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EFEITO DA ADUBACAO NPK E DA CALAGEM , 

NO CRESCIMENTO DE PLÂNTULAS ENVIVEIRADAS 

DE SERINGUEIRA 

Edson Lopes Reis· 

Luiz Francisco da S. Souza-

Ranul{o Corre a Caldas" 

ABSTRACT 

Effects of NPK and Liming 00 the Growth 

of Rubber io Nursery 

A fertilizer experiment to determine the effects of different doses of 

N. P and K on lhe growth of rubber was conducted in lhe nursery of lhe 

Una Experimental Station. 

An Hyper Greek-Iatin 5x5x5 experimental design with 24 plants per 

plot was used. The nutrient 5 N. P, and K were applied in five leveis wilh 

intervals of 50, 40 and 30 kg/ha, respectively. Dolomitic Iimestone was 

added to ali but two of lhe NPK treated plots in order to measure lhe 

liming e ffect . 

The resuHs s h owed that P and K improved lhe growth of ru bber 

especially when P,O. was applied at the rate of 160 kg/ha and K,O at a 

rate of 60 kg/ha. No responses were obtained for nitrogen and Iiming. 

Recebido para publicação em 5 de janeiro, 1977, e em forma revisada e m 18 de 

maio, 1977. 

Executado Com reCursos do convênio firmado entre a Empresa Brasileira de Pes· 

quisas Agropecuárias (EMBRAPA ) - Centro Nacional de Pesquis as da Seringueira 

(CNPSe) - e a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC), 

Atividade Satélite de Ilhéus. 

• Eng.-Agr~, CNPSe. lotado no Setor de Ferti lidade d o Centro de P e squisas do 

Cacao (CEPEC); Caixa P ostal 7; 45600; Itabuna, Bahia. Brasil. 

** Eng. -A gr~, M.S., Centro Nacional de Pesquisas da ~landioca e Fruticultura; 

Cruz das Almas, BA. 
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36 Reis, Souza e Caldas 

INTRODUÇÃO 

A adubação de plântulas envi
veiradas de seringueira tem por 
objetivo acelerar o seu crescimen
to de modo a antecipar o período 
de enxertia, 

Dijkman (3), na África, reco
menda a aplicação de uma fórmula 
à base de fósforo, contendo pe 
quena quantidade de nitrogênio e / 
ou potássio, em viveiros deste 
cultivo. 

No sudeste da Bahia, Brasil, 
estudo realizado por Cabala e 
Maia (1) mostrou ser o fósforo o 
elemento que mais limita o desen
volvimento da seringueira. Re
sultados similares foram encontra
dos por Cruz (2) e Valois e Berniz 
(7) em solos da Amazônia. Por ou
tro lado, Prado e Morais (5), com
putando o diâmetro do caule e o 
número de plantas para enxertia, 
não encontraram efeito significa
tivo da adubação em plantas de 
seringueira com 8 meses de idade. 

Estes resultados demonstram 
que, no Brasil, não se dispõe de 
dados conclusivos que orientem o 
uso de fertilizantes em viveiro de 
seringueira. As recomendações 
existentes, baseadas na análise 
química do solo (4, 6), carecem 
ainda de comprovação experi
mental. 

No presente trabalho procurou
se avaliar a resposta de plântulas 
enviveiradas de seringueira aos 

Rev, Tbeobr01lla (B,asil) 7:35 - 40. 1977 

nutrientes NPK, Ca + Mg e o perío
do vegetativoemque esses efeitos 
se manifestam. 

MATERIAL E MÉTODOS 

o ensaio foi instalado em um 
latossol vermelho amarelo distró
fico, localizado na Estação Expe
rimentai de Una, Estado da Bahia, 
Coletou-se uma amostra composta 
de solo antes da instalação do en
saio a fim de se avaliar a neces
sidade de correção do solo. 

Empregou-se o delineamento 
Hiper grego latino 5x5x5, sendo 

5 
os tratamentos atribuídos às par
celas inteiramente ao acaso. Ca
da unidade experimental constou 
de 24 plantas com o espaçamento 
de 80 x 20cm. Os nutrientes fo
ram aplicados em cinco níveis com 
intervalos regulares de 50, 40 e 
30 kg/ha de N, P,O. e K,O, res
pectivamente, sobre um lastro uni
forme de calcário dolomítico in
corporado à razão de 1.500 kg/ha 
em todos os tratamentos, com ex
ceção de dois tratamentos adicio
nais NPK que serviram de teste
munha para avaliação do efeito da 
calagem. 

Os fertilizantes (uréia, sulfato 
de amônio, superfosfato triplo e 
cloreto de potássio) foram aplica
dos em faixas a uma distância de 
aproximadamente 10cm das filei
ras. O fósforo foi aplicado de uma 
só vez , antes do plantio, em sul
cos de mais ou menos 10 cm de 
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profundidade; o nitrogênio foi fra 
cionado em quatro doses (1; 3; 6 
e ' 9 meses após o plantio) e o po
tássio em duas doses (1 e 6 meses 
após o plantio). 

Como parâmetros de avaliação, 
foram tomados, aos 6; 9; 12; 15 e 18 
meses após o plantio, dados de al
tura da planta, diâmetro do caule 
a 5 cm do solo e número de plan
tas que atingiram ponto de en
xertia. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

o Quadro 1 mostra os resulta 
dos da análise química de amos
tras do solo coletadas antes e de
pois da instalação do experimento, 

Observa-se que , mesmo com 
adubação e calagem, houve uma 
diminuição nos teores de K e 
Ca+Mg trocáveis, ao tempo em que 
ocorreu um ligeiro aumento no teor 
de AI trocável. Como se trata de 
um solo altamente intemperizado 
e, conseqüentemente, com alto 
grau de lixiviação, é provável que 
18 meses se constituam em um 
tempo suficientemente longo para 
que os nutrientes tenham sido ar 
rastados para camadas mais pro
fundas do solo. Convem salientar 
que o solo sofreu aração, devendo 
tal prática ter também concorrido 
para maior lixiviação. 

Os efeitos do fósforo sobre o 
diâmetro do caule atingiram nível 
de significâ ncia somente para a 

Quadro 1 - Algumas carac terís ticas químicas do solo utilizado no e1l-
saio (O - 20 cm profu1ldidade). 

mEq/ lOO g de solo P 
Amostras pH 

K+ (ppm) AI+ + + Ca+++ Mg++ 

A' 5,7 0,5 1,5 0,09 ) ,5 

No P o Ko c/ Cal' 5,9 0,6 1 , 1 0,04 0,9 

No Po Ko s / Cal' 5,1 0,8 0,6 0,03 0,9 

N,P,K, c/ Cal' 5,2 1,0 0,6 0,03 0,9 

N,P,K, s / Cal ' 5,5 0,9 0,5 0,03 0,9 

I Amostra coletada antes da insta lação do experimento 

, Amostra coletada em a lguns tratamentos ao término do experimento 
(18 meses ). 
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dose de 160 kg/ ha de P,O. aos 
12 e IS meses de viveiro, desapa
recendo, porém, no 18~ mês. ° diâ
metro do caule aumenta, obviamen
te, em re lação direta com a idade 
da planta, sendo provável que o 
efeito do fósforo, aos 12 e IS me
ses, nada mais é do que uma ace
leração do ponto de enxertia que, 
sem adubo, seria atingido mais 

tarde. 
A exemplo do fósforo, os efei

tos do potássio sobre o diâmetro 

do caule foram significativos para 
a dose de 60 kg de K,O por hec
tare a partir do 12~ mês (Q uadro 2). 

Os efeitos para o fósforo con
cordam com Dijkman (3) e Cabala 
e Maia (1), que chegaram à con
clusão de que uma adubação pesa
da em fósforo, na fase de viveiro, 
é necessária para garantir um de
senvolvimento uniforme da serin
gueira. Valois e Berniz (7) encon
traram também resultados positi
vos para o fósforo, porém a dose 

Quadro 2 - Efeitos do fósforo e potássio sobre diâmetro do caule (em) 
de plântulas de seringueira, U'la, Bahia, Brasil, 

Níveis ld ade (m e s e s) 
Nutrientes 

(kg/ ha) 
6 9 12 15 18 

O 0,91 1,62 2,17 2,64 3,02 

40 0,98 1,69 2,27 2,81 3,09 

P,O. 80 1,00 1,68 2,33 2,82 3,06 

120 0,91 1,63 2,24 2,72 2,98 

160 0,99 1,75 2,45 2,99 3,26 

° :>,95 \ ,62 2,21 2,68 2,92 

30 0,92 1,59 2,16 2,64 2,90 

K,O 60 0,96 1,73 2,46 2,99 3,26 

90 0,97 1,72 2,33 2,82 3, \8 

\20 0,99 \ ,7 \ 2,30 2,85 3,13 

D.M.S. Tukey '\ 5% 0,20 0,25 0,22 0,20 0,28 

D.M.S. Tuke)' a 1% 0,3\ 0,40 0,36 0,31 0,44 

Reu, Theobroma (Bra s il) 7:35 - 40. 1977 
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ótima situou-se em torno de 40 
kg/ha de P,O" certamente em vir
tude de se tratar de um solo ini
cialmente mais rico neste elemento. 

Para o potássio, os resultados 
concordam com os obtidos por 
Dijkman (3) e Cruz (2), sendo que 
este encontrou efeito com a apli
cação de 120 kg / ha de K,O. 

Os efeitos devidos ao nitrogê
nio não foram significativos, em
bora se observasse uma tendência 
de resposta para a dose de 150 
kg/ ha de N em todos os dados 
computados. Estes resultados con-

cordam com os obtidos por Valois 
e Berniz (7) e Prado e Mora is (5). 

Dijkman (3) e Valois e Berniz 
(7) acreditam, no entanto, que a 
falta de resposta ao nitrogênio ou 
mesmo ao potássio não significa 
que a adubação do viveiro deva 
ser feita somente à base de fós
foro, sendo válido o emprego de 
adubação NPK a fim de maximizar 
o crescimento da planta como re
sultado do equilíbrio entre esses 
três elementos 

Os resultados devidos à cala
gem também não alcançaram nível 
de significãncia estatística , con
cordando com os obtidos por Ca
bala e Maia (1). 
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RESUMO 

Foi conduz ido um experimento com O objetivo de avaliar a influência 
de diferentes doses de NPK no desenvolvimento da seringueira na fase 
de viveiro, na Estação Experimental 'de Una . 

E mpregou-se o de lineamento Hiper grego latino 5x5x5 sendo os t ra , 
5 

ta mentos atribuídos às parcelas inteiramente ao acaso, sendo a parcela 
experimental constituída de 24 plãntulas . 

Os nutrientes foram aplicados em cinco níveis a intervalos de 50; 40 e 
30 kg/ ha de NPK, respectivamente , aplicando-se adiciona lmente o calcá
rio dolomítico em todos os tratamentos, à exceção de duas parcelas NPK, 
onde se med iram os efeitos da calagem. 

Os resultados obtidos mostra ram que o fósforo e o potássio incremen
taram o desenvolvime nto das plântulas de seringueira a partir do 12~ mês 
de plantio, destacando-se as doses de 160 kg/ ha de P,O, e 60 kg/ ha de 
K, O. ° nitrogê nio e a calagem não ocasionaram efeitos significativos no 
desenvolvimento deste cultivo. 
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EFICIENCIA TECNICA E ECONOMICA DE PULVERIZACOES , 

COM FUNGICIDAS DE COBRE A ULTRA BAIXO VOLUME 
NO CONTROLE DA "PODRIDÃO PARDA" DO CACAUEIRO 

Arnaldo Gomes Medeiros' 
Ricardo Rodolfo Tafani" 
Áureo Luiz de Aze vedo Brandão'" 

ABSTRACT 

Technical and Economical Efficiency of 

Copper Fungicides in Ultra Low Volume Sprayings 

in the Control of Caca o Black Pod Disease 

This paper dea ls with a comparison of three fungicides in the control 
of cacao 8 1ack Pod Rot Disease made at two priva te farms in Bahia, 
in 1976. They wereCopper Sandoz ( R l( Cuprous oxide), Oxic lo reto San
doz (R) (Copper Oxic hloride), and Kocide 101 (R) (Copper hydroxide). Four 
applications were made during the year us ing 4 g of metalic copper/tree, 
applied at a high ... vo lume o f '.60 liters in water and with the st icker 
Ag Ben(R), and 2 g/tree applied in ultra-low volume of 11 Iiter in water 
with anti-evapora nt. 

The periodic .removaiof diseased cacao pods was effective in only one 
of the Carms, giving 50 pe r cent control. Cuprous oxide in h igh volume 
applications with s tic ker was the most eCfective trea tment g iving 90 
per cent c ontrol. Copper hydroxid~ and copper oxic loride in high volume 
with slicke r gsveequa lly cCficicnt c ontrol as did c uprous ox ide with out 
s ticke r, 70 per cento The ultra low volume s prays \Ve re 2 1 per cent less 
e ffec ti ve lhan lhe high volume sprays. The c uprous oxide ga ve up to 67 
pe r cent contro l and waS neither influe nced by site no r sanitary c ontrol 
measures. lnas muc h as a sticker inc reascd by 20 per ce nt the e ffe cti ve ness 
o f c uprous oxide in the contro l o f Bla c k P od Disease, uSing ultra low 
volume applications, it is s uggested that a sticke r be used. 

R ecebido pa ra publicação em 17 de feve re iro , 1977, e em fonna rev isada em 8 de 
junho , 1977 . 

• MS, Ph.D., Chefe da Divisa0 de Fitopa to lo gia , C e ntro de P esquisas do Ca ca u 
(CEPEC); Caixa Pos tal 7; 45.600 - Itabuna, Bahia, Brasil. 

* * Economista , Dr. Se .. Divisão de Socioeconomia, CEPEC. 

••• Economista, Divisão de Socioeconomia, CEPEC . 
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42 Medeiros. Talani e Brandão 

The economics of the treatment is discussed in relation to the 
technical efficiency af the chemical control. The technical basis (or 
lhe economical conlrol of lhe Blac k pod Disease is based on lhe nel 
profil and lhe selllng price of cacao. This study revealed that the 
minimum price for which the farmers could have recovered their invest
ments in disease control was Cr$ 5S /a fToba or approximalely 30 pe rcent 
of lhe real selling price. Cr$ 154.70. 

INTRODUÇÃO 

A podridão parda do cacaueiro 
(Theobroma cacao L.). causada 
pe lo fungo Phytophthora palmivora 
(Butl.) Butl.. tipo morfológico 4 
(2). é responsável por perdas esti
madas em 25% da produção de ca
cau do Brasil (7). Para uma produ
ção média decenal de 182 mil to
neladas/ano (13), esta perda foi 
estimada em 45 mil toneladas de 
cacau seco/ano (7, 13). 

As primeiras tentativas para o 
controle químico da podridão par
da foram feitas na África, em 1907, 
usando-se até 10aplicações anuais 
de calda bordaleza a ultra alto vo
lume (1.000 litros / ha/aplicação) 
por meio de pulverizadores costais 
de pressão prévia manual (1). Meio 
século depois, em 1955, foi intro
duzido na Bahia, o controle com 
seis aplicações de oxicloreto de 
cobre a 0,5% (P/V) a ultra alto vo
lume (6), passando-se, em seguida, 
a usar quatro aplicações a 0,3% de 
óxido cuproso. Logo a seguir, foi 
experimentado o oxicloreto de co
bre a 5% e óxido cuproso a 3% a 
alto volume (180 litros / ha /aplica
ção) com e mprego de nebulizado
res costais (6). 

Rev. Theobroma (Brasil) 7:41 -68. 1977 

Vários progressos foram obtidos 
posteriormente no controle da en
fermidade (7), mas somente a par
tir de 1976 é que a prática foi ge
neralizada nas plantações de ca
cau do Sul da Bahia, i. é., após 
transcorridos 62 anos da constata
ção da enfermidade na região (6). 
Consta essa prática de até quatro 
aplicações de Cobre Sandoz (R) 
(óxido cuproso) a alto volume por 
meio de nebulizadores motorizados 
costais. Visando interromper a pro
gressão da epidemia da podridão 
parda na sua fase exponencial, de 
maio a agosto, empregavam-se as 
duas primeiras a 3% e as duas úl
timas a 4%, com um consumo de 3 
a 4 g de cobre metálico/ cacaueiro/ 
aplicação (7). Posteriormente, foi 
adotado também o produto Kocide 
101 (R) (hidróxido de cobre) com o 
adesivo Ag-Bem (R) (11). 

Com os fungicidas cúpricos, 
!<ocide 101 (R) e Duriac (R) (oxi
cloreto de cobre), veiculados em 
óleo/ água/emulsificante, foi al
cançada a mesma eficiência técni
ca (90%) com apenas 20 litros da 
calda por hectare / aplicação. Este 
sistema resultou no consumo de 
2,13 g de cobre metálico/ cacau
eiro/ aplicação, com economia glo-
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bal de 30% do custo da prática a 
alto volume (8). 

O atual sistema de baixo volu
me acha-se repousado na' utiliza
ção de óleo mineral e do fungicida 
hidróxido de cobre, sendo ambos 
produtos de importação. 

Com o desenvolvimento de an
tievaporantes, máquinas atomiza
doras e fungicidas cúpricos de fa
bricação nacional, será oportuno 
substituir, na medida do possível, 
o uso de material importado* por 
material nacional no sistema de 
controle químico da podridão parda. 

O objetivo do presente trabalho 
foi avaliar as eficiências técnica 
e econômica da produtividade mar
ginal resultante do controle da 
podridão parda com fungicidas 
cúpricos aplicados a alto e a ultra 
baixo volume (11 litros/ha). 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O Quadro 1 mostra os tratamen
tos usados. Foram comparadas as 
eficiências entre quatro aplica
çôes de fungicidas a 4 e 2 g de 
de cobre metálico por cacaueiro/ 
aplicação no controle da podridão 
parda. A dosagem de 4 gramas / ár
vore foi aplicada a alto volume em 
água (160 litros / ha) com e sem o 
adesivo Ag-Bem (R). A dosagem de 
2 g foi aplicada a ultra baixo volu-

• Decreto-Lei n? 78945, de 15.1 2 .1 976. 

me (11 litros / ha) apenas com an
tievaporante em água (Surfactante 
SandoZ<R) n? 1; (810g de solvente 
parafinado e 51 g de condensado 
de óxido de alquileno com ácido 
graxo)*. Estes sistemas, dosagens
fungicidas-volumes, constituiram 
sete tratamentos, comparáveis a 
duas testemunhas; uma com remo
ção periódica de frutos atacados 
(testemunha da prática profilática, 
TP) e outra com total ausência de 
controle (testemunha absoluta, TA). 

A aplicação dos fungicidas foi 
realizada com máquina costal mo
torizada Atomisa (R), modelo A25/ 
35, dotada de bomba centrífuga e 
turbina de lançamento da calda, 
acionada por motor JLO de 1 HP a 
7.000 rpm (5). 

O desenho experimental foi o 
de blocos ao acaso, composto por 
nove tratamentos e três repetições. 
Cada parcela experimental foi 
constituída por 50 cacaueiros (30 
cacaueiros úteis / parcela), separa
dos por bordaduras de duas filas 
de árvores. A aplicação dos fungi
cidas foi mensal. A determinação 
do percentual de ataque da enfer
midade foi quinzenal, porém, duran
te um período de 120 dias. 

O mesmo experimento foi ins
talado em duas áreas tidas por 

* Devido ao não lançamento da caldas 
ultra baixo volume sem o a ntie vapo
runte, na o foi possíve l aferir o e fei· 
to do a ntieva p orante. 
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Quadro 1 - Formulações de fungicidas cúpricos experimentados a alto 
e ultra baixo volume para o controle da 'podridão parda". Faz. Contrato, 
município de Una, e Faz. Sta. Maria, município de Camacã, 1976 • 

• 

Calda fúngica Quantidade aspergida/árvore" 

Tratamentos· Concentração do Cobre metálico 
Litros/ba produto em % Mililitros (g) 

(P/V) 

1) 160 3,57 200 4 

2) 160 4,00 200 4 

3) 160 4,00 200 4 

4) 160 4,00 200 4 

5) 11 25,50 14 2 

6) 11 29,00 14 2 
7) 11 29,00 14 2 

8) Remoção mensal de frutos atacados pela "podridão parda", 
sem tratamento químico . 

9) Permanência dos fruros atacados pela 'podridão parda" 
e sem tratamento químico. 

• Tratamentos: 1) Kocide 101 (R) a 3,57% (bidr6xido de cobre 56% de 
cobre met'lico) e O 5% do adesivo As-Bem(R); 2) Cobre Sandoz(R) 
a 4% (6xido cuproso, 50% de cobre met'lico); 3) Cobre Sandoz (R) a 
4% e 0,5% de As-Bem(R); 4) Oxicloreto Sandoz(R) a 4% (osicloreto 
de cobre 50%) e 0,5% de As-Bem(R);. 5) Kocide 101 (R) a 25,5% e Sur
factante Sandoz (R) a 10% (V/V) (8108 de solvente parafinado + 518 
de condensado de óxido de alquileno com 'cido sraxo); 6) Cobre San
doz(R) a 29"; e Surfactante Sandoz(R) a 10%; 7) OxicloretoSandoz (R) 
a 29"; e Surfactante Sandoz(R) a 10%; 8) Testemunha profil6tica(TP); 
e 9) Testemunha absoluta (TA) . 

•• MAquina nebulizadora costal motorizada ATOMISA (R) Modelo A25/35. 
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foco da podrid§o parda, em cacau
ais safreiros dos tipos Pará e Ma
ranhão com 50 anos de idade, a 
saber: Fazenda Contrato (municí
pio de Una) e Fazenda Sa nta Maria 
(município de Camacã); a primeira 
com ocorrência precoce e a segun
da com ocorrência tardia da podri
dão. Somente nos tratamentos quí
micos da Fazenda Contrato foi in
cluído o tratamento remoção dos 
frutos atacados (TP). 

Na Fazenda Santa Maria proce
deu-se a prévia remoção de todos 
os frutos mumificados e imediata 
inoculação de um fruto verde por 
árvore com cultura de P. palm/vora. 
Na Fazenda Contrato não houve hi
gienização prévia dos cacauais nem 
introdução de fonte de inoculo do 
P. palm/v ora. 

Determinação da eficiência técnica 
de controle 

Para cada parcela experimen
tai foi determinada a taxa de in
fecção relativa (r) segundo a equa
ção de Van der Plank (12): 

2,3 I x, (1 - XI) 
r • og 10 

t, - tI XI (1 - x,) 

na qual t, - tI · espaço de tempo 
entre a primeira e a última determi
nação da percentagem de ataque ; 
XI • percentagem inicial de ataque / 
100; x, : percentual final de ata 
que / lOO; o percentual acumulado de 
ataque de cada experimento foi a
valiado após transformação -para 
arco seno I!% . Também foi anali-

sado o experimento como parcela 
subdividida (áreas). 

A eficiência técnica de controle 
(ETC) foi determinada em percenta
gem em relação à incidência da en
ferm idade verificada no tratamento 
testemunha (TA). A progressão da 
epidemia foi graficamente represen
tada pela percentagem de a taque em 
função do tempo. 

Determinação de ir.dices econô
micos e produção adicional obtida 
pelo controle. 

Dada a inexistência de um custo 
de produção/ média por arroba de 
cacau no Sul da Bahia*, foi admi
tido ser o custo/ produção igual pa
ra todos os tratamentos de uma 
mesma área, sendo manipulado 
tão Somente os dados de produti
vidades resultantes do controle 
em relação à testemunha sem con
trole (TA). 

Para a avaliação da economia 
dos tratamentos foram considera
dos os custos do controle e a re
ceita resultante do aumento de 
produção em relação ao TA. Os 
custos do controle/ tratamento in
cluiram: 

l) pagamento por operá rio/ dia 
para qua tro aplicações; transporte 

• SOUZA MENEZES, ].A. e CHEPO
TE SILVA, R.E. 1974. Conside ra 
ções sobre os custos de produçao de 
cacau face à e levaçao de fertilizan
te s: Um estudo de c aso. Ilhéus, 
CE PEC (datilografado) 12 p. 
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de água, preparo da calda e para a 
remoção manual dos frutos ata
cados; 

2) depreciação linear da má
quina atomizadora (vida útil de 
5 anos); 

3) Custos de fungicidas, ade
sivos, antievaporantes e combus
tíveis, cotados no mercado em de
zembro de 1976, 

A frutificação total, frutos pe
cas, atacados pela podridão parda 
e pecas mais os atacados foram a
nalisados em números reais, 

A eficiência absoluta de contro
le (EAC), que significa a quanti
dade de arrobas (420 frutos - 1 
arroba de cacau seco) a mais, pro
duzidas por hectare (800 cacauei
ros), dados extrapolados em fun
ção de cada tratamento (90 cacau
eiras), foi obtida pela diferença 
e'otre as perdas verificadas nos 
tratamentos e as ocorridas nos res
pectivos TA. A EAC multiplicada 
pelo custo médio de 1 arroba co
mercializada pelo produtor* forne
ceu a receita bruta, da qual, dedu
zido o custo do tratamento, obte
ve-se a receita líquida. Esta re
ceita líquida é adicional à existen
te antes da aplicação do tratamento 
de controle. 

• Custo midio anual de Cr$ 184,70, 

posto llh6us, fornecido pelas Coo
perativas de Cacau do Sul da Bahia 

em 1976 - COPERCACAU e CO

FABA. 
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A receita líquida adicional, 
quando dividida pelo custo de rea
lização do tratamento, forneceu a 
relação benefíCio/ custo do trata
mento. Esta relação, além de indi
car o retorno por cruzeiro empata
do na realização do controle da 
doença, indica também quantas 
vezes a renda líquida adicional foi 
superior aos custos do tratamento, 
isto é, número de vezes que a re
ceita líquida obtida pelo tratamen
to analisado contém o custo de 
realização do controle. 

No trabalho, esse resultado po
derá ser chamado de "Número de 
Repetições Possíveis~ (NPR), ou 
seja, se a Receita líquida adicio
nal fosse realocada na realiza
ção do mesmo tratamento de con
trole, o NPR indicaria quantos 
tratamentos do meSmo tipo pode
riam ser pagos com a receita líqui
da resultante da primeira aplica
ção do tratamento, dado o custo 
observado na sua realização. 

RESULTADOS 

ErIcfência técnica de controle 

(ETC) 

o Quadro 2 apresenta as efi
ciências técnicas de controle 
(ETC) da podridão parda, obtidas 
com quatro aplicações/ano de fun
gicidas cúpricos a alto e ultra bai
xo volumes com dosagens de .. e 
2 g de cobre metálico/cacauelre/a-
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Quadro 2 - Incidência de ·podridão parda" em percentagem acumulada 
(IPAC). e eficiência técnica de controle em percentagem (ETC) e severida-
de de ataque como "taxa média de infecção relativa" (TlR). Faz. Contrato. 
Una - 1976. 

1 P A C 

Tratamentos· Repetições Total 
Médias 

% ETC(%) TIRo. 
1 11 III 

1) 17,25 11,75 11,72 40,72 13,57 64 O,017a 

2) 20,,65 9,45 14,13 44,23 14,74 61 O,014a 
3) 11,95 7,88 9,58 29,41 9,80 74 O,010a 
4) 6,52 11,46 11,63 29,61 9,87 74 0,017a 
5) 22,04 19,01 19,06 60,11 20,04 48 0,018bc 
6) 11,09 12,82 13,47 37,38 12,46 67 O,015a 
7) 21,97 24,61 12,99 59,57 18,86 51 0,026b 
8) 27,54 31,13 40,76 99,43 33,14 14 0,020c 
9) 39,00 39,45 37,62 116,07 38,69 0,024c 

o Tratamentos: 1) Kocide 101(R) a 3,57% (hidróxido de cobre 56% de 
cobre metálico) e 0,5% do adesivo Ag-Bem(R) ; 2) Cobre Sandoz (R) 
a 4% (óxido cuproso, 50% de cobre metálico); 3) Cobre Sandoz (R) a 
4% e 0,5% de Ag-Bem(R); 4) Oxicloreto Sandoz ( R) a 4% (oxicloreto 
de cobce 50%) e 0,5% de Ag-Bem (R); 5) Kocide 101 (R) a 25,5% e Sur
factante Sandoz(R) a 10% (V/V) (810g de solvente parafinado + 51 g 
de condensado de óxido de alquileno com ácido graxo); 6) Cobre San
doz(R) a 29% e Surfactante Sandoz(R) a 10%; 7) OxicloretoSandoz (R) 
a 29% e Surfactante Sandoz(R) a 10%; 8) Testemunha profilática(TP); 
e 9) Testemunha absoluta (TA) . 

•• Unidade/dia, determinada segundo a equação 

r = 2,3 I x, (1-x.). 
t _ t ' og.o - (1=-)' (t, - t.) - 120 dias 

2 1 Xl %.2 

x. = incidência inicial da podridão parda em %/1 00 e x, = incidência 
final da podridão parda em %/100[CV = 12%, DMS,%(Tuckey) = 0,0011. 
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plicação, respectivamente, na au
sência de pré-higienização e me
didas sanitárias (Fazenda Con
trato ), 

a alto volume (ETC - 61 a 74%) 
foram tão efic ientes quanto o Co
bre Sandoz (R) (óxido cuproso) a
plicado a ultra baixovolume(ETC = 
67%). Destacou-se neste ensaio a 
ineficiência do adesivo entre os 
tratamentos bem como a inefici
ência da remoção de frutos ataca
dos. Estes resultados podem ser 
melhor visualizados pelas pro
gressões epidêmicas da podridão 
parda apresentadas na Figura 1. 

Verificou-se que, em epidemia 
normal da podridão parda (taxa de 
infecção relativa (TIR) no trata
mento testemunha absoluta de 
0,024 unidades / dia), todos os fun
gicidas cúpricos (oxic1oreto, ó
xido cuproso e hidróxido de cobre) 

TA - Aus~ncia d~ m~dida de control e 
TP - Remoção peri6dica de frucos atacados 4 0 
KB -Kocide 101 (R) a 25 , 570 WIlV) 

oe - O.icloreto SandozCR) a 2970 WeV) 
~ ci CSA Cobre Sandoz(R) a 4% CAV) 
o o 

Kocide 101C R) a 3,S7%+ adesivoCAV) a: .. KAA -
rt -' CSB Cobre Sando. eR) a 2970 (UBV) :> 

;Z CSAA - Cobre Sandoz eR) a 470 + adesi vo ( AV) O :> 50 ... (J OAA -Oxicloreto Sandoz (R) a 47. ... adesivo ( AV ) o .. 
a: o Q 

~·W .. -' 
O ~ 2 0 .. ... 

Z 
(J lU 
z li1 .", 

O '" ... 
(J 

lE z 
'" 10 

• • 
(U BV ) - Ultra baixo volume - 11 liuos/ha /apJjcaç~o I • 
(AV) • Aho volume· 160 li uos/ ha / aplicação 

• • • 
IZ o 4 

" 
- S ' 4 - • 

• O . .. . ... '111".",.",. 

. 
. 

• • • 

• . 

• 
. . 

• • • 

• 
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Figura 1 - Efeito de fungicidas cúp,icos associados a medidas s ani· 
tárias em relação a medidas sanitá,ias (TP) e ausência de profilaxia 
(TA) na evolução da wpodridão parda", Faz, Contrato, município de Una, 
1976. 
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As ETC dos mesmos tratamen
tos químicos porém, com a pré
higienização da áre, experimental 
(Fazenda Santa Maria), remoção 
periódica de frutos atacados e in
trodução artificial de inóculos do 
fungo são apresentados no Quadro 
3. A evolução das epidemias da 
podridlIo parda nesses tratamen
tos são apresentadas na Figura 2. 

Verificou-se que, em condições 
de severa epidemia da podridão 
parda (TIR • 0,032 unidades / dia), 
na testemunha absoluta , a maior 
ETC (90%) foi obtida apenas com 
Cobre Sandoz (R) a alto volume 
com adesivo. O adesivo potencia
lizou em 20% a eficiência do tra
tamento químico. Como exemplo, 
o Cobre Sandoz (R) sem adesivo 
apresentou a mesma ETC que o 
Oxicloreto Sandoz (R) com adesi
vo (ETC • 71 e 70%, respectiva
mente). De modo geral, os trata
mentos a ultra baixo volume foram 
tão eficientes quanto à prática sa
nitária da remoção periódica dos 
frutos atacados (ETC - 58%). 

Cons iderando-se a aná lise da 
interação tratamentos x áreas, foi 
acusada diferença significativa ao 
nível de 10% (F - 1,74, CV · 18%) 
somente para o Cobre Sandoz (R) a 
alto volume (F • 3,81) e para re
moção periódica dos frutos ataca
dos (F • 9,66). Esta variação de 
eficiência por local é explicada 
pela variação na intensidade de 

• SigniCicânc ia ao nível de 5,"0 

ataque da podridão parda nas areas 
experimentais (TlR - 0,024 e 0,032 
unidades / unidades / dia). 

No Quadro 4, são apresentados 
os totais de frutos sadios, perdi
dos por ataque da podridão parda 
ou pe lo peco fisiológico dos frutos 
jovens. A frutificação total foi uni
forme. Houve tendência de o peco 
fisiolõgico ter sido influenciado 
por área / tratamento: na Fazenda 
Contrato, ocorreu praticamente o 
dobro de frutos pecos em relação 
à Fazenda Santa Maria. As perdas 
devido à podridão parda, que dife
riram segundo os tratamentos, fo· 
ram consideradas em relação à fru
tificação total (Quadros 2 e 3 e Fi
guras 1 e 2). As menores perdas 
devido a podridão parda e peco fi
siolõgico foram constatadas nos 
tratamentos com Cobre Sandoz (R), 
na Fazenda Santa Maria (F = 3,8*, 
CV • 34 ,03) e com o Oxicloreto 
Sandoz (R), na Fazenda Contrato 
(F - 4,1 *, CV = 17,14%), ambos a 
alto volume com adesivo. 

A frutificação foi influenciada 
pelos trata mentos, em termos de 
frutos sadios (Quadro 4). Assim, 
na Fazenda Contrato, as maiores 
produ ções foram obtidas com os 
tratamentos quí'llicos , Já na Fa
zenda Santa Maria , as ma iores pro· 
duções foram obtidas apenas com 
o Kocide 101 (R) , Cobre Sandoz (R) 
e com o Oxicloreto Sandoz (R) a al
to volume • 
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Quadro 3 Incidência de ·podridão parda" em percentagem acumulada 
OPP), eficiência lécnica de controle em percentagem (ETC) e severidade 
de ataque como ·taxa média de infecção re lativa· (TIR). Fazenda Sta. 
Maria, Camacã, 1976. 

Reperições Médias 
Traramenros· Toral 

I 11 III IPP(%) ETC(%) TIRoO 

1) 12,66 14,89 2,77 30,32 10,10 71 O,019a 

2) 4,74 14,35 11,82 30,91 10,30 71 O,020b 

3) 3,42 4,86 1,71 9,99 3,33 90 O,Ollab 

4) 16,04 7,02 8,89 31,95 10,65 70 O,020b 

5) 16,12 19,30 11 ,05 46,47 15 ,49 56 O,023c 

6) 20,91 16,26 27,82 64,99 21,66 39 O,027c 

7) 4,11 36,06 14,03 54,20 18,06 49 O,023c 

8) 19,44 15 ,01 10,07 44,52 14,84 58 O,.023c 

9) 31,31 37,99 34,47 103,77 35,59 O,032c 

o Traramenros : 1) Kocide 101 (R) a 3,57% (hidróxido de cobre 56% de 
cobre merálico) e 0,5% do adesivo Ag-Bem(R); 2) Cobre Sandoz (R) 
a 4% (óxido cuproso, 50% de cobre merálico); 3) Cobre Sandoz (R) a 
4% e 0,5% de Ag-Bem(R); 4) Oxicloreto Sandoz(R) a 4% (oxicloreto 
de cobce 50%) e 0,5% de Ag-Bem (R); 5) Koc ide 101 (R) a 25,5% e Sur
factante Sandoz (R) a 10% (V/V) (810 g de solvente parafinado + 51g 
de condensado de óxido de alquileno com ácido graxo); 6) Cobre San
doz(R) a 29% e Surfactante Sandoz(R) a 10%; 7) OxicJoretoSandoz (R) 
a 29% e Surfactante Sandoz (R) a 10%; 8) Testemunha profilática (TP); 
e 9) Testemunha absoluta (TA). 

00 Unidade / dia , determinada segundo a equação 

x2 ( I-x,) 
101! 'o (1- ): (r, - r,) a 120 dias 

XI X 2 

x, =' incidência inicial da podridão parda em %/100 e x, = incidência 
final da podridão parda em%/ lOO(CV = 21 %, DHS. %(Tuckey = 0,001) , 
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TA • Aus~ncia de medida de controle 
TP - Remoçlo periódica de frUIOS atacados 
KB • Kocide 101(R) .25.5% (UBV) 
O B - Oxic1or.ro Sondo. ( R) a 29% CU BV) 
CSA - Cobre Sandoz(R) a 4% (AV) 
KAA • Kocide 101 ( R) 03.57% + adesivo (AV) 

40 CSB - Cobre Sondoz(R) o 2970 (U BV ) 
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CSAA - Cobre Sondoz (R) o 4% + odesi vo ( A V) 
OAA - Oxicloreco Sandoz(R) a 4% + adesivo (AV) 

(UBV)· Ultra baixo volume .. 11 liuos / ha/ aplicação 
(AV) • Alto volume - 160 liuos/ ha/ aplicaç!lo 

• 11/04 • 
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Figura 2 - Efeito de fungicidas cúpricos d~stituído de medidas sani
tárias em relação a medidas sanitárias (TPJ e ausência de profilaxia 
(T AJ na evolução da "podridão parda". Faz. Santa Maria. município de 
Camacã. 1976. 
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Quadro 4 - Frutificação de cacao por 90 cacaueiros (total de três re
petições / tratamento/ área) nas áreas experimentais das Fazendas Sta. 
Maria (Camacã) e Contrato (Una). 1976. 

Fazenda Santa Maria Fazenda Cooreato 

Tratamentos· 
Frutos Frutos Frutos Frutos Frutos Frutos 

TOlal TOlal Sadios atacados peco. sadios atacados pecos 

1) 6024a 877 1638 8538 4572a ll36 2431 8139 

2) 6236a 819 1091 8146 4928a 1216 1830 7974 

3) 4784b 191 547 5522 5578a 840 2165 8583 

4) 5677a 782 121 7 7676 4916a 747 1944 7607 

5) 5157b 1088 815 7060 4458a 1582 1858 7898 

6) 4864b 1623 1454 7941 5352a 1084 2316 8752 

7) 4840b 1397 737 6974 4096a 1492 1600 7188 

8) 5044b 1965 755 7764 3014b 2288 . 1572 6874 

9) 3909b 2640 ll45 7694 2982b 3154 2010 8146 

Valor de F 5,18" 4,90·· 1,920' 0,81 ns 14 ,14·· 9,14· • 2,0105 1,1005 

Coe!. de va -

riação em % 10,52 45,28 45,00 ll ,94 ll ,45 29,34 18,00 6,40 

• Tratamentos : 1) Kocide 101 (R) a 3,57% (hidr6sido de cohre 56% de 
cobre metálico) e 0,5% do adesivo As-Bem(R) ; 2) Cobre Sandoz (R) 
a 4% (6sido cuproso, 50% de cobre metálico) ; 3) Cobre Sandoz (R) a 
4% e 0,5% de As-Bem(R); 4) Osicloreto Sandoz (R) a 4% (osicloreto 
de cobre 50%) e 0,5% de Ag-Bem(R) ; 5) Kocide 101 (R) a 25,5% e Sur
facfante Sandoz(R) a 10% (V/V) (810g de solvente parafinado + 51 g 
de condensado de 6sido de alquileno com ácido graso); 6) Cobre San
doz(R) a 29% e Surfactante Sandoz(R) a 10%; 7) OxicloretoSandoz (R) 
a 29% e Surfactante Sandoz(R) a 10%; 8) Testemunha profilática(TP); 
e 9) Testemunha absoluta (TA) . 

•• Significância a nível de 5%. 

ns = não significativo . 
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Eficiência absoluta de Controle 

(EAC) 

A eficiência absoluta de con
trole da podridão parda (EAC), 
em arrobas de cacau seco por hec
tare por tratamento é apresentada 
no Quadro 5. As maiores e consis
tentes EAC foram obtidas com Co
bre Sandoz (R) com adesivo a alto 
volume, principalmente quando a
dotadas med idas físicas de efeito 
sanitário, (Fazenda Santa Maria). 
Na ausência de práticas sanitárias, 
o Cobre Sandoz (R) a ultra baixo 
volume foi tão eficiente quanto os 
cúpricos a alto volume. 

O efeito da medida de controle 
no aumento de produção pode ser 
melhor aferido através das corre
lações positivas entre a eficiên
cia técnica de controle (ETC) e 
eficiência absoluta de controle 
(EA C) (F igura 3). 

Ressalta-se que, numa incidên
cia normal da podridão parda, a 
eficiência do tratamento químico é 
potencializada pela constante re
moção de inóculo secundário (Sta. 
Maria , r · 0,99, t = 4,99*): Cobre 
Sandoz (R) a alto volume com ade
sivo foi superior ao Oxicloreto e 
Kocide 101 (R) e também superior 
ao próprio Cobre Sandoz (R) sem 
adesivo. Em condições de severi
dade da podridão parda, a sensibi
lidade na resposta ao t ra tamento 

.. SigniJicAnc ia ao nível de 5 O}'0. 

foi reduzida (Faz. Contrato, r -
0,95, t a 9,24 *), ocorrendo um re
baixamento na ETC e saturação 
na EAC. Assi m o Cobre Sandoz (R) 
e Oxicloreto, ambos a alto volume 
com adesivo, foram igualmente su 
periores aos demais. (Figura 3). 

Eficiência econômica de controle 
(EEC) 

Os custos de controle, segundo 
os tratamentos químicos e sanitá
rios por hectare, são apresentados 
no Quadro 6. O Cobre Sandoz (R) a 
alto volume foi o mais caro (Cr~ 
1. 733,00 a Cr$ 2.005,00). Ev iden
ciou-se que a prática sanitária foi 
a mais barata. Os tratamentos a ul 
tra baixo volume foram até 48% mais 
econômicos. Fundamentado na re
ceita líquida adicional por hectare 
resultante do controle (Quadro 7), 
as maiores receitas (CrS 7.840,00 e 
7.041,00) foram obtidas de modo 
consistente com oCobre Sandoz (R) 
a alto volume com adesivo. Os me
lhores resultados obtidos com os 
tratamentos a ultra baixo volume 
forneceram receitas apreclaveis 
(Cr$ 4.658,00 a Cr$ 6.591,00) so
mente na ausência de remoção pe
riódica dos frutos atacados e em 
condições de severidade de ataque 
da enfermidade (Fazenda Contrato). 

O aspecto econômico de maior 
relevância refere-se à possibilida
de de conhecer a conveniência ou 
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Quadro 5 - Produção, perdas de cacau seco e eficiência absoluta de 
controle resultantes de tratamentos, no controle da 'podridão parda" . (Ex
trapolação da mêdia de 90 cacaueiros, total de três repetições por tratamen
to por área experimental; 420 frutos = 1 arroba de cacau). 

Arrobas por hectare (800 cacaueiros) Eficiêocia absoluta de conuole 
(EAC) = ganho em cacau (arrobas) 

Faz. Sta. Maria Faz. Contrato 
em ce lação a ausência de controle· 

Tratamentos· (Traramcruo n~ 9) 

Produção Perda Produçâo Pe rda F az\S[a~Maria Faz. Contrato 

I) 127,49 18,55 96,76 24,04 37,32b 42,71a 

2) 131 ,97 17 ,33 104 ,29 25,73 38 ,54 b 41,02a 

3) 101,24 4.,04 118,05 17,77 51,83ab 48,98a 

4) 120,14 16,55 104 ,04 15,80 39,32b 50,95a 

5) 109,14 B,02 94,34 33,48 32,85b 33 ,27bc 

6) 102,94 34,34 113 ,26 22,94 21 ,53c 43 ,81a 

7) 102,43 29,56 86,68 31,57 26 ,31 c 35,I8b 

8) 106,75 41 ,58 63,78 48,42 14,29c 18,33c 

9) 82,.72 55,87· 63,10 66,75· 

• Tratamentos : 1) Kocide 101(R) a 3,57% (hidróxido de cobre 56% de 
cobre metálico) e 0,5% do adesivo A8-Bem(R) ; 2) Cobre Sandoz (R) 
a 4% (óxido cuproso, 50% de cobre metálico) ; 3) Cobre Sandoz (R) a 
4% e 0,5% de A8'':Sem (R); 4) Oxicloreto Sandoz (R) a 4% (oxic1oreto 
de cobre 50%) e 0,5% de A8-Bem(R); 5) Kocide 101 (R) a 25,5% e Sur
factante Sandoz(R) a 10% (V/V) (8108 de solvente parafinado + 518 
de condensado de óxido de alquileno com ácido graxo); 6) Cobre San
doz(R) a 29% e Surfactante Sandoz(R) a 10%; 7) Oxic1oretoSandoz (R) 
a 29% e Surfactante Sandoz (R) a 10%; 8) Testemunha profilática (TP); 
e 9) Testemunha absoluta (TA) . 
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Figura 3 - Re lação el/ tre as eficiêl/cia s lécnicas (ETC) e absoluta 
(EAC ) do cOII/role da "podridão parda" por me io de tratam el/tos químicos 
com (Contra IO) e s em bigienização prév ia (Sall ta .\faria ) do s {rulOs a laca, 
dos . Fazel1das San ta Ilaria e Cont raIo. 1ntl1licípios de Call1a cã e /),/0. res , 
pectivamell le , 1976. (Para identif ica ção dos tratam el/ tos , I'er Quadro 1 I. 
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Quadro 6 Es timativa do custo do controle da "podridão parda" -
1976. (Custos médios de controle para 150 cacaue iros por tratamento por 
área experim ental. ex/rapolado s para 1 ha com 800 cacaueiros). 

Fungicida 

Tratamentos· 
Cr$ 

Ü 22,9 756,03 

2) 25,6 768,00 

3) 25,6 768,00 

4) 25,6 588 ,00 

5) 11,2 369,60 

6) 12 ,7 382,30 

7) 12 ,7 293,40 

8) 

Adesivo 

Litro Cr$ 

3,2 80,96 

3,2 80,96 

3,2 80,96 

Anti
Evaporante 

Litro CrS 

4,4 110,00 

4,4 110,00 

4,4 110,00 

• Tratamentos : 1) Kocide 101(R) a 3,57% (hidróxido de cobre 56% de 
cobre metálico) e 0,5% do adesivo Ag-Bem(R ) ; 2) Cobre Sandoz (R) 
a 4% (óxido cuproso, 50% de cobre metálico); 3) Cobre Sandoz (R) a 
4% e 0,5% de Ag-Bem(R); 4) Oxicloreto Sandoz (R) a 4% (oxicloreto 
de cobre 50%) e 0,5% de Ag-Bem (R); 5) Kocide 101 (R) a 25,5% e Sur
factante Sandoz (R) a 10% (V I V) (810 g de solvente parafinado + 51 g 
de condensado de óxido de alquileno com ácido graxo); 6) Cobre San
doz(R) a 29% e Surfactante Sandoz(R) a 10%; 7) Oxic1oreloSandoz (R) 
a 29% e Surfactante Sandoz(R ) a 10%; e 8)Testemunhaprofilática(TP). 
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Quadro 6 - Continuação 

Traramenros • 

I ) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

Misrura gaso- Mão-de-obra Custo do tra tamento (CrS)" 
lina/ óleo 25: 1 - ----- - - ----- --- -

38,6 

:18,6 

38,6 

38,6 

27,2 

27,2 

27,2 

Dia 
Cr$ homem 

198,79 8 

198,79 8 

198,79 8 

198,79 8 

1"40,08 4 

140,08 4 

140,08 4 

12 

C rS 

181 ,60 

181 ,60 

181,60 

181 ,60 

90,80 

90, 80 

90 ,80 

272,40 

Faz. 
ta . Maria 

1.721 

( - 0,97%) 

1.652 
(- 6,5 8%) 

1.733 
(referênc ia) 

1.553 
(-14,64%) 

1.214 
(-42,20%) 

1. 227 
(- 41 , 13%) 

1.1 38 
( - 48,40%) 

272 
(-84,29%) 

Faz. Conrra ro 

1.993 
(-0 ,79%) 

1.924 
(-5,30%) 

2.005 
(referê ncia) 

1.825 
(-11 ,98%) 

1.486 
(- 34,55%) 

1.500 
(- 33,67%) 

104 10 
(- 39,62%) 

272 
(-86 ,42%) 

• Tratamentos: 1) Kocide 101 (R) a 3,57% (hidróxido de cobre 56% de 
cobre metálico) e 0,5% do adesivo Ag-Bem(R); 2) Cobre Sandoz ( R) 
a 4% (óxido cuproso, 50% de cobre metálico); 3) Cobre Sandoz (RI a 
4% e 0,5% de Ag-Bem(RI; 4) Oxicloreto Sandoz (R) a 4% (oxicloreto 
de cobre 50%) e 0,5% de Ag-Bem (R) ; 5) Kocide 101 (R) a 25,5% e Sur
factante Sandoz (R) a 10% (V/V) (81Og de solvente parafinado + 51 g 
de condensado de óxido de alquileno com ácido graxo); 6) Cobre San
doz(R ) a 29% e Surfactante Sandoz(R) a 10%; 7) OxicloreroSandoz (R) 
a 29~ e Surfactante Sandoz (R) a 10%; e 8) Testemunha profilática (TP) . 

•• Custos em 21/ 12 / 1976. Insumo fixo da depreciação linear anual da 
máquina nebulizadora = Cr$ 504,00 . 
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Quadro 7 
da "podridão 
controle (%). 

F.conomicidade da produção adiciol/al obtida pe lo COl/lro/e 
parda" (cruzeiros / IM) em relação à eficiência lêc/lica do 

Eficiênc ia técnica Receita bruta do Receita líquida 
de controle (%) controle' • • •• 

Tratamentos' 
Sta. 

Contrato 
Sta. 

Contrato 
Sta . 

Contrato 
Maria Maria Maria 

1 ) 71 64 6 .983 7.888 5.172 5.895 

2) 71 61 7.1\8 7.576 5,.466 5.652 

3) 90 74 9.573 9.046 7.840 7.04 1 

4) 70 74 7.262 9.410 5.709 7. 585 

5) 56 48 6.067 6 .144 4.853 4.658 

6) 39 67 3.976 8.091 2.749 6.591 

7) 49 51 4.859 6.497 3.721 5.087 

8) 58 14 2.639 3.385 2.367 3.113 

• Tratamentos : 1) Kocide 101 (R) a 3,57% (hidróxido de cobre 56% de 
cobre metálico) e 0,5% do adesivo Ag-Bem (R); 2) Cobre Sandoz (R) 
a 4% (óxido cuproso, 50% de cobre metálico); 3) Cobre Sandoz (R) a 
4% e 0,5% de Ag-Bem (R); 4) Oxicloreto Sandoz (R) a 4% (oxicloreto 
de cobre 50%) e 0,5% de Ag-Hem (R) ; 5) Kocide 101 ( R) a 25,5% e Sur
factante Sandoz (R) a 10% (V/V) (810g de solvente parafinado + 51 g 
de condensado de óxido de alquileno com ácido graxo) ; 6) Cobre San
doz (R) a 29% e Surfactante Sandoz (R) a 10%; 7) Oxidoreto , a ndoz IR) 
a 29% e Surfactante Sandoz I R) a 10%; e 8) Testemunha profilática (TP) . 

•• EAC = Arrobas a mais clevido ao controle x preço médio por arroba 
comercializado junto ao produtor, colocado no Porro de Ilhéus 
(CrS 184,70 por arroba) . 

••• Receita bruta - custo do controle. 
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Qua dro 7 - Co ntinuação 

Tratamentos' 

1 ) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8 ) 

Cus to / tra ta mento 
(Cr$) 

Sta . 
~·Iaria 

1. 72 1 

1.652 

1.733 

1.553 

1.2 14 

1.227 

1.1 38 

272 

Contra to 

1.993 

1.924 

2.005 

1.825 

1.486 

1.500 

1.4 10 

272 

Benefí c io/ custo 
e (NPR)" 

Sta. 
~ Iari a 

3,00 

3,30 

4,52 

3,67 

3,99 

2,24 

3,26 

8 ,70 

Contrato 

2,95 

2,93 

3,5 1 

4 ,1 6 

3,13 

4,39 

3,60 

11 ,44 

• Tratamentos: 1) Kocide 101 (R) a 3,57% (hidróxido de cobre 56% de 

cobre metálico) e 0,5% do adesivo Ag-Bem(R ) ; 2) Cobre Sandoz ( lU 

a 4% (óxido cuproso, 50% de cobre metálico); 3) Cobre Sandoz (R ) a 
4% e 0 ,<:% de Ag-Bem (RI; 4 ) Oxicloreto Sand<>z (R) a 4% (oxicloreto 
de cobre 50%) e 0,5% de Ag-Bem ( R) ; 5) Kocide 101 ( R) a 25,5% e Sur
factante Sandoz ( R) a 10% (V/ V ) (810g de solvente parafinado + 51 g 
de condensado de óxido de alquileno com ácido graxo); 6 ) Cobre Sao
doz ( R) a 29% e Surfactante Sandoz ( R) a 10%; 7) Oxicloreto Sandoz (R ) 
a 29% e Surfactante Sandoz (R ) a 10%; e 8) T e s temunha pro fil á tica (TP) . 

•• Número pos síve l repet içõe s . 

não da a plicação de tra ta me ntocon
tra podridâo parda. 

/>. ;"' ite-se que exis ta", á reas 
focos da doença e m regiões conhe
cidas Os cacauicuItores sabem 
a prox i~la d a me nte qual a incidên-

c ia da pod ridão em c ond ições nor
!"ais e a produção pe rd ida e m de
corrê nc ia de la de ntro de suas pro
priedades . 

Conhecendo-se os c us tos da 
rea lização do tratamento e fi xan-
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do-se uma taxa normal de remune
ração para o capital de giro a ser 
usado no controle à podridão parda, 
poder-se-á determinar o custo to
tal do tratamento em termos de 
valor atual (CTt). 

Também em função da eficiên· 
cia técnica de cada tipo de tra
tamento, poder-se-ia conhecer qua I 
o volume de produção "resgatável" 
se for aplicado um ou outro trata
mento (NT ). 

Conhecendo-se o preço real re
cebido pelo produtor (P p)' pode-se 
saber qual a proporção que o custo 
(CTt) representava do valor da 
produção "resgatado' ou obtido em 
decorrência da aplicação do(s) tra
tamentos [(NT) P p ] (Ouadro 8). 

DlSr.Ui;.SÃO 

Eficiência técnica de controle 

(ETC) 

A'" perdas devido à podridão 
parda dependem da intensidade do 
ataque da enfer.nidade e da quan
tidade de frutos expostos ao ataque. 
Em consequência, a eficiência de 
uma medida de controle varia em 
função da taxa média de infecção 
relativa (TIR) da podridão par
da (9). 

Para uma TIR da podridão par
da de 0,024 (Quadro 2 E: Figura 1) 
o Cobre Sandoz (R) e Oxicloreto 
Sandoz (R) a alto vOlUme (4 g de 
cobre/ cacaueiro/ aplicação) loram 
tão "ficientes quanto o Cobre San-
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doz (R) a ultra baixo volume com 
a metade da dosagem. Para uma e
levação de 0,08 unidades na in
fecção, o ultra baixo volume tor
nou-se ineficiente e o Oxicloreto 
Sandoz (R) a alto volume foi redu
zido em 20% n" ETC (Quadro 3 e 
Figur" 2). O inverso ocorreu com 
o efeito do adesivo, de inexpres
siva ação sob condições de baixa 
severidade de ataque, que foi 20% 
mais el"tivo em condições de se
vero a taque (Figuras 1 e 2). 

A constatada tendência do ó
xido cuproso com adesivo em re
duzir O número de frutos pecas 
(Quadro 4), associada à sua maIOr 
eficiência ~écnica de controle (Fi
guras 1 e 2), pode ser explicada 
pela tomada de dados no campo, 
i. é., facilidade de identificação 
de fruto peco né' escassez de fru
tos com podridão parda. 

A inc;onstância do efeito dos 
fungicidas cúpricos sobre a produ
ção de cacau constatada nestes 
ensaios (Quadro 4) são conflitan
tes COm os reportados por Medeiros 
(7), sobre a toxidez do óxido Cu pro
so, e por Rocha e Machado (11). 
sobre o efeito tônico do hidróxido 
de cobre. Estes fatos podem ser 
explicados pela variação experi
menta I para blocos em consequên
cia do tamanho da área experi
mentai. 

Estes resultados, obtidos sob 
diferentes intensidades de ataque 
da podridão parda, esclarecem os 
dados confl itantes na literatura 
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Quadro 8 - P.eceita b1llta, arrobas "resgaladas", cus los e preçus mí· 
nimos para cobrir custos em eada Iralam ento de eou/ro le à "podridão par· 
da", Fazendas Sanla Afaria e Contraio, municípios de Camacã e Una, res · 
/Jectivame1lle - 1976. 

Receita Bruta do Arrobas resga.adas CuSto do tratamentO 

controle 
(1)% 184,70 = ( T) (CT"T) = (3 ) 

[(NT) 184,70) = (I) = (2) 

Tratamentos· 

S ••. S •• . S ••. 
Maria 

Contrato 
Maria Contra to 

~'1 a r ia 
Conu ato 

1 ) 6.893 7.888 37 ,3 42,7 1. 721 1.993 

2) 7.11 8 7.576 38,5 41,0 1.652 1.924 

3) 9.573 9.046 51,8 49,0 1. 733 2.005 

4) 7.262 9.410 39,3 50,9 1.553 1.825 

5) 6.067 6.144 32,8 33,3 1.21 4 1.486 

6) 3.976 8.091 21,5 43,8 1.227 1.500 

7) 4.859 6.497 26 ,3 35,2 1.138 1.410 

8) 2.639 3.385 14 ,3 18 ,3 272 272 

Média 6 .048,37 7.254,6 32 ,7 39,3 1.313,75 1.55 1,87 

• Tratamentos : 1) Kocide 101 (R) a 3.57% (hidróxido de cobre 56% de 
,:obre metálico) e 0.5 % do adesivo Ag-Bem (R); 2) Cobre Sandoz (R) 
a 4% (óxido cuproso. 50% de cobre metálico); 3) Cobre Sandoz (R) a 
4% e 0.5% de Ag-Bem (R); 4) OxicJoreto Sandoz(R) a 4% (oxicJoreto 
de cobre 50%) e 0.5% de Ag-Bem (R); 5) Kocide 101 ( R) a 25.5% e Sur
factante Sandoz(R) a 10% (V/ V) (81Og de solvente parafinado + 51 g 
de condensado de óxido de alquileno com ácido graxo); 6) Cobre San
doz ( R' a 29% e Surfactante Sandoz (R) a 10%; 7) OxicJoretoSandoz (R) 
a 29% e Surfactante Sandoz(R) a 10%; e 8)Testemunha profilática (TP). 
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Quadro 8 - Continuação 

Tratamentos· 

I ) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

~Iédia 

Proporção custo/ receita 

brula (3)/(1) = (4) 

SIa. 
Maria 

0,25 

0,23 

0,18 

0,21 

0,20 

0,31 

0,23 

0,10 

0,213 

Contrato 

0,25 

0,25 

0,22 

0,19 

0,24 

0,19 

0,22 

0,08 

0,205 

[(NT)Ppl- CPT 

= lucro (5) (%) 

SIa. 
Maria 

75 

77 

82 

79 

80 

69 

77 

90 

78,6 

Conuato 

75 

75 

78 

81 

76 

81 

78 

92 

79,5 

Preço mínimo para 

cobrir cuSto [rua· 

roemo (Cr$) (6) 

SIa. 
Maria 

46,2 

42,5 

33,2 

38,8 

36,9 

57,2 

42,5 

18,5 

39,48 

Conuato 

46,2 

46,2 

40,6 

35,1 

44,3 

35,1 

40,(, 

14 ,8 

37,86 

• Tratamentos : 1) Kocide 101(Rl a 3,57% (hiõróxido de cobre 56% de 
cobre metálico) e 0,5% do adesivo Ag_Bem(Rl ; 2) Cobre Sandoz (Rl 
a 4% (óxido cuproso, 50% de cobre metálico) ; 3) Cobre Sandoz CRl a 
4% e 0,5% de Ag-Bem(Rl; 4) Oxicloreto Sandoz CRl a 4% (oxicloreto 
de cobre 50%) e 0,5% de Ag-Bem (Rl; 5} Kocide 101 CRl a 25,5% e Sur
factante Sandoz CRl a 10% (V/ V) (8IOg de solvente parafinado ;' 51 g 
de condensado de óxido de alquileno com ácido graxo); 6) Cobre San
doz(R l a 29% e Surfactante Sandoz(Rl a 10%; 7) OxicloretoSandoz (Rl 
a 29% e Surfactante Sandoz CRl a 10%; e 8} Testemunha profilática(TP). 

sobre o uso de adesivos no contro
le da podridão parda (3, 4); dosa
gens de fungicidas e eficiências 
técnicas do óxido cuproso em re
lação ao oxicJoreto de cobre (6, 
8, 9) e hidróxido de cobre (9, 11). 
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Por ocaSlao da aplicação das 
formulações a baixo volume, ape 
nas o Kocide 101 (R) acumulou-se 
em forma de crosta ressequida na 
turbina de la nçamento. Isto indica 
um prová vel efeito positivo do an-
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tI€~ "a porante nas formulações com 
óxid o cuproso e o oxicloreto. No 
entanto , a ausência de um trata
mento a baixo volume sem o anlie
vaporante impossibilitou especula
ções mais profundas. 

Pelo exposto, é de se esperar 
um aumento entre 20 e 50% na efi
ciência técnica do Cobre Sandoz (R) 
a ultra baixo volume (li litros / hec
tare)com o uso de adesivo e/ ou com 
o aumento da dosagem de 2 para 
3 g de cobre metálico/ cacaueiro/ a
plicação. 

Os pesquisadores são unânimes 
quanto à eficiência da higieniza
ção dos cacaue iros no período de 
entressafra e da ptática da remo
ção periódica dos frutos atacados 
no controle da podridão parda (9). 
Nestes ensaios, esta última prá
tica foi ineficiente (ETC = 14%) 
sob condições de fraco ataque 
(TIR = 0,024) e eficiente (ETC = 
58%) sob cond ições de severa in
cidência (TIR = 0,032). A incons
tância da eficiência técnica resul
tante da remoção periódica da fon
te secundária de in óculo poderia 
ser explicada em função da varia
ção da eficácia dos agentes dis
persores de propágulos do P. pai. 
mivora (9). 

Eficiência absoluta de controle 

(EAC) 

A forma de correlacionar a efi
ciência técnica do controle com a 
eficiência absoluta , desenvolvida 

no presente traba lho (F igura 3), 
permitiu uma melhor avalia ção no 
controle e forneceu pa râmetros que 
possibilitarão análises econõmi
cas mais profunda s. Na Bahia, o 
controle químico da podridão parda 
é mencionado como altamente lu
crativo (8, 9, 10). Os resultados 
obtidos no presente trabalho de
monstram que qualquer prática de 
ação defens iva é realmente lucra
tiva (Quadro 7). 

Eficiência econômica de controle 

(EEC) 

A partir do Quadro 7, obteve-se 
a proporção que o custo represen
tava da Receita Bruta decorrente 
de cada trata mento. 

Embora 0S custos dos trata
mentos não inclua m o custo de o
portunidade do capital empatado 
(o que significa subestimar ta is 
custos), para efeitos práticos, con
siderar-se-ão Como se estes tives
sem incluído a remuneração nor
mal do capital de giro empatado. 
Assim, para o preço de cacau con
siderado (Cr$ 184,70), os custos 
representaram, em média, entre 
20 e 22% do valor bruto da produ
ção recuperada a través dos trata
mentos aplicados (Quadro 8). Os 
custos ma is elevados fora m da 
ordem de 31% do valor da produção 
adiciona l. O custo ma is ba ixo foi 
de 8% do valor da produção adi
cional. 

O preço mínimo que o produto 
deverá receber para cobr ir os 
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custos do tratamento (média para 
todos os tratamentos) ficará entre 
Cr$ 37,00 e Cr$ 40,00. 

Os preços que o produtor deve
rá receber para cobrir os custos 
do tratamento poderiam chegar a 
ser entre 69 a 98% mais baixos 
do que o preço considerado para 
determinar o valor da produção re
cuperadil ou adicional. A média 
desses percentuais foi de 79% pa
ra todos os tratamentos. Isto in
dica que, mesmo que o preço re
cebido pelo produtor caísse até em 
79% do preço obtido na venda da 
produção, os custos do tratamento 
teriam sido cobertos. Esse percen
tual, quanto mais elevado, indica 
maior "margem de segurança" no 
resultado econômico esperado. 

Em termos genéricos, a relação 
entre Renda líquida e Custo ficará 
entre 2,93 e 4,52. Isto indica que 
a receita líquida (obtida conside
rando-se o preço de Cr$ 184,70) foi 
superior aos custos 2,93 vezes no 
mínimo e 4,52 vezes no máximo. 
No caso da remoção dos frutos, a 
relação Receita líquida/ custos 
foi mais elevada (8.70 e 11,44 nas 
Fazendas Sta. Maria e Contrato, 
respectivamente). Isto parece ser 
decorrência dos baixos custos 
dessa prática. Mesmo assim, a 
eficiência foi inconsistente nesta . . 
prahca. 

A relação mencionada (benefí
cio/custo) indica o que, no traba
lho, foi chamado de Número Possí-
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vel de Repetiçôes (NPR), isto é, 
o número de vezes que ª receita 
líquida obtida por cada tratamento 
analisado pagaria novas aplica
ções desse mesmo tratamento para 
os custos constantes considerados. 
Atenção deve ser dada ao desco
nhecimento da eficiência técnico
econômica de um sistema de con
trole, quando extrapolado de área 
experimental para condiçôes de 
campo em larga escala. Nestas 
condiçôes, provavelmente a apli
cação imprópria (período e quali
dade do operador da máquina) de
terminará rebaixamentos na efici
ência e a cobertura de grandes 
áreas, mesmo deficientes, deter
minarão aumentos na eficiência 
pelo efeito de massa na redução 
do potencial de inóculo do fungo. 
Talvez um anule o outro e a efi
ciência técnica seja a mesma que 
a obtida em parcela experimental. 

Pe 10 exposto, deve ser utiliza
do na prática um sistema de con
trole que ofereça ma ior segurança 
na repetibilidade da eficiência 
técnica e consequentemente de es
perada maior economia marginal : 
O Cobre Sandoz (R) a alto volume 
com adesivo. O Oxic1oreto San
doz (R) a alto volume com adesivo 
deve ser introduzido em pequena 
escala para confirmação de sua 
eficiência, e o Cobre Sandoz (R) 
a ultra baixo volume, em caráter 
experimental com adesivo (maior 
dosagem), em reduzido número de 
propriedades, visando o aperfei
çoamento do sistema. 
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CONCLUSÕES 

E RECOMENDAÇÕES 

1. A eficiência absoluta de con
trole (quantidade de cacau não 
perdida em arrobas/ha) é fun
ção da eficiência técnica de 
controle (percentagem de ata
que), as quais são influencia
das pela severidade de inci
dência da podridão parda (ta
xa de infecção média em uni
dade/ dia). 

2. Qualquer medida de controle 
que apresentou eficiência 
técnica apresentou lucro. 

3. Por medida de segurança, é 
aconselhável, na prática, utili
zarem-se métodos que apresen
tem elevada eficiência técnica 
de confirmada repetibilidade 
dos resultados. 

4. A inconsistência da eficiên
cia da prática da remoção pe
riódica dos frutos atacados 
do cacaueiro sugere dependên
cia da eficiência dos agentes 
dispersares de propágulos do 
P. palmivora .. 

5. O adesivo Ag-Bem (R) poten
cializa em 20% a eficiência 
dos fungicidas cúpricos no 
controle da podridão parda 
somente em condições de se
veridade de ataque. 

6. A me Ihor e cons is tente efic i
ência técnica (74 a 90%)e eco-

nômica (Cr$ 7.000,00 a Cr$ 
7.840,00 de receita líquida mar
~inal foi obtida com quatro 
aplicações de Cobre Sandoz (R) 
a 4% a alto volume (160 li
tros/ha com 0,5% de adesivo 
Ag-Bem (R), 4 g de cobre metá
lico/ cacaue iro/a pl icação). 

7. O Oxicloreto Sand9z (R) a 4% 
a alto volume com adesivo é 
tecnicamente competitivo com 
o Cobre Sandoz (R), com custos 
mais baixos e com receitas lí
quidas similares às obtidas 
com o Cobre Sandoz (R) a 4% 
a alto volume. 

8. Quatro aplicações de Cobre 
Sandoz (R) a 29%, a ultra bai
xo volume (11 litros/ ha/apli
cação), com 2 g de cobre me
tálico/cacaueiro/aplicação,fo
ram de custos mais baixos que 
o sistema a alto volume, po
rém apresentou inconsistên
cia técnica de controle (39 
a 67%). 

9. O tratamento de mais elevado 
custo foi de maior eficiência 
técnica. 

10. Em termos gerais, para trata
mentos de custos mais e leva
dos, observaram-se mais ele
vadas rendas líquidas. 

11. Os custos oscilaram entre 8 e 
31% do valor da produção -não 
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perdida n em decorrência dos 
tratamentos. Em média, os 
custos dos tratamentos re
presentaram 21% do valor da 
produção não perdida. 

12. As receitas líquidas obtidas 
em decorrência dos tratamen
tos realizados foram, em al
guns casos, equivalentes a 
mais de quatro vezes o custo 
do tratamento. 

13. Pelos dados observados, o ca
pital de giro empatado para 

realizar o tratamento de con
trole à podridão, poderá ser 
recuperado mesmo que o pre
ço por arroba fixado para de- , 
terminar o valor da produção 
(Cr$ 184 ,70) chegasse a ser 
70% menor no momento da ven
da da produção não perdida , 

14. O sistema de ultra baixo vo
lume deve ser técnica e eco
nomicamente aperfeiçoado .com 
o empcego de adesivo e/ ou au
mento de dosagem de cobre 
por cacaueiro. 
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RESUMO 

O presente trabalho compara a eficiência de três fungicidas no controle 
da podridão parda do cacaueiro em duas fazendas particulares na Bahia, 
em 1976: Cobre Sandoz ( R) (óxido cuproso). Oxicloreto Sandoz ( R) (oxi
cloreto de cobre)e Kocide 101 ( R ) ,(hidróxido de cobre). Foram feitas quatro 
aplicações durante o ano usando-se 4 g de cobre metálico/ árvore (160 li-
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tros em água com o adesivo Ag-Bem) e 2 g/árvore a ultra baixo volume 
(11 litros em água com antievaporante). 

A remoção periódica dos frutos foi eficaz somente em uma das fazen
das (controle de 50%). O óxido cuproso a alto volume com adesivo foi o 
tratamento mais eficiente (90% de controle). Hidróxido e oxicloreto de 
cobre com adesivo foram tão eficientes quanto o óxido de cobre sem ade
sivo (70% de controle). As pulverizações a ultra baixo volume foram 21% 
menos eficientes que as a alto volume. O óxido cuproso controlou a mo
léstia em até 67% e não foi influenciado nem pelo local nem pelas medi-

I 

das de controle sanitário. Visto que o adesivo desempenhou um importan-
te papel no controle da moléstia (20%), é sugerido que a eficiência técnica 
de óxido cuproso a ultra baixo volume pode ser melhorada com o uso do 
adesivo. 

Discute-se a economicidade do tratamento em relação à eficiência 
técnica do controle químico. Essa economicidade se baseia na receita 
líquida e preço de venda do cacau. Conclui-se que o preço mínimo capaz 
de devolver aos fazendeiros seus investimentos no controle da moléstia 
é de Cr$ 58,00 por arroba - aproximadamente 30% do preço real de venda 
utilizado no presente trabalho (Cr$ 154,70). 
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DINÂMICA POPULACIONAL DE Forcipomyia spp. 

(DIPTERA, CERATOPOGONIDAE) NA BAHIA, BRASIL 
, , 

3 - VARIA VEIS CLIMATICAS 

RELACIONADAS COM A POLINIZACÃO DO CACAUEIRO , 

Saulo de J. Soria' 

ABSTRACT 

Population Dynamics of Forcipomyia Spp. Midges 
(Diptera, Ceratopogonidae) in Bahia, Brazil 

3 - Climatic Variables Related to the 
Pollination of Theobroma cacao L. 

The purpose of this study was to determine which climatic variables 
exercised the greatest influence on the mid ge population (Forcipomyia spp.) 
and on the natural pollination or cacao in Bahia, Brazil. The cliinatic 
variables studied were lhe following: maxima, minima and rncan temperatures 
and the amplitude , relative humidity, rainfall (mm), ISunshine hours, 
precipita tion I sunshine hours (P / B). nebulosity (N I lO), evaporation 
(PICHE). evapotranspiration (Thornthwaite), and water balance. 

Results indicated significant c orrelations 0.01 P between temperature 
and evapotranspiration and insect populations. Results also indicated 
that heat, sunshine hours, nebulosity and waler balance were correlaled 
with natural pollinations at the levei of significance of 0.10 probability. 

It was concluded that heat, soil water availability, and air humidity 
closely interacted with Forcipomyia population and pollination. It was not 
possible to determine which of the climatic parameters is the single 
triggering element in the pOlllnation processo 
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INTRODUÇÃO 

o presente trabalho faz parte 
de um estudo generalizado sobre 
fatores que determinam a dinâmica 
populacional dos insetos poliniza
dores Forcipomyia spp. (Diptera, 
Ceratopogonidae) (31) e sua ação 
polinizadora (32). 

O objetivo do presente trabalho 
foi determinaf as variáveis climá
ticas que mais influenciam a poli
nização do cacaueiro na Bahia, 
Brasil. 

REVISÃO DE LITERATURA 

Ritmos populacionais dos inse
tos. Existem vários trabalhos que 
discutem as relações entre as va
riáveis climáticas e as flutuações 
das populações dos insetos. Den
tre as primeiras, o calor tem sido 
mencionado como fator determinan
te dos ritmos populacionais. O 
princípio no qual se baseia esta 
conclusão é simples: o inseto, 
sendo um organismo poiquilotér
mico, depende da temperatura ex
terna para levar a cabo suas rea
ções bioquímicas internas. O inse
to atua, assim, como se fosse um 
tubo de ensaio no qual uma reação 
química só tem lugar depois que 
uma determinada quantidade de e
nergia térmica é aplicada (5, 6, 7, 
17, 18, 25, 26). 

O fotoperiodismo tem sido outro 
fator climático determinante dos 
ritmos populacionais dos insetos, 

$oria 

particularmente nas regiões tempe
radas, onde sua variação é mais 
marcante (8,40). 

A umidade relativa é também 
um parâmetro meteorológico rela
cionado com o desenvolvimento 
dos insetos (14). Seu efeito sobre 
as populações se dá por meio da 
otimização do ambiente para sua 
reprodução. 

O balanço hídrico tem sido 
reconhecido como uma variá
vel climática que determina surtos 
populacionais de Forcipomyia spp. 
(31, 41). A natureza do balanço hí
drico, como medida agrometeoro
lógica, baseia-6e em medidas sim
ples de precipitação pluviométrica 
e temperatura média. O balanço hí
drico assume uma importância es
pecial no presente trabalho, devi
do ao fato de ser uma medida de 
água disponível no solo (35). Es
ta medida não só tem valor trans
cedental no que se refere à inter
pretaçãodas relações água/planta, 
como também na interpretação da 
relação água/inseto. Sabe-se, por 
exemplo, que Forcipomyia spp. 
consome 60% do seu ciclo vital na 
forma de inseto imaturo no solo 
úmido (30). 

Os ritmos circadianos de natu
reza endógena são determinantes 
não somente de ritmos populacio
nais, mas principalmente de ritmos 
da atividade dos insetos. Pouco 
se conhece quanto aos ritmos cir
cadianos dos insetos tropicais 
(8, 40). 
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Ritmos de poUnizaçlo. A poli
nização no cacaueiro é altamente 
dependente da disponibilidade de 
flores e insetos. As variáveis li
gadas aos ritmos populacionais 
da atividade dos insetos e as as
sociadas aos ritmos da floração 
determinam o modelo de flutuação 
da polinização. 

Considerando que a poliniza
ção natural é uma variável depen
dente da floração (32). passa-se a 
comentar alguns pontos relativos à 
floração, relevantes para o presen
te trabalho. 

Os ritmos de floração e de ve
getação em geral, confrontados 
com o clima, têm sido objeto de 
inúmeras investigações pelos fi
siologistas vegp.tais (1, 2, 3,4, 10, 
15, 23, 24, 28). O relacionamento 
entre a floração e o balanço hí
drico está associado com a dispo
nibilidade de água no solo e com a 
alternância de períodos secos e 
úmidos (3). 

Considerando-se as outras va
riáveis favoráveis, a floração ocor
re quando a umidade do solo supe
ra o nível da capacidade de cam
po. Os ritmos de floração silo 
tamoém dependentes de estados 
de competição interna de nutrien
tes na planta (3). Esse fenômeno 
de natureza fisiológica interfere 
em graus variáveis na influência 
que os fatores climáticos externos 
possam eventualmente ter no ca
caueiro. É um fato conhecido que, 
quando existem muitos frutos em 

processo de desenvolvimento, to
dos os recursos energéticos da 
planta são canalisados para o 
crescimento dos frutos (3, 4). 

Os ritmos de floração e popu
lação de insetos polinizadores 
estão associados pelo fato dos in
setos e as plantas estarem mais 
ou menos influenciados pelos mes
mos fatores climáticos (11, 29). A 
polinização, desta rnaneira, apre
senta-se como um fenômeno na
tural de sensibilidade multidire
cional, sendo que os fatores que 
afetam o hospedeiro e o inseto in
fluem na polinização. A produção 
do cacaueiro é, assim, um fenô
meno que deve ser criteriosa mente 
conduzido. Um manejo que consi
dere o sincronismo dos ritmos ve
getativos e populacionais dos in
setos polinizadores será indispen
sável para garantir uma produção 
desejável. 

, 
MATERIAIS E METODOS 

O presente trabalho foi condu
zido no Centro de Pesquisas do 
Cacau (CEPEC), IlMus, Bahia, 
Brasil (140 47' S, 390 16' W, 38 m 
de altitude, aprOXimadamente). O 
período da tomada de dados expe
rimentais foi iniciado em janeiro 
de 1972, terminando em dezembro 
de 1974. 

Áreas experimentais utilizadas 

Campo de reserva bio16Cica. 
Selecionada por possuir as seguin-
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-tes características (27): 1. E re-
presentativa, isto é , plantada com 
variedades de cacau "Comum", que 
constituem quase 90% do universo 
populacional de cacaueiros da Ba
hia; 2. A entomofilia, bem como 
outros componentes do extrato de 
consumidores do ecossistema, vem 
sendo mantida quase intacta, pres
tando-se portanto, esta área, mui
to bem, para o objetivo do presen
te trabalho, estreitamente ligado 
ao extrato animal do ecossistema 
do cacaual. Neste campo, foram 
medidas floração e polinização em 
20 cacaueiros de aproximadamente 
60 anos de idade durante 36 meses. 

Campo de avaliação de progê
nies híbridas. A parcela experi
mental cobre uma área de 324 m2

, 

com árvores de aproximadamente 
7 anos de idade, plantadas no es
paçamento de 3 x 3 metros. As 36 
árvores etiquetadas são resultan
tes de cruzamentos dirigidos entre 
os cultivares SIC-24, SIC-23, SIC-
861, SIC 328, de origem Forastero, 
com cultivares ICS-1 e UF-613, tri
nitários. A plantação está sombrea
da com Erytrina glauca plantada 
no espaçamento de 16 x 16 metros 
e integra parte dos experimentos 
de fitomelhoramento da Divisão de 
Genética do CEPEC . Neste campo, 
foram medidas as variáveis de flo
ração e entomofilia durante 30 
"1eses. 

Campo de produção de sementes 
h íbridas de cacaue iros. A parce la 
experimental abrange uma área de 
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324 m' , com árvores de aproxima
damente 7 anos de idade, planta
das no espaçamento de 3 x 3 me
tros, ordenadas segundo um padrão 
de fileiras, alternadas entre os 
clonE's forasteiros SIAL-325, IMC-
67 e SIC-813, sombreada com F.. 
glauca no espaçamento de 16 x 16 
metros , A plantação foi estabele
cida pela Divisão de Genética do 
CEPEC para fornecer sementes 
melhoradas aos agricultores da 
Região. Neste campo, foram medi
das as seguintes variáveis: flora
ção, polinização e entomofilia du
rante 33 meses. 

Campo de cultivares Catongo. 
A parcela experimental do clone 
Catongo cobre uma área de 324 m' , 
com árvores de aproximadamente 
7 anos de idade, plantadas em es
paçamento de 3 x 3 metros, tendo 
espaços vazios a serem cobertos 
e não dispõe de qualquer sombrea
mento. Neste campo, foram ' medi
das as seguintes variáve is : flora
ção' polinização e entomofilia du
rante 30 meses. 

Variáveis bióticas estudadas 

Entomofilia. As mosquinhas 
Forcipom y ia (Eupro;oan"isia) spa
tu li/e ra Saunders e F. (E.) b/anto"i 
Soria e Bystrak foram contadas em 
forma conjunta. As coletas foram 
fe itas semana lmente, das 8 às 10 
horas da manhã. Todas as flores 
abertas, botões flora is, "bilros" 
(sad ios e pecos ) e pontas secas 
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de folhas foram observadas nas 
árvores assinaladas à procura de 
mosquinhas. O número de flores 
e os locais de coleta foram ano
tados num registro elaborado com 
esse propósito. 

Polinização. Foi a 'Única va
riável que não se mediu seguindo 
amostragem sistemática. Para es
tudar a flutuação da polinização 
pela Fo,cipomyia spp., coleta
ram-se amostras de 200 flores, ao 
acaso, duas vezes por semana, em 
cada uma das áreas experimentais. 
As flores coletadas foram acondi
cionadas em vidros de boca aberta 
com 4 cm de diâmetro por 10 cm de 
profundidade, levadas ao labora
tório, onde os estaminóides foram 
retirados com pinças de ponta fina 
e os pistilos, observados ao este
reomicroscópio à procura de mas
sas de pólen. Todas as flores que 
mostravam um agregado compacto 
de pólen aderido ao estilo e/ou 
estigma foram consideradas polini
zadas pelas mosquinhas Forcipo
myia (9, 12, 13, 16, 21, 22, 29). A 
frequência da tomada de dados foi 
de duas amostras por semana , ini
ciando-se em janeiro de 1972 e 
terminando em dezembro de 1974. 

Os dados da polinização foram 
registrados inicialmente em forma 
de percentagem de flores poliniza
das (A), mas a percentage~ não 
indicou o volume total de poliniza
ções ocorridas numa área ou em 
uma época determinada. Em seu 

lugar, calculou-se a polinização 
efetiva (32) por árvore (X), 

X -
A x B 

100 
na qual 

A - percentual de polinizaçao ob
servado na área. 

B - número de flores dis poníveis 
por árvore na área. 

Todas as flores presentes na 
árvore foram contadas quinzenal
mente nas 36 árvores assinaladas 
em cada uma das quatro áreas ex
perimenta is. 

A polinização efetiva é, assim, 
o número total de flores poliniza
das por árvore. 

Variáveis climáticas 

Os seguintes parâmetros meteo
rológicos foram aferidos e calcula
dos segundo métodos de medição 
e cálculo consagrados na agrome
teorologia convencional (19, 34, 
35 , 39). Os parâmetros, para fins 
de análise , se expressaram na for
ma de médias mensais. As aferi
ções e os cálculos das médias fo
ram feitos pelo pessoal da estação 
agrometeorológica da Divisão de 
Climatologia do CEPEC e forneci
dos para este trabalho. 

Quando as medições de parâ
metros foram feitas com instrumen
tos e métodos especiais para os 

Ret). Tbeob,OfIIa (Bra.sil) 7:69 -84. 1977 



74 So,ia 

estudos da fenologia do cacaueiro, 
mencionaram-se o método de medi
ção e o cálculo. 

Os parâmetros foram os se
guintes: 

a) temperatura máxima no dia, 
méd ia mensa I; 

b) temperatura mínima no dia, 
média mensal; 

c) temperatura média diária, 
média mensal; 

d) temperatura, amplitude diá
ria, média mensal; 

e) umidade relativa, medições 
feitas usando psicrômetro ti
po "Mason's higrometer". A 
umidade relativa é calcula
da a partir de medições de 
temperatura seca e de tem
peratura úmida, usando-se 
tabe las de conversão; 

f) precipitação pluviométrica 
(mm), medições diárias, mé
dias mensais, usando os re
cipientes pluviométricos pa
dronizados ; 

g) insolação ou brilho solar -
as medições são registradas 
diariamente em fita contínua 
num heliógrafo CAM8ELI
STOKES e expressos na for
ma de número de horas de 
sol/dia e média mensal para 
análise; 

h) precipitação pluviométrica 
(mm)/brilho solar (P/ 8) -
este é um índice utilizado 

Reu. Theob,oma (B,asil) 7:69-84. 1977 

para explicar certos aspec
tos fenológicos do cacauei
ro, na Costa Rica (38), e do 
café , na Colômbia (36, 37). 
Este índice sintetiza a inte
ração dos dois fatores, mas 
não permite identificar qual 
de les está sendo mais deter
minante num lapso do tempo. 
Expressam-se em média 
mensal; 

i) nebulosidade - as expres
sões numéricas de nebulosi
dade são baseadas em esti
mativas a olho nu da nebulo
sidade no céu, sendo que o 
grau máximo 10 representa o 
céu completamente nublado 
e a numeração decresce até 
zero, à medida que o céu se 
torna limpo de nuvens. As 
medições no CEPEC foram 
feitas três vezes por dia, a 
saber: 9; 15 e 21 horas. So
maram-se os valores e se 
dividiram por três para obter 
a média ; 

j) evaporação (PICHE) - con
s iderando-se a existência de 
água disponível no solo, ob
tida da precipitação pluvio
métrica, a radiação solar é 
o determinante principal da 
evaporação. A radiação so
lar atua, assim, como a for
ça motriz do processo de e
vaporação. Nas medições de 
evaporação realizadas pelo 
evaporímetro PICHE, entre
tanto, o efeito da radiação 
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solar é minimizado devido 

ao fato do mencionado eva

porímetro permanecer prote

gido da radiação solar den

tro do abrigo meteorológico. 

Neste caso particular, as 

forças motrizes determinan

tes da medida de evaporação 

serão provavelmente o dé

ficit de pressão de vapor de 

água e a velocidade do ven

to. A evaporação é uma me

dição diária, expressa como 

média mensal para corre

lação; 

k) evapotranspiração potencial 

(mm) - por definição, ué a 

quantidade de água transpi

raáa na unidade de tempo 

por uma cultura de ciclo 

curto, de crescimento unifor

me, que cobre completamen

te o solo e nunca carente de 

água' (20). O cálculo de e

vapotranspiração pelo méto

do de Thornthwaite se ba

seia fundamentalmente em 

dois parâmetros. Um é a tem

peratura média mensal em 

graus centígrados (tm) e o 
outro é o chamado índice a
nual de calor (1), que é a so
ma dos índices mensais de 

calor (im). No caso da pre

sente investigação, os valo

res da evapotranspiração fo

ram oferecidos já calculados 

pelo pessoal da Divisão de 

Climatologia do CEPEC ; 

1) excedente hídrica + defici
ência hídrica + constante -

(balanço hídrico) - por defi

nição, excedente hídrica e 

a diferença entre a precipi

tação e a evapotranspiração 

potencial quando o solo a

tinge a sua capacidade má
xima de retenção de água. 

A de ficiência hídrica é a di 

ferença entre a eva potrans

piração potencial e a real. 

No caso do presente traba

lho, os valores decendiais 

da evapotranspiração (mm) 
(19) e os dados da preci

pitação pluviométrica (mm) 

fornecidos somaram-se con
servando sempre o seu res

pectivo sina 1. Devido ao fa 

to de que, para análise de 

correlação, todos os valores 

devem ser positivos, soma 

ram-se a eles uma <,onstan

te - 80 - escolhida arbi

trariamente, cujo valor nu

merico é superior imediato 

ao maior número existente 
para déficit. Assim, OS valo

res mensais para correlação 

ficaram todos positivos. 

AmUise da informação 

Modelo experimentai. Neste 

trabalho, apresenta-se uma compa

ração das variáveis mencionadas 

de uma maneira sistemática. As 

combinações binárias da entomo

filia e a polinização, respectiva

mente, vs. variáveis climáticas 

ensaiadas foram ordenadas no se

guinte esquema: 

Re I} . Theob'oma (H ,as i/) 7:69 -84. / 977 
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Aa Ab Ac Ad Ae Ar Ag Ah Ai Aj Ak AI 

lia Bb Bc Bd Se BI Bg IIh Bi Bj Bk BI 

no qual as letras maiúsculas A 
e 8 representam as variáveis ento
moCilia e polinização, respectiva
mente. As letras minúsculas a, b, 
c, d, e, f, g, ~, i, j , k, l,representam 
as variáveís climáticas de tempe
ratura máxima, temperatura mínima, 
temperatura média, temperatura am
plitude, umidade relativa, precipi
tação pluviométrica (mm), brilho 
solar, precipitação/ brilho solar, 
nebulosidade (N/ lO), evaporação 
(Piche), evapotranspiração 
(Thornthwaite) e excesso + dé
ficit + constante, respectivamente •. 

O grau de ligação entre as va
riáveis foi avaliado usando-se 
coeficientes de correlação sim
pies, como descrito por Steel e 
Torrie (33). 

Para análise de correlação, foi 
necessário, na maioria das compa
rações, adiantar ou atrasar a ocor
rência da variável dependente , 
comparada com a independente. O 
período de des locamento foi de até 
2 meses no caso da comparação de 
variável climática vs. polinização. 

Graus de liberdade . O número 
de observações registradas para 
cada variável não é o mesmo para 
todas as outras variáveis . O nú
mero total de graus de liberdade 
(n -1) para cada variável varia en 
tre 29 e 35 no conjunto total de 
dados. Deste modo, existem variá-

Reu. TheobToma (8Ta sil) 7:69 -84. /977 

veis, como a entomofilia, que dis · 
põe de 29 graus de liberdade, e 
outras, como floração, de 35. Este 
fato influi na eficiência de deter 
minação dos valores dos ..: oefici
entes de correlação, independente
mente da tomada de dados. 

Os dados coletados foram pro
cessados através de métodos con
vencionais, programados para um 
calculador IBM modelo 370/135. 

Crítica da decisão. O critério 
utilizado para análise de entomo
filia e polinização baseou-se na 
utilização de margens de seguran
ça de 99% de probabilidade para o 
"critério rígido", e de 90% de pro
babilidade para o "critério tole
rante " • 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ritmos populaCionais dos inse
tos . Os coeficientes de correlação 
numericamente maiores, e com 
maior grau de significação esta
tística, indicaram que a tempera
tura média (0,614**), tempera
turas mínima (0,613**) e máxima 
(0,577**) e evapotranspiração 
(Thornthwaite) (0,613**) foram as 
variáveis climáticas mais signifi
cativamente relacionadas com os 

** excede o nível de 1% de probabi~ 

lidade. 
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ritmos anuais de população de po
I inizadores r- o T c i P o m y i a spp_ 
(Quadro 1)-

Quando os resultados foram 
classificados dentro dos critérios 
"rígido" e "tolerante" verificou-se 
que as temperaturas média , máxima 
e mínima estavam correlacionadas 
com as populações dos insetos ao 
nível altamente significativo (0,01). 
As variáveis que mediam água (Ií-

quida e na forma de vapor) não in
dicaram qualquer correlação, fren
te às populações dos insetos po
linizadores. A variável nebulosi
dade (Quadro 1) esteve correlacio
nada ao nível de 0,10 de probabi 
lidade. Pode-se, com base nos pre
sentes resultados , concluir que as 
variáveis que mediam calor foram 
as únicas correlacionadas com OS 

insetos ao nível de alta significa
ção. O calor, portanto, nas suas 

Quadro I - Coeficietltes de correlação entre médias mel/sais de vaT/.a
ve is bióticas x variáveis climáticas na poliniza ção do cacaue iro. medidas 
em diferentes parcelas experimentais (graus de liberdade), Ilhéus. Bahia. 
Brasil. J 972 -1974 , 

Parâmetros 
Variáveis bióticas e graus de liberdade 

Entomofilia 
Climáticos 

25° 32° 28° 

Temperatura máxima diária 0,342 • 0,225 0,577" 
Temperatura mínima diária 0,483' • 0,215 0,613·' 
Temperatura média diária 0,305 0,233 0614" , 
Temperatura, amplitude diária 0,226 0,042 0,131 
Umidade relativa 0,140 0,319 0,1 78 
Precipitação pluviométrica 0,102 0,178 0,029 
Brilho solar 0,088 0,090 0,332 
Precipitação/ brilho solar P/ B 0,142 0,103 0,060 
Nebulosidade (N/lO) 0,422' • 0,328 0 ,194 
Evaporação piche (mm) 0,023 0,162 0,190 
Evapotranspiração, Thonhw 0,326 0,177 0,613** 
Excesso + deficit + constante 0,086 0,098 0,164 

• Excede o nível de 10% de probabilidade 
•• Excede o nível de 1% de probabilidade 

ReIJ, Theobroma (Brasi/) 7:69 ,84. /977 
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Quadro 1 Continuação 

Variáveis bióticas e graus de liberdade 

Parâmetros 
Polinização 

Climáticos 
35° 32° 

Temperatura máxima diária 
I 

0,357" 0,170 0,255 
Temperatura mínima diária 0,279 0,319" 0,340" 
Temperatura média diária 0,328' 0,246 0,272 
Temperatura, amplitude diária 0,230 0,242 0,010 
Umidade relativa 0,096 0,228 0,433' 
Precipitação pluviométrica 0,19\ 0,221 0,046 
Brilho solar 0,405 • 0,107 0,008 
Precipitação/ brilho solar P / B 0,310 0,218 0,041 
Nebulosidade (N/ lO) 0,395 • 0,285 0,214 
Evaporação piche (mm) 0,215 0,112 0,232 
Evapotranspiração, Thorthw 0,307 0,249 0,221 
Excesso + deficit + constante 0,375' 0,066 0,167 

• Excede o nível de 10% de probabilidade 

diferentes manifestações, é o ele
mento climático mais determinan
te dos ritmos populacionais des
tes insetos. 

Ritmos de polinização. As va
riáve is climáticas relacionadas 
com a polinização do cacaueiro fo
ram : temperaturas máxima (0,357*) 
e média (0,328*), umidade rela
tiva (0,433*), brilho solar (0,405*), 
nebulosidade (0,395*) e excesso 
+ deficit + constante (0,375 *) 
(Quadro 1). 

• excede o nível de 10'7. de probabi 
lidade . 

Rev. T heobTomo (BTosil) 7:69 - 84. 1977 

Na presente análise, a aceita
ção ou rejeição das hipóteses ba
seou-se num critério único (tole
rante), que considera uma margem 
de 0,10 de probabilidade de erro. 
Os resultados (Quadro 1) indica
ram que três variáveis relaciona
das com calor, uma relacionada 
com água na forma de vapor. e ou
tra com água líquida, estavam re 
lacionadas estatisticamente com 
a polinização do cacaueiro. A ne
bulosidade do céu, além dos pa 
râmetros mencionados, foi a única 
variável adicional que mostrou 
correlação com a polinização do 
cacaueiro. Concluiu-se que o ca-
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lor e a água (estado líquido e va
por) foram, do ponto de vista ento
mo lógico, as variáveis mais rela
cionadas com a polinização do ca
caueiro. 

Esta informação é, de certa for 
ma, uma comprovação daquilo que 
outros autores (11) encontraram 
em estudos similares. O calor, en
tretanto, é um parâmetro que, de 
acordo com os presentes resulta
dos, deve merecer uma considera
çã o especial nas conclusões de 
ordem prática. É evidente que nâo 
é somente a água que deve ser cri 
teriosamente manejada no ecossis
tema do cacaua l. Os aspectos do 
calor estão também estreitamente 
ligados com a polinização do ca
caueiro. 

O manejo do cultivo dirigido 
para o incremento da sua produção 
tem que considerar conjuntamente 
a água e o calor como variáveis de 
igual valor , estreitamente vincula
dos entre si e com a produção co
mo um todo. O manejo que consi
dere a água e que não leve em con
ta aspectos de calor pode, eventu
almente, desequilibrar o ambiente 
ótimo para a polinização. De igual 
maneira , o manejo que cuide estri
tamente dos aspectos de calor, 
descuidando os aspectos de balan
ço de água, pode desequilibrar a 
produção do cacaueiro. 

Se se considera que a polini 
zação do cacaueiro é um resultado 
da atividade dos polinizadores 
Forcipomyia spp., é possíve l se 
admit ir que as variáveis climáticas 

que influem na at iv idade dos men
cionados insetos também influem 
na pol inização do cacaueiro. 

Resumi ndo o confronto das va 
riáveis biót icas entomofilia e poli
nização nat ural vs . va riáve iS cli
máticas , torna-se necessário con
siderar que as variáveis bióticas 
nos es tratos ecológicos de produ
tores e consumidores ~ão figu ra
tivamente "argolas da mesma cor
rente de al imentos ", const itu indo, 
no íntimo da s ua natureza física , 
um fluxo de energia. As variáve is 

. meteorológicas, por sua vez, são 
também etapas do processo degra 
dativo da energia que vem do sol. 
A energia solar, fonte única do 
fluxo, seria a mais apropriada a 
ser me:l ida, se se quisesse inter
pretar as respostas nas variáveis 
dependentes, isto é, vegetação e 
vida animal. 

A energia solar, med ida e m ter
mOS de radiação solar (ca lorias 
grama / em') e faixas de luz visível 
e invisível, poderia medir as fai 
xas do espectro electroma gnético 
que conseguem at ravessar a atmos 
fera. Se fosse possível integrar 
esta medida a integrante seria o 
parâmetro mais a proximado do to
tal de energiá ingressante dispo
níve I para os fenômenos biológicos 
na planta e no inseto. 

CONCLUSÕES 

1. A água que determina as flu 
tuações da polinização do ca-

Uev . .,.heob,oma (BrasilJ 7:69 - 84 . / 977 
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caueiro pode ser água do esta
do líquido no solo, ou na forma 
de umidade no ambiente (vapor 
de água); 

2. O calor e a água ambientais in
fluem harmonicamente no fenô
meno da polinização do cacau
eiro Esses dois elementos a
tuam /estreitamente ligados e 
não podem ser considerados i
soladamente para fins de inter
pretação de efeitos integrados 
inseto/ polinização/ clima; 

3. A flutuação populacional de 
FOTcipomyia spp. (Diptera, Ce
ratopogonidae) está mais rela-

cionada pelas manifestações 
de calor que de outros fatores 
climáticos; 

4. A polinização do cacaueiro é 
também dependente de variáveis 
mais complexas, como, por e
xemplo, a nebulosidade; e 

5. No manejo dos cacauais na 
região cacaueira da Bahia, de
ve-se considerar o equilíbrio 
do balanço hídrico, calórico e : 
o ecossistema do cacaual como 
uma condição indispensável de 
sobrevivência. Ambiente físico 
do clima e ambiente biótico 
do cacaual atuam, neste caso, 
como uma unidade indissolúvel. 
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RESUMO 

Objetivou-se no presente t rabalho determinar qual a variável climática 
que exerce maior influência na entomofilia - populações de mosquinhas 
Forcipomyia spp. - e na polinização natural do cacaueiro na Bahia . Bra
sil. Os parâmetros climáticos estudados foram: temperaturas máxima, mí
nima, média, e sua amplitude, umidade relativa, chuva (mm), brilho solar 
(horas / dia) , precipitação pluviométrica / brilho solar, nebulosidade (N / lO), 
evaporação (Piche), evapotranspiração potencial (Thornthwaite) e balanço 
hídrico. 

Os resultados most ram que o calor e a evapotranspiração foram os 
parâmetros climáticos mais significativamente correlacionados (0,01 P) 
com as populações destes insetos . A polinização mostrou-se correlacio
nada coro calor, hrilho solar, nebulosidade e balanço hídrico ao nível de 
probabilidade de 0,10_ 

Conclui-se que, do ponto de vista entomológico, estes e lementos cli 
máticos a tuam harmonicamente influenciando a polinização. Não foi pos
sível ainda determinar que fator climático é o elemento disparador do fe
nômeno de polinização. 

Reu. TheobTOma (Bra s il) 7:69 -84. 1977 
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