
tos. Não se conhecem -os hábitos 
alimentares destes insetos na fase 



Quadro 2 - Espaço de tempo requerido pelos diferentes estágios de 
Forcipomyia spp. para completar o ciclo de vida em condições de labora
tório. CEPEC, Bahia, Brasil, abril-julho, 1974. 

Espécie 

spatulifera 

h la"to" i 

genualis 

poulai"eae 

sp. I, subgenus 
vic. Lepidobelea 

fuliginosa 

Intervalo 
de idade 

Ovo 
Larva 
Pupa 
Adulto 
Ciclo vital· 

Ovo 
Larva 
Pupa 
Adulto· 
Ciclo vital· 

Ovo 
Larva 
Pupa 
Adulto 
Ciclo Vital 

Ovo 
Larva 
Pupa 
Adulto· 
Ciclo vital 

Ovo 
Larva 
Pupa 
Adulto • 
Ciclo vital • 

Ovo 

População 

2.865 
411 
398 

3 

620 
87 
83 

930 
464 
453 

2 

60 
17 
16 

90 
22 
21 

1.045 

Média 

4 
17 

4 
12 
37 

4 
14 

3 
13 
34 

4 
19 

4 
14 
41 

4 
16 
4 

16 
40 

3 
10 
3 

12 
28 

Período (dias) 

Amplitude de 
variação 

3 
13 

3 
11 

3 
12 

3 

3 
12 

3 

4 
16 

4 

3 
lO 

3 

5 
23 
6 
14 

4 
16 
5 

7 
39 
6 

4 
16 
4 

3 
lO 
3 

• Estimativa baseada na extrapolação da relação 1 : 4 : I : 4 dos estágios ovo: lar
va: pupa: adulto fêmea, respectivamente, do gênero Forcipomyia. 
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Quadro 3 - Capacidade de ovoposição das mosquinhas Forcipomyia 
spp. coletadas nos cacauais do CEPEC, Bahia, Brasil, abril·;ulho, 1974. 

Fêmeas Selvagens 

Espécies To/ai Total Com ovo Capacidade de 
capturado posição (,rtil ovoposiç/io ('7.) 

spat .. lifera 
blanloni 

ce.."ualis 

Pou(llj"eae 
fuliginosa 
s p, I, subg. vic. Lepidobelea 

1090 

62 

29 

2 
113 

6 

68 6 

14 23 
20 69 
1 SO 

17 IS 
3 SO 

Quadro 4 - Háhitos relacionados com a alimentação das larvas de For
cipomyia no laboratório, CEPEC, Bahia. Brasil, 1974. 

Espécies 

spa/ulife,a 

blanlotli 

genualis 

pCJulaine ae 

sp. I, subg. vic .Lepidoheleae 

( + ) Ocorrência do hábito 

Ativa 

+ 
+ 

+ 

imatura, fato que dificulta acondi
cionar os ovos para uma eclosão 
sucedida . 

Estágio de larva 

Os períodos requeridos p a r a 
completar a fase de larva foram de 
17; 14; 19; 16 e 10 dias para as 
espécies spatulijera, blanton;, ge 
nualis. poulaineae. e sp. 1, res· 
pectivamente (Quadro 2). 
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Qualificação de hábito 

Preguiçosa 

+ 

+ 

Cursorial 

+ 
+ 

+ 

Cavadora 

+ 

+ 

Hábitos de alimentação - As 
larvas muito ativas de spatulije,a. 
blanton; e poulaineae. alimenta
ram-se quase sempre na superfície 
das culturas. Este hábito contras
ta com o d'as larvas preguiçosas 
de geTlualis e sp. 1, as quais pre
ferem fazer túneis na cultura (Qua
dro 4). As larvas de poulaineae 
caracterizaram-se pelo costume de 
fazer movimentos exploratórios, 
movimentando o corpo no sentido 
dos ponteiros do relógio, ao redor 



do par posterior de pseudopódios 
anais. 

A falta de alimento teve apa
rentemente uma manifestação dife 
rente nas espécies geTlua/is e sp. 
1, as qua is alongaram o período 
larva 1 a té 2S dias . Para le lamente, 
observou-se um retardamento no 
crescimento das larvas, que mos
traram um tamanho muito menor 
comparado com as cr iadas num 
ambiente mais aberto. Nestes ca
sos de falta de alimento, não se 
obs ervam casos de canibalismo. 

As larvas de Forcipomyia satis
fizeram sua necessidade de ali
mento morfogenético com as prote
ínas obtidas das hifas dos fungos 
cultivados, fermentos, leveduras, 
bolores, bactérias e outros micror
ganismos existentes nas culturas. 
O a limento energético foi obtido 
principa lmente dos açúcares do 
extrato de malte . O conhecimento 
da dietética destes insetos ainda 
é empírico e precisa-se de um es
tudo analítico mais profundo sobre 
o assunto. 

Competição pelo mesmo nível 
trófico - Os principais concorren
tes pelo mesmo nível trófico foram 
os nematódios, ácaros e alguns 
insetos inferiores. Todas as cul
turas de ma is de 3 semanas de 
i d a d e estiveram infestadas de 
Aphe /enchoide s sp. (Aphelenchoi
didae, Nematoda) numa densidade 
aproximada de três exemplares por 
em'. Os ácaros T yrophagos pu/reso 
ce n/iae (Schrank, 1781), desenvol-
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vidas na cultura da mesma idade, 
apresentaram uma densidade de 
infestação da ordem de seis exem
plares por em'. Dentre OS insetos 
inferiores, OS Collembola foram e
ventua Imente encontrados, assim 
como larvas de Psychodidae . 

Parasitismo e predação - O 
único caso de paras itismo regis
trado nas condições restritas da 
cultura foi o ocasionado pelos fun
gos entomófagos. A ident ificação 
destes fungos não foi levada até o 
nível de espécies, devendo ser 
feita no futuro. 

Não se registraram casos de 
predação, fator muito limitante na 
na tureza. Hinton (3) mencionou as 
formigas Las ius nige r L. tentando 
capturar larvas de Forcipom yia ni
gra (Winnertz). 

Fatores físicos do ambiente -
A a tividade das larvas spa/ulife ra , 
genualis e pou/aiTleae não foi vi
sivelmente alterada em presença 
da luz. Pelo contrário, em presen
ça deste fator, as larvas de genu
alis e sp. 1 procuraram esconder
se nos túneis feitos no meio da 
cultura. Não foram estudadas as 
respostas destes insetos frente à 
temperatura e à disponibilidade de 
água, fatores que, nos trópicos e 
nas regiões temperadas, são críti
cos para disparar etapas no desen
volvimento. 

Hábitos de agregação - As lar 
vas recém-nascidas de spa/u/ifera, 
h/an/oni, genualis, pou/aineae e 



sp. 1 mantiveram-se agregadas ao 
redor da ovoposição por poucas 
horas (Quadro 5). Depois disso, 
elas se dis persaram, procurando 
cada qual seu próprio caminho em 
busca de alimento. As larvas de 
genualis , pelo contrário, mantive
ram-se agregadas até o segundo 
instar. Mas, à medida que e las 
cresciam, era difícil identificar 
agregação no âmbito restrito da 
placa de Petri. 

Próximas à pupação, as larvas 
de genualis procuravam novam.~nte 
agregar-se. Este hábito, pelo con
trário, foi difícil de descobrir nas 
ou t r a s espécies nas condições 
restritas das placas de Petri, difi
cultando assim a obtenção de con
clusões. 

Próximas à pupação, as larvas 
de todas as espécies estudadas 
procuraram superfícies secas, on
de ancoraram os pseudopódios a
nais . Em casos excepcionais, po-

rém, tem-se observado larvas de 
genualis e de sp. 1 puparem semi
submersas no meio de cultura. 

Hábitos de dispersão - Estes 
foram observados principalmente 
nas larvas de spatulifera e genua.
lis quando elas caminhavam pelas 
paredes e procuravam saída do am
biente restrito da placa de Petri 
(Quadro 6). Este comportamento 
foi manifestado principalmente pe
las larvas do 3~ e 4~ instares, a
parentemente motivadas pela limi
tação do alimento. A presença das 
larvas nas paredes da placa foi 
utilizada como critério para proce
der ao "transplante " . 

EstágiO de pupa 

Os períodos requeridos p a r a 
completar a fase de pupa foram de 
4; 3; 4; 4 e 3 dias para as espé
cies spatulifera, h/antoni, genua· 
lis, poulaineae e sp. I , respecti
vamente (Quadro 2). 

Quadro 5 - OcoTTência de agregação (+) nos estágios larvais de Forci
pomyia spp. no laboratório, CEPEC, Bahia, Brasil, 1974. 

L a r v a Espécie 
1! instar 2~ Instar 3~ instar 4~ instar 

s pat,.Ji!era + 
b14"to"i + 
gen""lis + + + 
poulaineae + 
sp, 1, subgenus vic. Lepidobelea + 
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Quadro 6 - Ocorrência de dispersão (+) das larvas de Forcipomyia no 
laboratório. CEPEC. Bahia. Brasil. 1974. 

L a r v a 
Espécie 

1~ instar 2! instar 3! instar 4! instar 

Spl1/ulilera 

b/an/o"i 

ge .. ualis 

poulaineae 

sp. 1. subgenus vic. Lepidohe/ea 

As agregações das pupas com 
as cabeças apontando para o cen
tro do grupo. conforme registrado 
por Hinton (3). foram observadas 
somente no caso de ge llualis. Nes 
te caso, as agrupações ocorreram 
nas paredes secas e/ ou nas ilhas 
secas no meio de cultura. Nas es
pécies spatulijera. blanlolli. pou· 
laineae e sp. 1. as pupas se apre 
sentaram desagregadas. 

Estágio de adulto 

Os períodos requeridos p a r a 
completar a fase de adulto foram 
de 12, 13*. 14,16* e 12* dias para 
as espécies spalulijera. b/antoni. 
gelll1l1lis . e sp. I, respectivamente 

( ') Estimação baseada na inte rpola
ção da relaçiio 1:4: 1: 4 do s e stá· 
gios ovo: larva : pupa : adulto fê 
mea , respectivamente, do genero 
Fo,cipomy ia. 
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(Quadro 2) . Estes períodos aproxi
mam-se bastante dos determinados 
por Hernandez (2) para o complexo 

Forcipomyia na Costa Rica. Ele 
obteve uma longevidade média de 
13 dias para uma amostra de apro
ximadamente 300 exemplares, dos 
quais 70% foram spalulijera. 

O período requerido pelas fê
meas selvagens para ovopositar 
e morrer de morte natura l no labo
ratório. foi de 2 dias em média 
para as espécies s pollllifera. b/an-
101l i . gellllalis e pOlllaineae e de 1 
dia para sp . 1 (Quadro 7). Estes 
períodos foram marcadamente cur
tos quand o comparados com os re
gistrados por Hernandez (2) - 12 
dias em média - na Costa Rica . 
Além disso, a maioria das fêmeas 
que morreram prematuramente fo
ram encontradas grávidas quando 
dissecadas no estereomicroscópio. 
A morte prematura nestes experi
mentos sugeriu a existência de li-



Quadro 7 - Espaço de tempo requerido pelas fêmeas adultas para rea· 
lizar a ovoposição em condiçõe s de laboratório, CEPEC, Bahia, Brasil, 
1974. 

Se l vagens 

Espécie Período prévio li ovoposição (dias) 
P opulação 

s(>alulifera 68 

blanto"i 14 

genualis 20 

poulaineae 1 

fuliginosa 17 

sp.l.subgenus vic. Lepidobelea 

mitações muito sérias na sobrevi
vência dos adultos no laboratório. 

Dentre os prováveis fatores li
mitantes da vida das fême as , po
der·se-ia sugeri r, em primeiro lu
gar, a alimentação inadequada . O 
fato de ter alimentado as fêmeas 
com os mesmos substratos usados 
nas pesquisas de Hernandez (2) e 
de ter ele tido sucesso somente 
quando as fêmeas foram alimenta· 
das com sacarose nos d is c os 
Schleider e Schuel levantou a sus
pe ita de ex is tirem produtos repe
lentes e /ou supressivos nos outros 
discos . Na presente pesquisa, 95% 
das mosquinhas foram alimentadas 
nos outros discos, sendo esta pro
vavelmente a causa do insucesso 
na manutenção dos adultos no la 
boratório. 

O fato de que Hernandez (2) 
tampouco ter tido sucesso na cri-

3 

16 

Média Limite variaçio 

2 I 3 

2 1 3 

2 1 4 

2 2 2 

2 2 3 

1 1 1 

ação maciça de mosquinhas levan
tou a suspeita dos adultos reque
rerem alimentos outros que estri 
tamente carbohidratos . Suspeitou
se que esses nutrientes sejam vi
taminas, ácidos graxos ou aminoa 
cidos essenciais, necessários pa 
ra o amadurecimento dos ·ovos . Pe
lo menos, sabe-se que, no caso de 
Porcipomyia spp., as mosquinhas 
fêmeas vis itaram as flores do ca
caueiro em busca de um tipo espe
c ial de nutriente até hoje não iden
tificado, pois as flores desta árvo· 
re aparentemente não oferecem uma 
dieta completa para as mosqui
nhas. 

Dentre os fatores físicos que 
possivelmente influíram negativa
mente na sobrevivência das fê
meas, poder-se-ia sugerir a U.R. , 
que, no laboratório (74% média), 
foi menor que a registrada no am
biente natural (87%). A U.R ., con-



siderada muito baixa, foi capaz de 
causar mortalidade por desseca
mento dos exemplares e por evapo
ração da água que serve como ali
mento. 

Longevidade dos machos sel
vagens - Os resultados relativos 
aos períodos que os machos sel
vagens permaneceram vivos no la
boratório (Quadro 8) indicam uma 
média entre 1 e 2 dias para as es
pécies consideradas. Estas médias 
foram anormalmente curtas quando 
comparadas com os períodos de 
até 5 dias registrados na literatura 
(2). Dentre os fatores que limita
ram a vida destes adultos, a ali
mentação parece ter tido papel pri
mordial. 

Determinação dos ciclos vitais 
Foram necessários 37; 34; 41; 

40 e 28 dias para as espécies spa
tulifera;-blantoni -;-ge'lua!is;- pou
laineae e sp. I, respectivamente 
(Quadro 2). 

Determinação do número poten
cial de gerações por ano - Foram 
encontradas 10; 11; 9; 9 e 12 ge
rações /ano para as espécies spa
tuli fera r- blan toni;-genual is;-pou
laineae e sp. I, respectivamente. 
Estes números foram considerados 
elevados quando comparados com o 
registrado por Saunders (6) para 
climas temperados (3 / ano). Nas 
condições de laboratório descritas 
(24"C e 74% H.R.) , as mosquinhas 
prometem taxas elevadas de re
produção. 

Indução de cópula - Não se re
gistrou cópula no laboratório para 
nenhuma das espécies estudadas. 
Muitos casais foram colocados i
soladamente em gaiolas unitárias 
(Figura 1) ou em gaiolas comuni
tárias (Figura 3), mas não se pôde 
observar cópula nem as fêmeas 
deixaram ovos férteis. As gaiolas 
comunitárias com pupas de genua
tis, foram as únicas que permiti
ram observar tentativas de cópula. 

Quadro 8 - Período que os machos selvagens capturados permanece· 

ram vivos. CEPEC, Bahia. Brasil. 1974. 

Número de dias 
Espécie Populaçio 

Média Amplitude de variação 

spalulifera 318 I I 2 

blalflOfJi 21 1 I 2 

gelfllltlis 23 2 1 3 

poulai1leae 1 I 1 I 

fuligilfosa 47 1 1 2 

8p. 1, subgenus I 1 1 1 
vic. Lepúlobelea 
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poucas horas após a emergência 
dos adultos. Aparentemente, nes
tes insetos como em outros grupos 
de ceratopogonídeos, a cópula o
corre durante o vôo, em condições 
ambientais naturais. 

Fatores físicos - As médias 
das medições de temperatura e 
umidade relativa encontradas no 
laboratório - 24°C e 75% - e no 
campo - 23°C e 87% - (Figura 4) 
tiveram verificação muito aproxi
mada das esperadas - 24"C e 75% 
médias - padronizadas para labo
ratório. Entretanto, observou-se que 
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a temperatura e a umidade relativa 
mostraram uma amplitude de varia
ção considerável no decorrer das 
das 12 semanas que durou o perío
do de estudo. As condições de la
boratório usadas nesta oportuni
dade são as mesmas usadas uni
versalmente e os resultados bio
lógicos obtidos podem ser extra
polados para condições similares 
às descritas. 

CONCLUSÕES 

1. A criação de Forcipomuia spp. 
no laboratório teve sucesso u-

CAM PO 

ABVRATÓRIO 

CAMPO 

L AB OR ATÓRIO 

2 ' ~~--~----~--~----7---~----~--~----~--~--~~--~~ 2 ~ f> 7 8 9 10 11 12 

SE MA NAS SUCESSIVAS 

Figura 4 - Flutuação da temperatura e umidade relativa no campo e 1/0 

laboratório. duraI/te o pe ríodo de levalltame7lto dos ciclos vitais de Forci
pomyia spp. CEPEC, Bahia. Brasil, abril-julho. 1974. 
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sando-se uma adaptação do"mé
todo de Hernandez». 

2. O período requerido para com
pletar a fase de ovo foi de 4 
dias para spatulifera, b/antoni, 
genua/is e poulaineae e de 3 
dias para sp. 1 subg. vic. Lepi
dohelea. 

3. Os períodos requeridos para 
completar a fase de larva fo
ram de 17; 14; 19; 16 e 10 dias 
para as espécies spatu/ifera, 
blantoni , genualis, poulaineae 
e sp. 1, respectivamente. 

4. O s períodos requeridos para 
completar a fase de pupa foram 
de 4; 3; 4; 4 e 3 dias para as 
espécies spatulifera, blantoni, 
genualis, poulaineae e sp. 1, 
respectivamente. 

5. Os períodos requeridos para 
completar a fase de adulto fê-

mea foram de 12; 13; 14; 16 e 
12 dias para as espécies spa· 
tulifera, blantoni, genua/is , pou· 
laineae e sp. 1, respectiva
mente. 

6. Os períodos requeridos p a r a 
completar os ciclos de vida fo
ram de 37; 34; 41; 40 e 28 dias 
para as espécies spatu/ifera, 
b/antoni, genua/is, poulaineae 
e sp. 1, respectivamente. 

7. O "método de Hernandez" não 
foi bem sucedido na criação de 
fuliginosa, pois os ovos deixa
dos pelas fêmeas não eclodi
ramo 

8. É preciso incorporar melhoras 
ao método para diminuir a alta 
mortalidade de ovos e adultos, 
melhorar a sua dieta e conse
guir cópula no laboratório. 
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RESUMO 

Os estudos do crescimento, reprodução e desenvolvimento das mosqui 
nhas Forcipom yia (Euforcipomyia) spatulifera Saunders e F. (E. ) blrllJlolli 
Soria e Bystrak, principais polinizadoras do cacaueiro, são fundamentai s 
para planejar a manipulação destes insetos com vistas a aumentar a sua 
população e, conseqüentemente, a sua ação polinizadora . 

Os objetivos específicos deste trabalho foram : determinar os períodos correspondentes a cada um dos estágios , quantificar o tempo percorr ido 
por cada geração fértil, determinar o número potencia 1 de geraçõe s pr>
ano e os ciclos vitais das espécies polinizadoras spaltllifera e blauloll i e 
das não polinizadoras F. (Forcipom }'ia) genualis (Loew), F. (F.i poulni· 
neae Ingram e Macfie, F. (Microh e lea) fuliginosa (Meigen) e F. sp. I , 
subgenus vic. Lepidohelea, integrantes do ecossistema do caca ual. 

Os períodos requeridos pelas espécies spatulifera, blan/oni. gellunlis. 
poulaineae e sp. 1 foram de 4; 4; 4; 4 e 3 dias, respectivamente, pa ra com 
pletar a fase de ovo; de 17; 14; 19; 16 e 10 dias, respectivamente , pa ra a 
fase de larva; de 4; 3; 4; 4 e 3 dias, respectivamente, para a fase de pu
pa; de 12; 13; 14; 16 e 12 dias, respectivamente, para a fase adulta; e de 37; 34; 41; 40 e 28 dias, respectivamente, para o ciclo vital de uma gera · 
ção fértil. O número potencial de gerações por ano é de 10; 11 ; 9; 9 e 12 
para as espécies spalulifera, blantoni, genualis, poulaineae e sp. I, res
pectivamente. F. (M.) fuliginosa (Meigen) não pôde ser criada com suces 
so em laboratório. 

A maneira como as larvas alimentam-se na superfície e no interior das 
culturas é mencionada de forma preliminar. A presença de nematódios 
Apheletlcoides sp., ácaros Tyrophagus putrescen/iae (Schrank) e insetos inferiores Como os principais concorrentes por alimento nas culturas. Os 
hábitos de agregação e de dispersão das larvas são também ligeiramente 
mencionados. 
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Conclui-se que o método de Hernandez é eficiente para criar as mos
quinhas no laboratório, sendo, porém, necessário melhorá-lo a fim de evi
tar mortalidade durante a fase de ovo e adulto. 

LIFE CYCLES OF THE CACAO POLLtNATOR MIDGES, 

Forcipomyia SPP. (DIPTERA, CERATOPOGONIDAE) 

AND SOME NOTES ON 

LARVAL BEHA VIOR IN THE LABORATORY 

ABSTRACT 

T h e embryonic and postembryonic deve lopment of the pollinating 
midges Forcipom yia (Euforcipomyia) spatulifera Saunders, F. (E . ) blantoni 
Soria and Bystrak, and the nonpollinating midges F. (P.) genualis (Loew), 
F. (F. ) poulaineae Ingram and Macfie , and F. sp. I, subgenus near LePi· 
dohe lea have been studied in detail. The eggs developed in about 4, 4, 4, 
4, and 3 days respectively; the larvae took 17, 14, 19, 16 and 10 days 
respectively ; the pupae took 4, 3, 4, 4 and 3 days respectively; and the 
adults lived 12, 13, 14, 16 and 12 days respectively. The complete fertile 
!ife cycles took about 37, 34, 41, 40 and 28 days respectively. The po
tential number of generations per year were lO, 11, 9, 9 and 12 respec
tively . The midge Forcipomyia (lrficrohelea) ful iginosa (Meigen) could not 
be successfully cultured in the laboratory. 

Observations on larval feeding habits in laboratory cultures are briefly 
discussed . During the course of the investigation it was found that Aphe 
lenchoides sp. (Nematoda), the common glass house mite, T yrophagus 
plllrescenliae (Schrank) and a few collembolans were contaminants of the 
cultures. They were isolated from the innocula used to feed the midges. 

It was concluded that the so-called "Hernandez rearing method " is a 
successful one to rear the midges, but some improvements are still desir
able in order to avoid mortalities during the egg and adult periods. 
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-CARACTERIZACAO E PROPRIEDADES DE MANEJO 
DOS OXISOLS DO SUL DA BAHIA 

L. Ferreira da Silva * 
Antônio Carlos C.P . Dias ** 
Acyr Alves O. de Melo* 

Os Oxisols são solos desenvol
vidos sob clima tropical, o n d e 
predominam temperaturas e preci
pitações relativamente elevadas 
(5). Com estas condições, possui 
o Sul da Bahia uma área de mais 
de 70.000 km' , cujos ecossistemas 
se caracterizam, em grande parte, 
por uma vegetação exuberante, que 
dá a impressão de uma alta fertili
dade de seus solos. 

Nesta zona, há uma dominância 
de solos pobres, Oxisols e Ulti
sois, oriundos de distintas forma
ções geológicas, cujo aproveita
mento agrícola só agora começa a 
ser despertado. 

Devido à necessidade de se 
proceder a um estudo acurado dos 
solos desta àrea, notadamente dos 
Oxisols, que são dominantes, foi 

feito o presente estudo cujo obje
tivo é diagnosticar as suas possi
bilidades de aproveitamento agro
pastoril, contribuindo, por outro 
lado, para um melhor conhecimento 
dos solos dos trópicos úmidos. 

CARACTERIZAÇÃO 
PEDOLÓGlCA 

Os Oxisols compreendem uma 
e x te n são de aproximadamente 
30 . 000 km " abrangendo grande 
parte da região costeira da Bahia. 
Apresentam-se com topografia do
minante de suave ondulada a mon
tanhosa e altitudes variáveis de 
20 a 300 m, sob condições de cli
ma tropical úmido. 

Compreendem três grupos dis
tintos - Haplorthoxs, Haplustoxs 

Recebido para publicação em maio de 1975. 
• Eng. Agr~, Divisão de Geociências, CEPEC. 

•• M.S., Divisão de Geociências, CEPEC. 

Revis ta Theob,oma. CE PEC, Ilhéus, Brasil, 5(4): 23·34 Out .. dez. 1975. 
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e UmbrioTthoxS1- com suas res
pectivas fases geológicas (Figu
ra 1). 

Em função de sua pedogênese, 
os Oxisols do Sul da Bahia apre· 
sentam, em síntese, as caracterís
ticas discriminadas a seguir (6): 

a) Profundos - mais de 2 m de 
profundidade pedológica; 

-b) Acidos (pH entre 4,5 e 5,5), 
carentes em bases trocáveis, satu
ração de bases ba ixa (menor que 
35%), capacidade de troca da fra
ção argila menor que 15,0 mEql 
100 g, e saturação com alumínio 
trocável alta (100 Ali AI + S maior 
que 50%); 

c) Consistência friável, estru
tura maciça e boa drenagem ; 

d) Baixo conteúdo de silte, au
sência de pedras e calhaus na 
massa do solo ; 

e) Cores difusas e gradiente 
textura I médio a baixo; 

f) Pouca reserva de minerais pri
mários e argilas do tipo 1 : 1; 

g) Carência de cerosidade (per
ceptível no campo), a não ser des
contínua e fraca; e 

h) Índices de laterização (Ki e 
Kr) baixos e alto grau de flocula
ção de suas argilas. 

24 

PROPRIEDADES DE MANEJO 

Os Oxisols possuem duas sé
ries de propriedades. A primeira se 
relaciona com a influência da ve
getação e do clima, que atuam so
bre os componentes orgânicos e a 
segunda é o resultado do alto grau 
de meteorização dos materiais mÍ
nerais nos quais se desenvolveram 
estes solos, como bem enfatizou 
Van Wambeke (10). 

A interação de ambos os gru
pos de propriedades dá como re
sultado um conjunto de solos, cujo 
manejo tem requerimentos e limi
tações, a presentando problemas 
quando se intenta integrá-los em 
um processo de desenvolvimento 
econômico, segundo ainda aquele 
autor (10). 

Propriedades relacionadas 
com a rração orgânica 

A floresta tropical, descrita por 
Sioli (8), é uma vegetação climax, 
cuja biomassa permanece constan
te desde centenas ou milhares de 
anos, de forma que os nutrientes 
inorgânicos contidos nela, acumu
lados durante um tempo prolonga
do, continuam em circulação, entre 
a vegetação e o solo, através da 
reciclagem de nutrientes. 

Com o processo tradicional de 
derruba e queima da mata, esta 
circulação fechada de nutr ientes é 
interrompida. Dos nutrientes libe
rados pela queima, uma parte será 
aproveitada pelas plantas cultiva-
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Figura 1 - Distribuição dos Oxisols na zona úmida do Sul da Bahia. 
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das (Quadro 1) e uma outra dissol
vida e levada pelas águas de in
filtração, especialmente devido à 
baixa capacidade cololdal dos Oxi
sois. 

É sabido, por outro lado, que a 
grande capacidade da matéria or
gânica para reter os elementos nu
trientes e a umidade (9) é sobre
tudo importante nos horizontes su
perficiais dos Oxisols em que pre
dominam argilas caoliníticas. Ade
mais, ela desempenha um papel 
fundamental no melhoramento da 
estrutura e, por conseguinte, na 
aeração das camadas superficiais 
dos solos, além de ser uma fonte 
de nutrientes vegetais. 

Face à relativa pobreza da ca
mada orgânica (20 - 30 cm) dos 
Oxisols do Sul da Bahia, cujo teor 
médio de carbono é de menos de 
2%, a manutenção de um nível sa
tisfatório de matéria orgânica nes
tes solos é uma condição essen
cial para o desenvolvimento de 
cultivos sob uma produtividade e
levada e contínua. 

Propriedades relacionadas 
com a rração mineral 

Devido ao processo pedogené
tico de formação dos Oxisols, suas 
propriedades físico-químicas têm 
pouca relação com a rocha matriz, 

Quadro l-Influência da queima nas propriedades químicas dos Oxisols 
de ~Tabuleiro". 

Profundo AI+++ Ca++ + Mg H K+ 
P 

C '7. 
Períodos de 

pH queima (em) ppm 

5,5 0,3 2,9 0,11 2 1,65 • 
7,6 0,0 6,9 0,32 32 1,25 .. 

0-5 
6,9 0,0 6,5 0,26 21 1,24 ... 
6,8 0,0 8,6 0,20 17 1,20 .* •• 

4,9 1,1 0,6 0,07 1 1,10 • 
5,9 0,3 2.4 0,20 3 0,90 .. 

5 - 15 5,9 0,4 2, 0 0,08 2 0,89 $O' 

5,6 0,5 2 .3 0,08 2 0,80 •••• 

5,0 1,0 0. 5 0.05 I 0.79 • 
5,1 0,7 I, I 0.16 2 0 .73 •• 

15 - 30 
5,2 0,8 1.0 0, 15 2 0.84 .. -
4,8 0,8 1.1 0, 15 1 0.70 ..... 

* Antes da queima 

-- Três meses apó~ êf quc irntJ 
••• Seis meses após a queima 

*.+. Nove meses após a que ima 
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advindo características adquiridas. ° manejo destes solos deve ser 
específico, a fim de não provocar 
transformações edáficas indesejá
veis. 

a. Profundidade - Esta caracterís
tica pode ser interpretada sob dois 
aspectos: profundidade pedológica 
e profundidade efetiva. A primeira 
se refere à espessura dos horizon
tes A, B e C, enquanto a profundi
dade efetiva ou fisiológica é aque
la até onde podem penetrar as raí
zes das plantas (7). 

° ideal é que a profundidade e
fetiva coincida com a espessura 
do solo, o que nem sempre aconte
ce nos Oxisols estudados, muitos 
deles apresentando problemas de 
compactação que reduzem a aera
ção (Quadro 2) o que deverá difi
cultar o desenvolvimento e pene
tração de raízes, sobretudo pela 
dominância de microporos. Nestes 
solos pobres, o espaço radicular 
se constitui em uma das proprieda
des mais importantes, já que pode 
minimizar a sua baixa capacidade 
de retenção de água e baixa dispo
nibilidade de nutrientes . 

Teoricamente, requer-se um a
aproveitamento total de profundi
dade destes solos, eliminando-se 
possíveis impedimentos físicos e / 
ou químicos, seja através de ma
nejo ou do uso de cultivos toleran
tes a estas condições, com o fim 
específico de se explorar a sua 
"cubagem" . 

b. Estrutura - Os Oxisols possuem 
uma estrutura finamente granular 

cujos agregados se acumulam para 
formar fragmentos maciços ou blo
cos sub-angulares fracos. Essa es
trutura decorre, de um modo geral, 
da floculação de suas argilas,cujas 
partículas, por neutralização das 
cargas elétricas, juntam-se umas 
às outras, formando frações de 
maior diâmetro (agregados ou gru
mos) que se depositam facilmente 
(6). Com isso, os Oxisols virgens 
têm uma boa porosidade para per
mitir a penetração de raízes, con
dição esta que tende a se modifi
car com o uso constante de máqui
nas pesadas . 

A depender do tamanho dos mi
cro-agregados, condição que pos
sivelmente está relacionada com o 
teor de Fe,O, do solo, há uma do
minância de microporos, os quais 
poderão formar horizontes adensa
dos. Estes se constituem num fa
tor limitante de produção, necessi
tando de práticas especiais de ma
nejo do solo para melhoria das 
suas condições estruturais . É co
mum, em alguns Oxisols de baixo 
teor de re,O" no Sul da Bahia, a 
presença de um horizonte B, aden
sado, denotado pela sua consis
tência a seco, densidade aparente 
elevada e alto índice de aeração. 
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c. Água do Solo - Os 0 xisols , por 
suas condições físicas e minera
lógicas, retê m qua ntidades relati 
vamente pequenas de á gua dentro 
dos limites convencionais de 1/3 
atm a 15 atm . Geralmente , aceita -



· 
Quadro 2 - Caraclerizaçao físico-hídrica dos Oxisols do Sul da Bahia. 

Perfil Dap. 
,\", peso % volume mm/espessura Ad(mm) Aera-

aCUtmJ- ção 
Co Um Ad Co Um Ad Co Um Ad lada 

Haplorthoxs variação Cristalino 

A 1,15 21,09 15,61 5,48 24,25 17,95 6,30 26,67 19,74 6,93 6,93 0,64 
B 1,24 24,29 19,69 4,1:0 30,11 24,41 5,70 57,20 46,37 10,83 17,75 0,79 
C 1,24 25,34 20,65 4,69 32,18 26,22 5,96 128,72 104,88 23,84 41,60 0,94 
O 1,28 25,34 21,72 3,62 32,43 27,80 4,63 259,44 222,40 31,04 78,64 0,77 

Hap1orthoxs variação Tabuleiro 

E 1,30 13,37 11,48 1,89 17,38 14,92 2,46 22,59 19,39 3,20 3,20 0,61 
F 1,36 21,41 17,40 4,01 29,11 23,66 5,45 52,39 42,58 9,81 13,01 0,64 
G 1,48 25,08 21,39 3,69 37,11 31,65 5,46 163,28 139,26 24,02 37,03 0,91 
H 1,35 26,87 22,41 4,46 36,27 30,25 6,02 272,02 226,87 45,15 82,18 0,79 

Hap1ustoxs variação Cristalino 

I 1,13 18,93 15,42 3,51 21,39 17,42 3,97 25,66 20,90 4,76 4,76 0,52 

J 1,25 25,16 21,03 4,13 31,45 26,28 5,17 53,46 44,67 8,79 13,55 0,73 
L 1,13 24,69 20,30 4,39 27,89 22,93 4,96 · 80,88 66,49 14,39 27,94 0,60 
M 1,24 25,04 21,26 3,78 31,04 26,36 4,68 285,56 242,51 43,05 70,99 0,73 

U mbriortholCS 

N 1,19 25,21 18,39 6,82 29,99 21 ,88 8, 11 35,98 26,25 9,73 9,73 0,63 
O 1,18 25,82 21,57 4,25 30,46 25,45 5,01 60,92 50,90 10,02 19,75 0,67 
P 1,24 27,30 21,72 5,58 33,85 26,93 6,92 145,55 115,79 29,76 49,51 0,81 

Q 1,13 28,40 17,38 11,02 32,09 19,63 12,46 240,67 147,22 93,45 142,96 0,66 

A = A, - O - 11 em; B = A, - 11 - 30 em; C = B, - 30 - 70 em; O = B, - 70-
150 e m; E = A. - 0- 13 em; F = A, - 13 - 31 em; G =8, - 31 - 75 em;! H = B, 
- 75 - 150 em; I = A, - O - 12 em; J = A, - 12 - 29 em; L = 8, - 29 - 58em; 
M = B, - 58 - 150 em; N = A, - O - 12 em; O=A, - 12-32em; P = 8, - 32 
- 75 em; Q = B, - 75 - 150 em. 

se que os hori~ontes s uperficiais 
não podem armazenar mais de 10 
mm de água disponível por 10 cm 
de solo (10). Isto é real nos Oxi
soIs do Sul da Bahia, o que faz 
com que se j a m particularmente 
susceptíveis à seca, em especial 
para os cultivos com raízes super-
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ficiais,ou nos perfis em que a pro
fundidade efetiva é reduzida. 

É importante, pois, se determi
na r a qua nt idade de água que pode 
ser a rmazenada no solo e a pro
fundidade de exploração das raízes 
dos cultivos a fim de se poder pre-



ver o número de dias necessários 
à perda total da umidade disponí
vel para eles. Há indicações neste 
particular , em Oxisols arenosos do 
Nordeste, em que a quantidade 
total de água que pode ser arma
zenada até profundidades ocupadas 
por plantas de raízes pouco pro
fundas, como milho e feijão, atin
ge, em alguns casos, à correspon
dente la um suprimento de 4 dias 
para os referidos cultivos (2). 

d. Lixiviação de minerais solúveis 
- Geralmente, os Oxisols não a
presentam elevada capacidade de 
absorção de minerais, especial
mente quando sua capa superficial 
orgânica é mal manejada. Este fato 
é devido à sua baixa capacidade 
de troca, evidenciado por experi
mentos de campo realizados no 
Nordeste (2), nos quais os sais 
solúveis de nitrogênio e potássio, 
aplicados quando do plantio, são 
lixiviados do solo durante a fase 
de crescimento, de modo que os 
cultivos apresentam deficiências 
foliares destes minerais antes de 
atingirem a maturação. 

Por outro lado, sabe-se que o 
conteúdo de potássio total é extre
mamente baixo nos Oxisols do Sul 
da Bahia, especialmente nos deri
vados de sedimentos terciários (4). 
A capacidade de liberação deste 
elemento nesses solos é baixa em 
comparação com os Alfisols e Mol
lisols da mesma região, evidenci
ando possivelmente a alta lixivia
ção deste elemento no processo 
de pedogênese. 
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e . Condições nutricionais - Como 
os Oxisols contêm apenas traços 
de minerais meteorizáveis, sua po
breza é total, apresentando os co
lóides do solo alta saturação de 
hidrogênio e alumínio t r o c á ve I 
(Quadro 3). A repos ição dos mine
rais é, até certo ponto, problemá
tica, necessitando de cuidados es
peciais, devido às características 
inerentes ao tipo de argila dos 
Oxisols. 

Outro problema é a eliminação 
da toxidez do alumínio trocável do 
solo, através da calagem, com a 
consequente saturação do comple
xo de troca pelo cálcio e magné
sio, prática importante e necessá
ria à absorção de ions da solução 
do solo . pelas plantas (1). Muitas 
vezes, tal correção implica em 
desbalance nutricional, acarretan
do insolubilização de micronutri
entes, devido ao baixo poder tam
pão dos Oxisols . 

f. Mineralogia de argila - Segundo 
resultados de análise de raios-X , 
a fração argila-mineral dos Oxi
sois do Sul da Bahia, compõe-se 
dominantemente de caulinita, além 
de minerais de gibsita, quartzo e 
geotita, corroborando as proprie
dades fíSico-químicas destes so
los descritas no presente trabalho. 

RESULTADOS E DiSCUSSÃO 

Como é sabido, os Oxisols dos 
trópicos úmidos, como o são os do 
Sul da Bahia, estão sob condições 
de temperatura e precipitação que 



Quadro 3 - Propriedades químicas dos Oxisols do Sul da Bahia. 

Horizontes Complexo Sortivo (mE/100 g) 
e 

Espessuras Ca u Mgu K+ Nau S Al+u N+ T (em) 

Haplorthoxs 
A, 0- 13 2,1 0,8 0,04 0,08 3,00 0,5 5,20 8,70 
A, 13- 30 0,7 0,5 0,03 0,05 2,00 1,0 4,10 7,10 
B, 30- 45 0,6 0,02 0,07 0,70 1,3 3,00 5,00 
B" 45- 75 0,5 0,01 0,04 0,60 1,3 2,30 4,20 
B" 75 -104 0,5 0,01 0,05 0,60 1,1 1,90 3,60 

Haplustoxs 
A, 0- 15 1,4 1,4 0,13 0,07 3,00 0,2 8,90 12,10 
A, 15- 36 0,3 1,0 0,13 0,09 1,52 1,1 4,40 7,02 
B, 36- 54 0,3 1,0 0,17 0,14 1,61 0,9 3,40 5,91 
B,,54- 83 0,2 1,0 0,04 0,06 1,30 0,9 3,40 5,60 
B" 83-124 0,3 0,8 0,04 0,06 1,20 0,5 2,10 3,80 

U mbriorthoxs 
A, 0- 10 1,1 1,5 0,16 0,14 2,90 1,8 12,54 17,24 
A, 10- ' 21 0,3 0,7 0,08 0,13 1,21 2,2 10,49 13,90 
B, 21 - 42 0,3 0,3 0,02 0,07 0,69 1,9 7,55 10,14 
B., 42-63 0,2 0,3 0,02 0,09 0,61 2,0 6,07 8,68 
B., 63 - 90 0,3 0,4 0,05 0,11 0.86 1,5 5,80 8,20 
B" 90-155 0,2 0.5 0,03 0.09 0,82 0,6 3,96 5,38 

V% C% N% 
pH (1 . 1) Ataque por H, SO. (%) 

H,O KCI SiO, AI,O, Fe,O, P , O. 

34 1,74 0.17 5, 1 4,4 15,40 13,70 1,70 0,01 
28 1,23 0,11 4,8 4,2 15,80 14,40 1,90 0,01 
14 0,66 0,06 4,8 4,1 21,30 19,30 2,30 0,01 
14 0,46 0,04 4,8 4,1 25 ,60 23,80 2,90 0,01 
17 0,56 0,04 4,9 4,2 25,70 24,50 2,90 0,02 

Haplorthoxs 
25 1,60 0,23 5,5 4,8 18,28 20,08 4,99 0,06 
22 1,35 0,12 5,0 4,5 18,92 22,89 6,27 0,03 
27 1,06 0,09 5,0 4,5 21,48 22,49 6.53 0,03 
23 0,74 0,07 5,0 4,5 19,43 23,01 6,43 0,04 
31 0,39 0,05 5,1 4,6 23,77 24,97 6,82 0,04 
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Quadro 3 - ContimulÇão . .. 

V% C% N% 
pH (1: 1) 

H,O KCI 

Umbriorthoxs 
17 2,04 0,26 5,0 4,1 
09 1,49 0,20 5,5 4,2 
07 1,03 0,13 5,3 4,2 
07 1,07 0,10 5,1 4,2 
10 1,03 0,10 5,1 4,3 
15 0,72. 0,06 5,2 4,5 

são geralmente favoráveis a produ
ção de culturas . Porisso, os fatô
res limitantes de utilização agrí
cola são encontrados na natureza 
do solo (5). 

As limitações agronômicas à 
produção destes solos são r~lati
vamente poucas. Especificamente, 
como salienta Haynes (2), são: 
baixa capacidade de minerais so
lúveis e baixa capacidade de re
tenção de umidade. Isto posto, as 
práticas de manejo devem ser ori
entadas no sentido de sanar estes 
dois problemas de modo a tornar 
possível a produção de cultivos 
adaptadas com níveis de rendimen
to iguais aos melhores obtidos em 
outros solos. Desta maneira, a li
mitação dos Oxisols no que tange 
a fertilizantes, refere-se às provi
dências especiais que se tornam 
necessárias para evitar a lixivia
ção de minerais, mais do que as 
quantidades necessárias, que pra
ticamente são as mesmas para ou
tros solos. 

Ataque por H, SO. (%) 

SiO, AI,O, Fe,O, P,O. 

12,90 18,22 11,96 0,14 
15,40 21,36 12,54 0,14 
18,80 22,45 12,96 0,14 
18,30 24,05 12,54 0,13 
16,40 25,00 12,48 0,14 
16,00 24,59 12,41 O,ll 

Concomitantemente, práticas de 
manejo devem ser feitas, no senti
do de manter as condições orgâni
cas de origem, através de rotação 
de cultivos ou de incorporação de 
resíduos de matéria orgânica. 

As técnicas de subsolagem pa
ra fins de melhoria das condições 
físicas e incorporação de nutrien
tes em profundidade, também po
derão ser testadas em cada caso 
específico, a depender de proble
mas locais. ° uso de cultivos de 
raízes profundas é outro caminho, 
visando a aproveitar a "cubagem" 
do solo, a fim de compensar a bai
xa disponibilidade de nutrientes. 

Por outro lado, a baixa capaci
dade de retenção da água pode ser 
solucionada por métodos conven
cionais. Nesse sentido, as práti
cas de manejo deverão orientar-se 
essencialmente para o incremento 
da capacidade de captação das 
chuvas, a fim de tirar o maior pro-
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veito possível da precipitação plu
vial, reduzir o escorrimento super
ficial e controlar a erosão. Para 
tal, práticas normais de conserva
ção do solo, utilização de cober
tura morta, aração profunda , uso 
de matéria orgânica e de plantas 
tolerantes à seca ou com enraiza
mento profundo poderão ser usa
das (2, 3). 

Em síntese, o manejo adequado 
vai depender do tipo de cultura, 
nível tecnológico, condições físi
cas dos solos e clima loca 1. Por 
exemplo, para fins de conservação 
da fertilidade natura l dos Oxisols 
sob floresta tropical, torna-se ne
cessário um conjunto de práticas , 
cuja seleção depende das condi
ções econômicas locais . Poder-se 
ia pensar em um sistema rotacional 
em que, ao invés de se degradar 

totalmente o solo com queimas 
constantes (Shifting Cultivation), 
se utilizasse cultivos em rotação, 
associados com o pousio ou cul
tura de descanso, visando especi
ficamente a manter o equilíbrio or
gânico-mineral do solo e suas con
dições microbiológicas originais. 

Por outro lado, em se tratando 
de aplicação de fertilizantes, de
ve-se atentar principalmente para 
o tipo de cultivo utilizado, face 
aos problemas de ordem econômi
ca. Adicionalmente, preocupar-se 
com as fontes de nutrientes e ma
neira de aplicá-los para minimizar 
a sua lixiviação. seja através de 
uso de minerais primários , asso
ciação de melhoradores químicos 
e físicos ou outras práticas de ma
nejo relacionadas Com o enterrio 
de cobertura vegetal. 
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RESUMO 

Os Oxisols do Sul da Bahia ocupam uma área de 30.000 km2
, distribuí

dos em três grupos dominantes - Haplorthoxs, Haplustoxs e Umbriorthoxs. 
Apresentam propriedades de manejo bem distintas dos solos de outros 
climas cujas limitações de utilização agrícola se prendem à sua baixa 
capacidade de retenção de minerais solúveis e ·de água . 

Tais propriedades, especialmente as relacionadas com a fração orga
nica (manutenção e reciclagem de nutrientes vegetais) e com a fração mi
neral (profundidade, estrutura, água do solo, lixiviação de minerais solú
veis , condições nutricionais e tipo de argila) são discutidas no presente 
trabalho, como também as práticas de manejo que devem ser orientadas 
no senÚdo de sanar as limitações agronômicas dos Oxisols dos trópicos 
úmidos da Bahia. 
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CHARACTERISTICS AND MANAGEMENT PROPERTIES 
OF OXISOLS IN SOUTHERN PART OF BAHIA 

ABSTRACT 

• The oxisols in the southern zone of Bahia cover approximately 30.000 
km';. are studied and classified in three groups: Haplorthoxs, Haplustoxs 
and Umbriorthoxs . 

These Oxisols have negative factors, deficiences in soil fertility and 
water, which limit agricultural production. 

Particular properties of the organic and mineral fractions are discussed 
besides management practices. -
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Dolichodorus minor N. SP. (NEMATODA: DOLICHODORIDAE) 
WITH A KEY TO THE GENUS Dolichodorus 

Pieter Aart A lbertus Loo!* 
Ravi Datt Sharma ** 

During a nematode survey of the 
cocoa region of Bahia, Brazil, star
ted in May, 1971, an undescribed 
species of the genus Dolichodorus 
was found associated with dis
seased cocoa and rubber trees. The 
diseased trees had galled roots 
which were different from the galls 
formed by root-knot nematode (3). 
The above mentioned species was 
further found to be associated with 
different plant species in the co
coa region (4, 5, 6). This species 
seems to be pathogenic to cocoa 
and other crops. This paper pre
sents a description of Dolichodo
rus minor n. sp. with a key to the 
species o f DolichodoTus C o b b, 
1914. 

DolichodoTUS minor n.sp. (Fig.1) 

Dimensions: 

Females (n=33): L=1.34 - 1.87 
mm; a =39-53; b =6.8 - 9.0; c = 21 

- 30; V= 15 - 29 50-56 15 - 28; 
spear = 65 - 82 11m; T / ABW = 2.2 
- 3.2. 

Female, holotype: L = 1. 79 mm; 
a = 46; b = 8.0; c = 23; V = 1852 
19; spear = 74 11m; T/ABW = 2.9. 

Males (n = 28): L = 1.24 - 1.66 
mm ; a = 39-48; b = á.1 - 8.0; c = 
41 - 70; T = 48-74; spear = 58-
74 11m; spicules = 35- 43 11m; T / 
ABW = 1.2 - 1.8. 

Description 

Body slender, almost straight 
in the female; the posterior part of 
the male is bent ventrad when re
laxed; cylindroid over the greater 
part of its length. Cuticle 2 11m 
thick, with distinct transverse stri
ae which are 1.5 11m apart anteri
orly, 1.8 11m in mid-body. Lateral 
field two-sevenths of body width, 

Reeeived Cor publieation in February, 1975. 

* Drs. Landbouwhogesehoo1, Wageningen. Netherlands. 

** D.Se. (Agrie.) Div. of Fitoparasito1ogy, CEPEC. 

Rev ista Theobroma. CEPEC. 1tabuna, Brasil. 5 (4) : 35·41. Out. -dez. 1975. 
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Figure 1 - Dolichodorus minor ". s p. A.' N~rk regio,, ; B: Vulva a"d 
anterior le ma/e ge7lita/ brallch; C: El/d·o71 view 01 head; O: E"tire lema /e; 
E: E"tire ma/e; F: Pema/e tai/; G: Mole tait. lateral view; 11: ,lia/e tai/. 
ve7ltra/ view" 
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marked by three longitudinal lines, 
the two outer ones crenate. Muscle 
layer rather thick. Lip region flat 
button-shaped, offset by very deep 
constriction, with protruding labial 
disco End-on view shows the lip 
region to be incompletely divided 
into four lobes by four shallow de
pressions.Labial framework strong
ly sclerotized. Anterior part of 
spear about 1.5 times as long as 
posterior. Orifice of dorsal oesoph
ageal gland about 311m behind base 
of spear. Oesophagus with swollen 
precorpus and oblong median bulb 
which measures about 22 x 17 11m. 
The valves lie at 59- 66% of neck 
length from head end. Terminal 
bulb oblong, three to four times as 
long as wide. Gland nuclei could 
not be observed; the p o s t e r i o r 
quarter of the bulb is more hyaline 
than the remainder. The nerve ring 
surrounds the isthmus. Excretory 
pore located 0-6 annules posterior 
to median bulbo Lateral excretory 
c a n ai conspicuous, undulating. 
Hemizonid two to three annules 
long, located 12-14 annules behind 
excretory pore. Cardia measures 
5 x 7 11m. 

Female - Vulva a transverse 
slit 14 11m long, apparently with 
lateral sclerotization and vulvar 
glands. Vagina one-half body width 
deep. Gonads two, opposed, out
stretched, ovaries with a single 
row of oocytes except in the mul
tiplication zone. A broadly oval 
spermatheca filled with s pe r m 
present in each gonad. No eggs. 
Tail spicate, terminus acute. Phas-
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mids about nine annules behind 
the anus. 

Male - Tail much shorter than 
in the female. Testis single, out
stretched. Spicules almost straight. 
Gubernaculum 21-2211m 10ng.Phas
mids postanal, very inconspicuous, 
opening in emargination of bursa. 
Bursa typical for genus, alae pos
teriorly with a small tooth . 

1I0lotype : Female on slide WT 
1746 of the Nematode Collection of 
the Landbouwhogeschool, Wagenin
gen. Paratypes: 20 males and 24 
females on slides WT 1747-1759 of 
the same collecticin; one male and 
one female deposited at each of 
the following addresses: Dr. I. 
Andrassy, Budapest, Hungary; In
stituut voor Dierkunde, Gent, Bel
gium; U.S.D.A. Agricultural Re
search Service, Beltsville, Mary
land, U.S.A.; Rothamsted Experi
mental Station, Harpenden, Eng
land; Prof. Dr. D.] . Raski, Davis, 
California, U.S.A.; Dr. S.A. Sher, 
Riverside, California, U.S.A .; Dr. 
M. Luc, O.R.S.T.O.M., Dakar, Se
negal; Dr. R.D. Sharma, CEPLAC, 
ltabuna, Braz i!. 

Type habitat and locality : Dis 
eased coconut tree (Cocos ,,"ci/e· 
ra L.) marine sand soi!, Valença, 
Bahia, Brazi!. Here the species 
was found in large numbers, so that 
its phytopathological significance 
should be examined. Found further 
more at CEPLAC, Ilhéus, in clay 
soi! near roots of hea1thy Ps idillm 
guajava L. and diseased Ananas 
comosus (L .) Merrill; and in loamy 



soB near roots of diseased Psidium 
guajava L . and Gladiolus commu· 
nis L., and of healthy Hamelia e· 
recta ]aequin; and at Ituberá in 
elay soB near roots of hea1thy Pi· 
per nigrum L. and Eugenia caryo· 
phyllata Thunb., and of healthy as 
well as diseased H e uea brasilien· 
sis (Muell.) Arg.; in ali these lo· 
ealities in small number. 

Diagnosis: Do/ichodorus minar 
n.sp. belongs to the group of spe
eies with spieate female tail and 
three \ines in the lateral field . 1t is 
eharaeterized by small body size, 
short spear, postana! phasmids in 
both sexes, and by the dentieulate 
bursa . Its position in the genus is 
best given by a key, whieh follows 
here. 

Key to speeies or Dolichodorus CObb, 1914 

1. Female tai! round or eonvex-conoid, lateral field with 
4 \ines ...... ... ... .. .......... ... .... .... ................. .... ............ ............ ...... .... .... 2 

Female tai! spieate, lateral field with 3 \ines ... ........ ..... ............ .... 6 

2. Fema le tai! eonvex-conoid (e = 24-33); spear length 50-
56 /lm; body length 1.5 mm or le.ss; female phasmid 
postanal ............... ... .. .. ... ....... D. brevistilus Heyns IX Harris, 1973. 

Fema!e tai! round (e = 45-81); spear length 79-13ó /lm ; 
body length 1.8 mm or more; female phasmid pre- or 
postanal .. ............ ....................... ............ ...... .. ...... .... ........... .......... .... 3 

3. Spear longer than 130 /lm; female phasmid postanal ................ ....... . 
.................................... ...................................... D. obtllSUS AlIen, 1957. 

Spear shorter than 120 /lm; female phasmid preanal ........ _ ..... ........ __ 4 

4. Central zone of lateral field densely aerolated; median 
lobe of bursa with spines ...... . _ ........ ... .... .. . D. arenarius Clark, 1963 . 

Central zone of lateral field not aerolated; median lobe 
of bursa without s pines .............................. ........ .............. . _.... .... ..... . 5 

5. Phasmids preanal in both sexes; lip region hard ly oH-
set ............................ _ ............... _ ...... D. cassati Lue IX Dalmasso, 1971. 

Phasmids preanal in female, postanal in male; \ip re-
gion offset dis tinet1y ...... .. .... ... _ ...... .... D. adelaidensis Fisher, 1964. 

6. Exeretory pore opposite, or anterior to median bulb .......... .. ...... 7 

Exeretory pore behind median bulb ..... _ .. .. _........................ ................. 10 

7. Exeretory pore opposite preeorpus or spear base .... ........ _ ........ .. __ .. _ 
_ .. _. _........ .... .. D. pulvinus Khan, Seshadri, Weisher IX Mathen, 1971. 

Exeretory pore opposite median bulb _ .. __ ._ ....... ... .... ... ............ _............. 8 
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8. Female T / A8IV 3; body length under 2 mm ... ............ ....... .... ....... ..... . 
........................ ........ ... ......... .. D. nigeriellsis Luc 8: Caveness, 1963. 

Female T/ A8W 1.5 or less; body length 2.0 - 3.6mm ......... .... ...... 9 

9. Lip region flattened or cushion- shaped; ante rior cut · 
ic1e tesselated; spear length under 120 11m; body 
length 2.5 mm or less ............. ... ..... .... .. .. D. proju1ldll s Luc, 1960. 

Lip region rounded; anterior cutic1e nOl tesselated; 
spear length over 130 11m body length 2.6 - 3.6 mm 
.............................................. D. si/t'es lris Gillespie 8: Ada ms, 1962 . 

10. Body length unàer 2 mm; spear lengt h 54-82 11m bu rsal 
a lae denticulate .... ....... .... ............. ..... . ______________ . ____ ... D. mi110r n .s p • .,-

Boày length well over 2 mm ; bursa l alae not denticulate 11 

11. Excretory pore at levei of nerve ring or anterior lO it, 
spear length 99 11m or more __ ...... __ __ D. he terocepha/lIs Cobb, 1914. 

Excretory pore posterior to nerve ring; spear length 90 
11m or less . .... ____ ..... ... ____ ..... __ __ __ ... __ .. ______ .... __ D. similis Golden, 1958. 

Dolichodorus kirjanovae Sagi
tov, 1973 is not in the key. The 
elongate, conoid female tai! and 
the presence of six lateral lines 
show that this species belongs in 
the genus Merli,/ius Siddiqi,1970; 
it is herewith redesignated Alerli· 
nius kirjanovae (Sagitov, 1973) n. 
comb. The description gives spear 

length as 95-100l'-m. However, com
parison of Fig. 1 (magnification 
not given) with Figs 3 and 4 of 
Sagitov shows that spear length is 
at most 44 11m (Figs. 3-4 give head 
width as 13 11m, Fig. 1 shows the 
spear to be 3.4 times as long), a 
vai u e fitting welI in .\lerlillillS 
(1,7). 
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ABSTRACT 

A new species of plan! parasitic nematode, Dolichodorus minoro char
acterized by the presence of postanal phasmids in both sexes, body size 
below 2 mm, spear length 54-82 p.m and denticulate bursal alae, was col
lected from soil a round roots of the following diseased plant species: Co
cos 'luci/e ra L., Hevea hrasiliensis (Muell) Argo, Theohroma cacao Lo , 
Ananas comosus (L.) Merril, Psidium guajava L., Gladiolus communis Lo, 
lIame lia ereclaJacquin, Piper nigrum L: and Eugenia caryophytlata Thunb., 
in Valença, Ituberá and CEPLAC (Ilhéus), Bahia, Brazil. Key to the spe
cies of Dolichodorus Cobb, 1914 is also presented o D. kirjanovae Sagitov, 
1973 is t ransferred to the genus Merlinius Siddiqi, 1970. 

Dolichodorus minor N. SPo (NEMATODA: DOLICHODORIDAE) 
~ 

COM A CHAVE PARA O GENERO Do lichodorus 

RESUMO 

Uma nova espéc ie de nematóide fitoparasita, Dolichodorus mi1lor - ca· 
racterizada pela presença de phasmids pós anal em ambos sexos, tamanho 
do corpo abaixo de 2 mm, comprimento do estilete de 54-82 p.m e a alae 
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bursal denticulada - foi coletada de solo da rizosfera das seguintes plan
tas: Cocos nucijera L., If e 'vea brasiliens is (Muell) Arg. , Th eobromp cacao 
L., Gladioltls communis L., Ananas comosus (L.) Menil, Psidium guajava 
L., /Jam e lia e recta ]acquin, Piper ,ligrum L. e Etlgenia caryophy llata 
Thunb. em Valença , Ituberá e CEPLAC (Ilhéus), Bahia, Brasil. Uma chave 
para as espécies do gênero Dolichodoru s é a prese ntada. D. kirjanovae 
Sagitov, 1973 está transferido para o gênero ,\I e rlinilis Siddiqi, 1970 . 
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