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PoUtica Editorial da Revista 
Th80broma 

(Revisado em 1981) 

São aceitos para publicação artigos cientí
ficos, revisões bibliográficas de natureza críti
ca, notas científicas. recomendações de con
gressos e cartas ao editor sobre trabalhos pu
blicados na Revista Theobroma, redigidos em 
Português, Espanhol, Inglês ou Francês. Esses 
trabalhos devem ser inéditos e não devem ser 
submetidos a outro periódico antes ou duran
te o processo de análise pela Comissão de Edi
toração da revista. Trabalhos apresentados em 
conferências, simpósios e reuniões científicas 
poderão ser aceitos para publicação, ocorren
do o mesmo com resultado! apresentados em 
teses ou divulgados preliminarmente, em 
forma sucinta, em informes ou relatórios 
técnicos. 

O original e uma cópia legíveis, acompa
nhados de quadros e figuras, deverão ser 
submetidos ao editor da revista, após a apro
vação pela Instituição que patrocinou a pes
quisa, no seguinte endereço: Revista Theobro
ma, Centro de Pesquisas do Cacau, Caixa Pos
tai 7, 45600, ilabuna, Bahia, Brasil. 

O autor é responsável exclusivo pelos con
ceitos e opiniões emitidos no trabalho , mas à 
Comissão de Editoração se reserva o direito de 
aceitar ou não o artig, recebido, bem como 
submetê-lo ao seu corpo de assessores cientí
ficos. Quando necessário, o editor devolverá o 
trabalho ao autor, juntamente com os comen
tários e sugestões apresentadas pelos assesso
res científicos. Aguardar1"'-á o retorno do ar
tigo corrigido e com as justificativas para não 
aceitação de alguma sugestão , pelo prazo má
ximo de até 6 meses. 

Antes da publicação, as provas do trabalho 
serão enviadas ao autor para revisão final, que 
deverá ser feita até 30 dias, contados a partir 
do envio das provas. Modificações nas provas 
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só serão efetuadas se aprovadas pela Comis5'!o 
de Editoração. Uma errata poderá ser incluída 
em número posterior para retificações que 
porventura se façam necessárias. 

Os custos de publicação do trabalho são 
cobertos pela Comissão Executiva do Plano da 
Lavoura Cacaueira (CEPLAC). O autor que 
submeter o trabalho receberá um exemplar de 
cortesia e 50 separatas. Separatas adicionais 
poderão ser solicitadas pelo autor quando de
volver as provas corrigidas e custarão CrSO,50 
por página impressa. Pedidas de separatas en
caminhados posteriormente não serão aten
didos. 

O tempo necessário para publicação de um 
artigo técnico pode ser grandemente abrevia
do pelo autor, a começar pela preparação do 
original e atendimento em tempo às solicita
ções porventura feitas pelo editor. Sugere-se 
ainda aos colaboradores consultar um número 
recente da revista a fim de tomar conhecimen· 
to do estilo adotado. São transcritas a seguir 
algumas instruções e normas obedecidas pela 
Comissão de Editoração. 

Redação do trabalho. Redigir o artigo no 
passado impessoal, com clareza, concisão, coe· 
rência e exatidão para facilitar o seu julgamen
to e revisão . 

Text€? O artigo cien tífico ou a revisão bj· 
bliográfica não deve ter mais de 6.000 pala
vras, excluindo resumo , abstract, literatura ci 
tada , quadros e figuras. A nota científica não 
deve exceder 1.500 palavras. A carta do editor 
e recomendações de congressos não podem 
exceder 200 palavras. 

Estrutura_ O artigo e nota científica devem 
de preferência obedecer à seguinte estrutura: 
t ítulo completo, título abreviado, autor, re su· 
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mo, obstraet, introdução, material e método, 
resultados, discussão, conclusões, agradeci· 
mentos e literatura citada. Os resultados e dis
cussão podem ser fundidos, mas recomenda-se 
que as conclusões constituam um cap(tulo à 
parte, sempre que possível. Cada capítulo po
derá ser dividi<!o em subcapítulos. Devido à 
sua pequena extensão, a nota prévia pode ter 
alguns desses capítulos fundidos e, portanto, 
àpresentar uma estrutura diferente, mas deve 
sempre conter um resumo e abstract. A estru
tura do artigo de revisão fica o critério do au
tor, mas o resumo e abstract são também 
obrigat6rios. 

O texto deve ser corrido, sem intercalação 
de quadros ou figuras, datilografado em espaço 
duplo, em papel branco de boa qualidade, não 
transparente, tamanho carta (28 x 21 ,S em), 
com margens de aproximadamen te 3 em em 
todos os lado·s. As linhas devem ser preferen
cialmente numeradas em todas as páginas, in
clusive cópias, começand o sempre pelo nú
mero 1 em cada página. Aceita-se numeração 
manuscrita, desde que perfeitamente legível. 
A margem direita não precisa ser alinhada 
(justificada). 

Todas as páginas, inclusive quadros e figu · 
ras , devem ser numeradas no canto supe
rior direito e identificadas pelo nome do autor 
ao lado esquerdo superior. A existência de pá
gina seguinte pode ser indicada colocando-se 
seu número no canto inferior direito. O autor 
pode pedir ao editor um modelo de artigo da
tilografado especialmen;e para a revista. 

Organização. Dispor o trabalho na seguin
te ordem , começando cada item em página se
parada : 

I. Capa - publicação a que se destina, tí
tulo completo do artigo. título abreviado, au
tor e respectivo endereço ; 

2. Re sumo com palavras-chave ; 

3. Abstract com título e palavras-chave 
em Inglês; 

4. Texto: 

5. Agradecimen tos: 

6. Litera tura Citada; 
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7. Quadros (um em cada página); 

8. Legendas das figuras; 

9. Figuras (uma em cada página). 

Título e autor. O título completo deve 
mostrar todos os aspectos importan tes do tra
balho sem ultrapassar 25 palavras. O título 
abreviado não deve ultrapassar cinco palavras . 
O autor deve usar o nome e endereço com
pletos. 

Resumo e Abstract. Devem ser redigidos 
em um s6 parágrafo cada e informar a meto
dologla utilizada, resultados encontrados e 
conclusões tiradas. Não podem ultrapassar 
200 palavras cada e devem apresentar sempre 
um grupo de palavras-chave para indexação. 
Quando o texto for escrito em Inglês, o 
abstract deve ser traduzido para o Português ; 
quando em um dos outros três idiomas, o re
sumo deve ser traduzido para o Inglês ; em to
dos os casos, o título e as palavras-chave de
vem ser traduzidos. 

Números, Utilizar o sistema métrico deci
mal. Evitar o uso de algarismos romanos. Não 
usar traço para substituir a preposição "a" en
tre dois números a não ser entre parênteses e 
em quadros e figuras. Preferir frações decimais 
às ordinárias. 

Nomenclatura. Os binômios e trinômios 
latinos e autores devem ser escritos completos 
na primeira vez que são citados no resumo, 
abstract e texto. Nomes de marca registrada 
devem ser seguidos da letra ® e endereço do 
fabricante , se pouco conhecido. Variedades 
devem ser destacadas somente na primeiIa vez 
que aparecem no resumo, abstract e texto. 

Abreviaturas e siglas. Unidades de medida, 
fórmulas e expressões podem ser substituídas 
pelas respectivas abreviaturas e siglas, princi
palmente quando muito conhecidas, difíceis 
de escrever ou cansativas para ler. Quando 
desconhecidas ou não en con tradas em dicio
nário comun s, devem ser escritas completas na 
primeira vez que apareceIem no resumo, ab
stract e texto. 

Notas de rodapé, Recomenda -se evitá-las , 
dando-se preferência a parênteses no texto. 
Quando indispensáveis (informações sobre o 
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artigo , patrocinador do trabalho, endereço do 
autor, referência inédita citada várias vezes no 
texto, restrição de responsabilidade etc.), nu
merá-las no texto com algarismos arábicos. 

Literatura citada. Consultar um número 
recente da revista . Solieita-se ao autor que 
compare cuidadosamente as referências com o 
original citado antes de submeter o trabalho 
para publicação. Até este foram aceitas cita
ções nas formas: Morais (1978) ou (Morais , 
1978) ou Morais (8) ou simplesmente (8) . A 
partir do n9 2 de 1981 a Co missão de Edito 
ração só aceitará as duas primeiras formas. 

Quadros. Não devem repetir dados incluí
dos no texto ou nas figuras. Numerá-los oon
secutivamente com algarismos arábicos. Evitar 
números com muitos algarismos: substituí-los 
por prefixo ou potência de 10. Os símbolos 
.. e - podem ser usados para indicar signifi 
cância estatística aos níveis de 5 e 1 %, res
pectivamen te , e devem ser iden tificados em 
nota de rodapé. Detalhes incluídos no corpo 
devem seI esclarecidos em notas de rodapé. 
que serão identificadas de preferência por 
le tras. 

Os quadros devem ser in teligíveis por si 
mesmos. Para tanto, devem ter legendas e no
tas de rodapé claras, que permitam entendê-los 
sem consultar o texto. As condições peculiare s 
a cada experimen to devem ser explicadas. 

Linhas horizontais devem se r usadas para 
separar o cabeçalho da legenda e do corpo e 
este das notas de rodapé. Linhas horizo n tais 
curtas podem ser usada s. se necessário , para 
separar os subtítulos de ntro do cabeçalho. 
Linhas verticais de se paração não pode m ser 
usadas. 

Figuras. Como os quadros. devem ser in
teligivei s sem consu lta ao texto e numeradas 
com algarismos arábicos. Não devem repetir 
dados aprese ntados no \tcxto ou qu adros . 
Podem ser foto s. gráfi cos ou mapas. 

Uma reprodução ~atbfatória requer iJustra
ções originai s de alta qualid ade, pois o proces
samen to e impre ssão ~c mpre resultam em per
da de qualidad e. Embora () editor tenh a " pa
lavra final sobre o tamanho no qual a figura 

será impressa, o autor deve prever a sua maior 
redução. Por isso, devem-se preparar figuras 
claras e legíveis, não se usando traços dema
siadamente finos e letras muitp pequenas. 

As suas dimensões não devem ultrapassar, 
se possível as da mancha de impressão da re
vista: 17,8 x 12,2 em ou 17,8 x S,8cm para 
largura total de página ou de coluna, respecti
vamente. A dimensão maior (17 ,8 em) pode 
também valer como largura desde que a altura 
não ultrapasse 12,2 em. Essas dimensões in
cluem a figura e a legenda impressas. Dimen
sões maiores podem ser acei tas desde que 
não ultrapassem o dobro das acima especifi
cadas. Além disso, I as letras, números e sinais 
não devem fi car , depois da redução fotográfi· 
ca, menores do que os tipos utilizados nas le
gendas das figura s impressas. As figuras nun ca 
devem ser ampliadas. 

As fotos devem ser bem focalizadas. em 
preto e branco, preparadas em papel brilhante 
e com bom contraste . O autor deve apará-las 
em ângulo reto para mostrar apenas os deta
lhes essenciais ou indicar os detalhes impor
tantes ou áreas que devem rece ber particular 
atenção na reprodução. Quando, agrupadas, 
formam uma só figura , não devem ser coladas. 
pois o editor poderá encontraI uma maneira 
melhor de dispô-Ias. 

Os gráficos não devem ser combinados 
com foto s nem aprese ntar letras, números ou 
linhas pesadas. As linhas devem ser hom o
gen eas, sendo as curvas mai s intensas do que 
as ordenadas c abcissa."', Se houver linhas su
perior e direi ta . devem ter a me sma inten sida
de das o rdenadas e abcissas. Como os mapas. 
devem ser preparados em papel bran co (de 
preferência vege tal ou Hcrcu lcne) com tinta 
nankim e util izando-se somente escala gráfica . 

As legendas não devem ser da tilografadas 
na s figu ras nem a elas presas por grampo s ou 
clipes. Cada figura deve ser identitlcada. es 
crevendo-se levemen te a lápis o seu número e 
o nome do autor. Nas foto s, essa identificação 
é feita no verso e deve ser acompanhada da in
dicação do lad o superi or. se necessário. Re
me tê-las ao editor em envelope . se m dobrá-Ias 
ou prendê-Ias com clipes ou grampos. 
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Alterações edáficas em "Solos de Tabuleiro" (Haplorthoxs) por 
influência do desmatamento, queima e sistemas de manejol 

Resumo 

o presente trabalho objetivou medir as modificações edáficas dos Oxisols, vulgarm.ente conhe
cidos como Utabuleiros" no extremo sul da" Bahia, sob distindos sistemas de manejo. Para se 
acompanhar estas transformações do solo foram fei tos estudos microbiológicos, físicos e quími-
005, relacionando~s com os diversos sistemas de queima aplicados. Adicionalmente, comparou-se 
a área do ecossistema primitivo com os talhões trabalhados (com e sem mecanização) e utilizados 
com pasto, com seringueira e com as consorciações dendê/kudzu e banana/mandioca. O uso de 
trator de esteira provocou redução da porosidade natural e na velocidade de infiltração de água 
do solo, influenciando negativamente no desenvolvimento da mandioca. Os três tipos de queima 
(leve, moderada e forte) elevaram significativamente os valores de pH , das bases trocáveis, do fós
foro, do potássio. A queima leve foi a mais benéfica para a população microbiana do solo. O pas
to e a combinação dendêjkudzu permitiram a manutenção do conteúdo de bases trocáveis na ca
mada superficial do so lo (O - 5 em). 

Palavras-chave: Solo Manejo Ecossistema 

EJaphic changes in "tabuleiro" soils (Haplorthoxs) as aftected by clearing 

burning and management systems 

Abstract 

Changes on chemical , physical and microbiological properties of the tabuleiro 50ils from the 
pia in sediments of southern. Bahia under different systems of clearing and cultivation \Vere assessed 
by periodic soi! sampling and related to different management systems. The residual eCfect of 
nutrients from the ash and the effect of grasses and different crops \Vere also measUIed. CIearing 
of the land with bulldozer markedly deteriorated the soil structUIe , and with burning the leveI 
of nutrients and the microorganisms of the soi! increased considerable. Pastures and oil palm/ 
kudzu associatian were the mast effective cover plants to mantain the nutrient from the ash in 
the sUIface soi! . 

Key words: Soi! Management Ecosystem 

I Trabalho executado pelo Convênio CEPLAC jSUDENE - Projeto Tabuleiro. 

2Diretor do Centro de Pesquisas do Cacau, km , 22, Rodovia /Ihéus - ltabuna. Caixa Postal 7, 
45.600 - ltabuna. Bahia, Brasil. 

Recebido para publicaça"o em 9 de janeiro, 1979 5 



6 

Introdução 

De grande importância no extremo 
sul da Bahia são os chamados "terrenos 
de tabuleiros", que consistem de Oxisols 
(Haplorthox) desenvolvidos sob clima 
tropical úmido, onde predominam tem
peraturas e precipitações relativamente 
elevadas (lI) , cujo ecossistema se ca
racteriza por uma vegetação exube
ran te que dá a impressão de uma alta 
fertilidade destes solos (12). 

Com estas condições, possui o sul da 
Bahia imensas áreas de topografia plana 
(J ,2 milhão de hectares), com alto po
tencial agrícola, as quais estão sendo 
irracionalmente desmatadas e , conse
qüentemente, transformadas em capoei
rões e pastos sujos (J 3), atividade esta 
que tem contribuído para a destruição 
do ecossistema primitivo . 

Por outro lado , como acontece em 
regiões tropicais similares , há uma ten
dência de utilização agrícola com base 
no aproveitamento da fertilidade natural 
das áreas recém-desbravadas , tipo clássi
co de agricultura itinerante (shifting 
cultivation). Este sistema tem o agra
vante de não promover o desenvolvi
mento agrícola , face à impraticabilida
de de se sustentar a agricultura por 
longos períodos (7 , 8). 

Devido às peculiaridades destes solos 
tropicais e do seu ecossistema perfei
tamente equilibrado com a biosfera , 
através da reciclagem constante de 
nutrientes, faz-se necessário conhecer 
o seu potencial produtivo, bem como 
as modificações edáficas que este siste
ma ecológico fechado possa sofrer com 
a ut ilização agrícola . São estes pois os 
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Silva 

principais objetivos qUe nortearam a 
execução do presente estudo. 

Materia is e Métodos 

Foi selecionada uma área uniforme e 
plana, totalmente coberta de floresta 
natural, medindo 400 x 800 m (32 ha), 
que foi dividida em quatro parcelas de 
oito hectares, sobre as quais se procedeu 
o seguinte esquema de preparo do ter
reno: 

Parcela I (sem queima): derruba da 
mata e retirada de toda a madeira , apro
veitando-a totalmente; 

Parcela 11 (queima leve): derruba ini
cial da vegetação fina (até 20 cm de 
diâmetro), eSl?écie de "cabruca", segui
da de uma queima , posterior derruba 
das árvores de maior porte e subseqüen
te retirada da madeira; 

Parcela 111 (queima moderada): sele
ção e derruba das árvores de valor eco
nômico com retirada da madeira, segui
da da derruba e queima das árvores res
tantes ; 

Parcela IV (queima forte): derruba 
total e posterior queima, sem aprovei
tamento da madeira. 

A finalidade desta parte do estudo 
foi verificar a maneira mais econômica 
de desbravar uma área flo restal e medir 
o aporte de nutrientes nas três modali
dades de queima e suas conseqüências 

-no sistema microbiano do solo. 

Outras áreas de mesma similitude 
ecológica, num total de 20 hectares , 
foram também selecionada s e subme
tidas apenas a dois tipos de manejo: 
sem queima e com queima forte , para 
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posterior estabelecimento de culturas do 
cacau (Theobroma cacaO), dendê (Elaeis 
guineensis) e seringueira (Hevea brasi
liensis). A finalidade do estudo, nestas 
áreas experimentais, restringiu-se a me
dir a influência da queima como fator 
adicional de nutrientes na implantação 
destes cultivos, bem como comparar a 
eficiência relativa das culturas como 
agentes recic1adores da fertilização pro
movida pelos resíduos da queima_ 

Na preparação das áreas, especial
mente das não queimadas, utilizou-se 
um trator de esteira D- 7 nas operações 
de retirada da madeira e destocamento, 
avaliando-se posteriormente o seu efeito 
nas propriedades físicas do solo e no 
desenvolvimento da mandioca (Manihot 
esculenta Crantz). 

Visando a acompanhar as transfor
mações edáficas em função das práticas 
de manejo, foram efetuadas amostragens 
periódicas de solos nas diversas áreas, 
nas profundidades de 0-5 cm, 5 ~ 
15 em, 15 - 30 cm, em cinco pontos 
prefixados, nas quais se procederam aná
lises químicas e físicas seguindo-se os 
métodos adotados pelo CEPEC (9 , 15). 

Para fins de determinação da popula
ção microbiana sob os diferentes siste
mas utilizados, especialmente as três 
modalidades \,te queima, efetuou-se o 
levantamento microbiológico em dois 
períodos (antes e um mês após a quei
ma) e em quatro parcelas, na camada 
superficial do solo \(0 -10 em). Adicio
nalmente, foi feito um estudo de ativi
dade celulolítica nos mesmos tratamen
tos, enterrando-se discos de papel de 
filtro no solo a 10 cm de profundidade , 
segundo a metodologia do Instituto de 

Microbiologia da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro ( ') que consiste no 
uso de papel de filtro com 7 em ae diâ
metro revestido por tela de nylon com 
malhas de 1 mm. 

Finalmente, foram ainda feitos levan
tamentos nutricionais periódicos nas 
áreas dos cultivos instalados, visando-se 
determinar a influência da cinza como 
supridora de nutrientes em função do 
tempo, bem como iden tifi car a cultura 
mais eficiente na manutenção do poder 
residual da cinza. 

Caracterização do Ecossistema. A ve
getação se constitui de árvores de grande 
porte , às vezes com raízes tabulares 
(sapopemas) e presença de epífitas 
(aráceas, bromeliáceas e orquidiíceas), 
concentrando grande quantidade de 
variedades de madeiras de valor para a 
economia do Sul da Bahia. Formação 
arbórea semelhante à amazônica, clas
sificlda como Floresta Perenifolia La
tifoliada Higrófila IDleana (3). 

O volume de madeira calculado na 
área estudada foi em torno de 200 m3;ha 
(árvores com diâmetro mínimo de 
20 cm), com mais de 50 espécies se 
apresentando com uma freqüência su
perior a de uma árvore por hectare , 
como por exemplo: angelim amargoso 
(Andira vermlfuga M.), bicUlba (Virola 
bicuhyba Schott), bomba d'água (Hi
drogaster trinerve Kuhlm),'jindiba (Sloa
nea sp.), inhaíba (Hulopyxidium sp.) , 
joerana branca (Parkia multijuga Benth), 
louro (Ocotea teleiandra Mez), maçaran-

'ASCENÇÃO , A.F. de , professor da U.F.R.1. 
(Comunicação verbal). 
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duba (Manilkara Salzmanii A.D.C.) e 
outras (2). 

Quanto ao solo, trata-se de um lato
sol com baixo teor de ferro, cor amare
la, tendo como material de origem sedi
mento argilo-arenoso da Série Barrei
rás (Terciário Superior), classificado co
rno Typic Haplorthox Fine-Loamy Over 
Clayey Colônia (5). 

I! constituído de perfis profundos 
(mais de 2 m), bem drenados, porosos 
com texturas franco-arenosas no hori
zonte A e argilosas no B e C (Quadro 1). 
Possuem pH ácido (em torno de 5,0); 
capacidade de troca de cations baixa 
« 6 mEq/ IOOg) ; hases permutávc". 
baixas « 1,5 mEq/ l00 g) ; óaturação 
de bases inferior a 25%; saturação com 
alumínio trocável alta (> 50%) ; teor de 
matéria orgânica em torno de 2% no A, 
decrescendo regularmente com a pro
fundidade (Quadro 2) ; e baixa/média 

Süva 

capacidade de retenção de água (Fi
gura 1). 

O clima regional enquadra-se no tipo 
M de Koppen - Clima de florestas tro
picais quente e úmido, sem estação seca, 
com pluviosidade anual superior a 
1.200 mm (5). 

Dados climáticos na área da Estação 
Experimental Gregório Bondar, onde se 
efetuou a presente pesquisa, mostram 
que a temperatura média anual oscila 
em tomo de 250 C com uma amplitude 
de variação de 6 a 90 C; a umidade rela
tiva do ar é elevada; a precipitação plu
viométrica é superior a 1.200 mm e o 
céu permanece parcialmente encoberto 
todos os meses do ano (Quadro 3). 

Resultados e Discussão 

Modificações microbiológicas. O le
vantamento microbiológico efetuado 

Quadro 1 - Análise granul ome tri ca de um Oxi sol (Haplorthox) de ta
buleiro, coletado na Estação Experimental Gregório Bondar (CEPLAC). 

Horizontes Granulome t ria ( NaOH 1,5 N) 
e Argila Floculação 

Espessuras Areia Areia Sil t e Argila 
natural ( %) 

(cm) gr ossa fina 

An 0-10 71,9 n,4 7, 7 9 , 0 2, 0 77 

A12 10-25 47 , 9 13,9 13,0 25 , 2 12,1 52 

A3 25- 48 34 , 8 10,4 9 , 5 45,3 26 , 2 42 

Bl 48- 68 30,8 9 , 0 12,8 47 , 4 28, 0 40 

B21 68-1 45 27,7 7,9 17,1 47 , 3 0,0 100 

B22 145- 200 26 ,9 7,1 14 , 5 51, 5 0 , 0 100 

B23 
200- 260 27 ,O 5,6 18,0 49 , 4 0,0 100 

Revista Theobroma 11 (1). 1981 
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Quadro 2 - Caracterização química de um Oxisol _ (Haplorthox) de tabuleiro, co-
letado na Estação Experimental Gregório Bondar (CEPLAC). 

Horizontes Comp lexo Sortivo (mEq/l00 g) 100 Al 
e V% C% 

Expessuras Ca++ Mg++ K+ Na':+- S Al++ H+ T Al + S 

All 0-10 0 ,8 0 ,6 0 , 06 0 , 02 0,98 0,6 2,70 4,28 22 ,9 37,97 0,71 

A12 10- 25 0,0 0 ,5 0,03 0 , 02 0 ,55 1,1 2,53 4,18 13,2 66,67 0,57 

A3 25-48 0 , 0 0,5 0 , 03 0 ,07 0 ,60 1,3 2,01 3,91 . 15,3 68,42 0,38 

Bl 48-68 0,0 0 ,7 0,02 0,02 0 ,74 1, O 1,98 3,72 19,4 57,47 0,29 

B21 68-145 0 ,0 0 ,7 0 , 04 0,04 0,78 0,8 1,18 2,76 28,3 50,63 0,23 

B22 145 - 200 0 , 0 1, 1 0,03 0 ,03 1,16 0,7 1,94 3,80 30,S 37,63 0,29 

B23 200- 260 0,0 0 , 9 0,03 0,03 1,06 0 ,2 1,46 2,72 39,0 D,87 ·0,09 

30 
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\ ""-.-.-.-. . ---------0_--------
""-.. o • A 3 
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O ~~~ __ i_~ __ ~ ____________ L_ __________ ~~----

10.0 ,~ Of> lO 2 .0 3 .0 4.0 5.0 

Suc çã o em otmosferos 

Figura 1 - Capacidade de retenção de água de um perfil de Oxisol. 
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Qua dr o 3 - Dado s c limáti cos ( 1973) do Pos t o Meteo ro- agrário s ituado na 
Estação Experimental Gregório Bondar (CEPLAC) . 

Temperatura Precipitação Umidade 
Ev apo ração Nebulosidade (OOC) (mm) relativa (%) 

Me ses 

medi a t o ta l mensal médi a mensal 
t o tal me nsal med i a diária 

Jan . 27, 9 39, 3 

Fev. 27 , 7 9 ,3 

Ma r. 27 , 3 123, 0 

Ab r. 26 , 2 145, 7 

Mai. 24,2 135 , 5 

Jun . 23, 6 52 ,1 

J u1. 22 , 4 92 , 6 

Ago . 22, 0 54 ,2 

Se t. 22 ,1 129 , 6 

Ou t. 23, 6 127,5 

No v . 24 , 2 216 , 2 

Dez. 25 , 6 162 , 9 

Total 1. 287 , 9 

Med i a 24 , 7 

(Quadro 4), no qual se comparou a di· 
nâmica da população microbiana antes e 
um mês após a queima, evidenciou a in· 
fl uência positiva da queima leve no au
mento da população microbiana, possi
velmente por lhe proporcionar elemen
tos nutritivos e não ter elevado a tempe
ratura a um nível danoso aos microrga
nismos. 

Em contraposição, as demais queimas 
provocaram uma redução na população 
microbiana, se bem que este declínio foi 
significativo apenas nas bactérias e acti
nomicetos. 

Por outro lado, os dive rsos estágios 
de decomposição celulolítica, estudados 

Revista Theobroma 11 (1). 1981 

72,3 111, 0 3 ,4 

71,7 107 ,3 3 ,5 

76,4 95 ,6 4,9 

81,9 65,2 4,3 

80 , 0 73 , 9 4 , 2 

82 , S 56, 4 3 , 8 

82, 4 56 , 0 4 , 5 

78,6 6 2 ,4 3 , 8 

79 , 6 68 , 7 5 , 6 

78 , 2 68 , 9 6 , 9 

79 , 9 66 , S 7 , 1 

76 , 6 85 , 1 4 , 8 

917 , O 

78 , 3 4 , 7 

em quatro períodos distintos (55, 80, 
105 e 130 dias após a queima), mostram 
o aumento desta atividade microbiana 
provocado pelas queimas leve e modera
da em todas as determinações efetuadas, 
ao passo que, no caso da queima forte , 
este incremento só se manifestou a par
tir de 80 dias após a queima. 

Modificações nas propriedades físicas 
do solo. Procurou-se medir as condi
ções físicas do solo em seu ambiente na· 
tural, sob floresta , e após seu preparo 
com máquina pesada - trator D-7 
(Quadro 5). Neste Quadro observa-se ni
tidamente a compacidade provocada pe
la destruição estrutural do solo, reduzin-
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Quadro 4 - Le van t amento mi crobio l ógico , ant es e um mês após a que i ma , na camada 
superficial do s o l o (0 - 20 em) e medição da at iv i dade celulolítica em quatro perío
dos após a queima. 

Q u a d r a s 
N9 de células Períodos 
por g de solo (dias) sem queima queima queima 

queima leve rooderacla forte 

Bactérias e 
O 8 1 ,7xlOs 94 , 6xlO s 78 , 4 xLO' 119,L xLO' 

act i nomicetos 
30 112, O xlOs 209 , 5 xLO ' 35 ,6x LO' 7L , 2 xL O' 

O 64,5 x lO 3 38 , 5 xlO3 5S , 9xl. 0 3 35 ,3 x10' 

Esporulados 30 Sl,7xlO 3 68,2 xLO' 37 , 3 xL O' 42 , 7xlO 3 

55 13 44 3L 7 

80 L8 68 38 54 
Atividade celulo lrti ca (%) 

L05 21 89 71 9L 

130 25 99 84 92 

Quad ro 5 - Efei tos do uso de trator de estei ra 0- 7 sobte algumas propriedades 
físi cas e sobre o desenvol vimento de mandioca. 

Praf . Solo sob Solo 
So l o cul tivado com mandioca 

Parâmetr os (em) floresta mecanizado - mecanizado mecanizado nao 

Densi dade aparente 2 , 5 1, 09 L,L9 L, 05 1, 53 

5,0 1 ,2 5 1 , 60 

10,0 1 , 37 L, 68 L, 29 L, 64 

L5 , O 1 J 36 1,65 

20 , 0 L,4 9 L, 60 L, 30 L ,8L 

30 , 0 L, 30 L, 70 

Poros i dade natural (7.) 2, 5 57 53 58 4L 

5 , 0 52 39 

LO , O 48 36 54 37 

15, 0 48 36 

20,0 43 39 54 22 

30 , 0 55 36 

Condutividade 
hidráulica (em hora - I) 9, 0 0 , 6 

Altura médi a de 20 
plantas. em em * L82 , 5 55 ,6 

* Aos 8 meses de idade . OMS (P < 0 , 0.5 Tukey ) = 60 em . 
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do significativamente a porosidade das 
camadas do perfil , em concordância com 
pesquisas realizadas no Surinam (16). 

Este efeito destrutivo da estrutura 
do perfil tem reflexos negativos no 
próprio desenvolvimento das culturas, 
como se demonstrou para o caso da 
mandioca, onde houve influência clara 
do manejo no crescimento diferencial 
causado pela compactação da máquina, 
conforme já concluíra Valverde et ai 
(I 4) e Sanchez (6) em estudos com ou
tros cultivos. 

Paralelamente, tem-se a comprovação 
deste efeito maléfico da mecanização ao 
se comparar, numa mesma quadra (Qua
dro 6), os coeficientes de aeração em 
pontos próximos e distantes 'de locais 
onde foram feitos destacamentos. Nes
tes pontos, há um aumento da micro
porosidade do solo em até 13%, confor
me observado na camada de 20 em, de
vido à compacidade provocada pelo tra-

Silva 

tor na operação de retirada dos tocos 
das árvores. 

Como se pode verificar na Figura 2, 
na qual se comparam, através da condu
tividade hidráulica, as condições físicas 
do solo sob vegetação florestal após a 
quaima da mata e depois de disturbada 
a área (uso de trator) , há uma modifi
cação da sua estrutura ao se manejar o 
eoossistema. Enquanto que o solo , em 
seu ambiente natural , apresenta se com 
excelente drenagem (infiltração muito 
rápida) , esta se torna deficiente à medi
da que se disturba a sua estrutura (4). 
A simples queima, que ocasiona a desa
gregação da estrutura orgânico-mineral 
da superfície do perfil , dispersando suas 
partículas, provoca individualização gra
nulométrica , o que influi na sua condu
tividade hidráulica. Como maior agra
vante, a mecanização contribui para a 
redução da velocidade da infiltração da 
água do solo, corroborando o tra
balho de Seubert et ai (J O) em Ultisol 
de Yurimaguas, Peru. 

Quadro 6 - índices da aeração numa mesma área (parcela 
111: queima moderada) em pon t o s dis t ur bados (desto camen
t os ) e não disturbados (sem destocame ntos) . 

índ i ces de aeraçao * 
Áreas 

2 , 5 cm 10 cm 20 cm 30 cm 

Não des tocada 0 , 34 0 , 49 0 , 53 0 , 61 

Des t ocada 0,53 0 , 54 0 ,6 6 0 , 61 

'~Microporosidade /poros idade total (maior í nd i ce repre 
se nt a ma i o r compactação , pela maior q uantidade de mi 
c ropo r os exi stentes). 

R evista Theobroma 11 (1). 1981 
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Modificações em algumas proprieda
des químicas do solo. As Figuras 3 e 4 
mostram os efeitos das queimas (mé
dias das três modalidades: leve, modera
da e forte), em quatro períodos dis
tintos (I, 5, 10 e 12 meses) , nas mu
danças químicas do solo e na profun
didade de 15 em (média dos dados de 
0 - 5cme5 - 15cm). 

Verifica-se que os parâmetros quími
cos - cálcio + magnésio, alumínio tro
cável, soma de bases (valor S) e pH -
se mantêm, até pelo menos doze meses 
após a queima, com teores significati
vamente contrastantes com o tempo 
zero (antes da queima), evidenciando o 
papel da queima como liberador de nu
trientes e como corretivo do solo (au
mento do pH e diminuição do alumí
nio tóxico), corroborando pesquisas 
efetuadas no Peru (6) e na Amazônia (I). 

Já o fósforo e o potássio disponíveis 
só se mantêm com nível de significância 
até o décimo mês da queima, quando 
seus teores decrescem a níveis compará
veis às condições originais do solo. 

Em menos tempo ainda (cinco me
ses) desaparece a influência da queima 
no tocante ao elemento sódio (extraí
do pelo método de Mehlich), nutriente 
este, sabidamente , de alto poder de li
xiviação. 

À exceção do fósforo (Figura 5), ele
mento que as queimas moderada e forte 
promoveram um aumento no solo em 
quase 80% comparativamente à queima 
leve, os demais elementos não diferiram 
significativamente nas três modalidades 
de queima. Acredita-se que este aspecto 
diferencial no caso do fósforo se deve à 
combustão de maior quantidade de ma-
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Figura 3 - Influência do tempo de após 
queima na variação do s valores de pH , Alu
mínio trocável e Cálcio + Magnésio trocá
veis no solo (O :.. 15 em) 

téria orgânica e à morte de microrga
nismos do solo, como conseqüência da 
maior elevação da temperatura na capa 
superficial do solo . 

Como se observa na Figura 6, a quei
ma ocasiona uma concentração de nu-
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Figura 6 - Variação do teor de nutrientes 
(Ca++ + Mg++ + K+ + Na+) com a profundida
de do solo . 

trientes na camada superficial do solo 
(O - 5 em), cujos teores caem brusca
mente nas capas subjacentes, a partir de 
15 cm de profundidade. Ocasionalmente 
e sob alta concentração de cinzas, este 

Revista Theobroma 11 (1) . 1981 



16 

efeito toma-se danoso ao desenvolvi
mento das plantas, inclusive aquelas 
adaptadas a solos de baixa fertilidade, 
como no caso observado da mandioca, 
devido principalmente à carência mo
mentânea de micronutrientes (zinco 
e ferro) ocasionada pela elevação do pH 
a nível superior a 7,5. 

Influência dos cultivos na manuten
ção do conteúdo de bases. Decorridos 
34 meses da queima, avaliou-se o efeito 
da ocupação do solo com cultivos du
rante 30 meses e com pastos durante 16 
meses, no que concerne à manutenção 
do conteúdo de bases na camada super
ficial do solo (O - 5 em). A associação 
dendê/kudzu foi responsável por uma 
maior manutenção do somatório de ba
ses (Ca + Mg + K + Na) , situando-se em 
segundo lugar a ocupação 'com pastos 
(Figura 7), alternativa esta já assinalada 

5.0 

o 
4,5 

0/ , 4,0 
co 

/ o 
o 3,5 
c-
• E 3,0 

~o 
~ 

• 2, ~, > 
' 0 

T DMS (5% ) 

v 
~ 2 ,C 
" 
• • 1, 5 • I o , 
'" ' .0 1 cv " 21 % 

Q , ~ 

A 8 C o 

Figura 7 - Influência dos cultivos (A - Se
ringueira ; B - Banana/Mandioca ; C - Pasto e 
D - Dendê) na manutenção dos nutrientes 
(Ca++ + Mg++ + K+ + Na++) 34 meses após a 
queima. 
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por Falesi (2) como bastante promisso
ra para melhorar a fertilidade dos 
Oxisol da região Amazônica. No caso 
da cultura do cacau o efeito deve ser 
creditado à associação banana/mandioca 
que precedeu ao estabelecimento dessa 
cultura, já que. seu plantio é recente. 
Quanto à seringueira, o menor efeito 
verificado pode ser creditado a proble
mas na sua implantação (replantios 
constantes, desuniformidade da cobertu
ra com kudzu - PuerarÍfl phaseoloidesJ, 
diferentemente da área de dendê , onde 
se obteve urna boa associação com esta 
leguminosa . 

Conclusões e Recomendações 

Como se depreende da diversidade 
de estudos efetuados no presente tra
balho, várias evidências convergentes 
permitem esboçar as seguintes con
clusões: 

I . Todas as modalidades de queima 
(leve, moderada ou forte) possibilitam 
a incorporação da mesma quantidade de 
nutrientes ao solo, à exceção do elemen
to fósforo; 

2. A queima leve, em que apenas se 
incorporam ao solo as cinzas provenien
tes da vegetação arbustiva/herbácea e 
restos vegetais, promove o aumento da 
população microbiana, sendo por conse
gllÍl)te benéfica; 

3. Há uma concentração das cinzas 
na superfície do solo (O - 5 em) , com a 
conseqüente elevação brusca do pH, 
acarretando insolubilização de micronu
trientes devido ao baixo poder tampão 
dos Oxisols de tabuleiro; 

4. O pre;:>aro do terreno com o uso 
de máquinas pesadas é prejudicial ao so-
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10, cuja modificação da sua estrutura 
provoca compactação, afetando a poro
sidade, drenagem interna e retenção de 
água, com reflexos negativos na produ
tividade dos cultivos; 

5. O processo rotineiro da queima 
se constitui numa eficiente fertilização 
e correção do solo. Os nutrientes sódio 
e potássio são os elementos que mais 
se lixiviam, ao passo que o cálcio e o 
magnésio permanecem por mais tempo 
(mais de um ano) na camada de 0-
15 cm; 

6. Dentre os cultivos recicladores 
dos nutrientes da biomassa queimada, o 
dendê e o pasto são os mais eficientes, 
ressaltando-se no caso do primeiro 
cultivo possível efeito da cobertura 
verde (kudzu) como fator consorte de 
reciclagem. 

Em razão destas conclusões, infere-se 
que o melhor manejo deste ecossistema, 
sobretudo do ponto de vista ecológico, 
é o de se proceder uma queima leve 
(material cabrucado); aproveitar as ma
deiras comerciais, beneficiando-se den
tro ou próximo da áre.a para se evi tar o 
seu arraste , seguindo-se uma segunda 
queima superficial dos galhos e restos 
ina proveitados, os quais devem ser dis
tribuídos homogeneamente na área de 
modo a não formar concentração de 
nutrientes localmente. 

Numa etapa posterior, que é incon
tinenti, cobrir o terreno com uma le
guminosa, o kudzu por exemplo , visan
do o estabelecimento imediato de um 
novo ciclo de reciclagem dos nutrientes, 

promovendo a sua circulação entre o 
cultivo e o solo. 

Com tal procedimento evita-se a de
gradação física do solo e mantém-se por 
mais tempo o efeito fertilizante das cin
zas, bem como se faz o aproveitamento 
das madeiras de valor comercial. 

Em regiões onde não haja condições 
de se aproveitar comercialmente as ma
deiras de lei, seria procedida uma quei
ma forte , beneficiando-se o restante da 
madeira (estacas, moirões, lenhas etc) 
dentro da área, seguindo-se as etapas 
descritas anteriormente evitando sempre 
o arraste da capa orgânico-mineral do 

solo (horizonte A li) e a utilização de 
máquinas pesadas nesta fase inicial de 
preparação do terreno para o estabele
cimento dos cultivos. 

Em síntese, os Oxisols de tabuleiro 
possuem características físicas, quími
cas, bióticas e minerais específicas, que 
condicionam condições especiais de ma
nejo, cujas peculiaridades edáficas de
vem ser acuradamente estudadas sob to
dos os aspectos. 

Ademais, sua cobertura florística 
constitui uma vegetação clímax em 
que a biomassa permanece constante 
desde centenas ou milhares de anos, 
de modo que os nutrientes contidos 
nela subsistem em circulação fechada. 
A interrupção deste ciclo, pela utili
zação agrícola do solo, traz conse
qüências danosas ao ecossistema quan
do é feita sem o necessário conhecimen
to científico do sistema, situação 
esta, de fato , que vem acontecendo 
nas diversas regiões tropicais de solos 
pobres do mundo. 
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Caracterização do fósforo e fertilidade dos solos do Projeto 
Ouro Preto no Território Federal de Rondônia 

..:rles J.L. de Santana!, Percy Cabalo Rasand1 e Ema Ruy de Miranda 2 

Resumo 

Doze ensaios de microparcelas de milho foram realizados na área do projeto "Ouro Preto" no 
Território Federal de Rondônia, Brasil . Utilizou-se o desenho experimental em blocos casualiza
dos com arranjo de tratamentos segundo o Composto Central não rotável com 5 níveis de nitrogê
nio , fósforo e potássio, com calagem e adição de elementos menores como tratanientos ... dicio
nais. Através da técIÚca dos gráficos poligonais confeccionados com os valores de pH, da matéria 
orgânica, dos parâmetros P e K disponíveis, bem como saturação de AI e os teores de Ca + Mg 
trocáveis, verificou-se a superioridade química dos solos Rondônia e Ouro Preto sobre os solos 
Xibiu , Paraíso , Aluvial e Vermelhão. A produção primária de milho evidenciou respostas em di
ferentes graus para a adição de fósforo. O nitrogênio apresentou-se em segundo lugar como ele
mento limitante à produção de milho , enquanto que o potássio não ocasionou incrementos de 
massa, tendo até mesmo exercido efeitos depressivos em alguns casos. Nenhum efeito foi verifi
cado para calagem nem para adição de elementos menores. São apresentados também os con
teúdos totais de fósforo e da fração orgâIÚca , e discutidas as correlações entre a produção pri
mária do milho e as quantidades de fósforo extraídas pelos métodos de Bray- l, Olsen , Olsen
modificado, Truog, Egner-Rienhm e Mehlich, para os quais foram delimitados subseqüente
mente níveis provisórios de respostas . 

Palavras-chave: Solo Fertilidade Fósforo 

Phosphorus status and fertility in $Oils from the Ouro Preto project in Rondonia 

Abstract 

Twelve maize microplot experiment were carried out at the Ouro Preto Project in Rondonia, 
Brazil. A randomized block design ""as used with treatments forming an incomplete factorial in 
which were compared five leveis of nitrogen , phosphorus and potassium, and , additionally , treat
ments including lime and micronutrients. Soil fertility, expressed by pH, organic matter aluminium 
saturation , exchangeable Ca + Mg and available phosphorus and potassium soil parameters, was 
illustrated by polygonaldiagrams. The higher fertility of the "Rondonia" and "Ouro Preto" soils 
compared with that of "Xibiu", "Paraiso", "Alluvial" and ·Vermelhão· was very clear. The fresh 
maize yields showed that the phosphorus response was more common that of IÚtrogen and that 

1 Divisa-o de Geociências, Centro de Pesquisas do Cacau, Caixa Postal 7, 45.600, Itabuna, Bahia, 
Brasil. 

'Secretaria Geral do CEPLAC, SAS - Quadra 5 - Lote 8, 70.000, Brasília, D.F. 
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the potassium effect was very small or depressive. No effects of lime and minor elements were 
recorded. The tot ·· ' content and the orgamc fraction of phosphorus were determined. AIso 
discussed were th,· .. ,rrelations between fresh maize yields and the phosphorus exuacted by the 
Bray-l, Olsen, 01sen modified, Truog, Egner-Riehm and Mehlich methods and the criticai leveis 
determined by these methods were given. 

Key words: Soil Fertility Phosphorus 

Introdução 

A utilização dos solos da região ama
zônica constitui na atualidade um as
pecto bastante controvertido, em virtu
de dos distintos pontos de vista debati
dos entre a corrente conservacionista 
do ambiente e aquela que advoga a uti
lização agrícola imediata desses solos, 
embora reconheça que para viabilizar 
essa utilização é preciso primeiramente 
definir, para a região, sistemas de mane
jo cientificamente embasados. 

A utilização desses solos constitui, 
sem dúvida, um desafio, não só para 
atender às crescentes necessidades de ali
mento decorrentes do aumento da po
pulação mundial, como também por en
contrar-se na Amazônia a maior reserva 
de solos aonde poderá expandir-se a 
agricultura nas próximas décadas. E o 
aproveitamento desses solos com cultu
ras perenes, como o cacaueiro , por 
exemplo, parece uma alternativa plausí
vel não só pelo aspecto econônúco co
mo pelo aspecto conservacionista do so
lo e do próprio ambiente como um to
do, pois se trata de uma cultura senúflo
restal que inúta o ecossistema prinútivo. 

Nesse contexto, um empreendimento 
pioneiro constitui o núcleo colonial do 
INCRA denonúnado Projeto Ouro Preto, 
no Território Federal de Rondônia , no 
qual se vem implantando o cultivo do 
cacaueiro como alternativa de explora
ção dos solos. Este projeto está situado 
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entre o rio Iaru e Vila Rondônia e abran
gia, numa primeira fase, apenas 60.000 
ha, dos quais em torno de 80% estariam 
ocupados por solos adequados para o 
cultivo do cacaueiro (Silva, Carvalho e 
Santana, 1973). 

Na área do Projeto Ouro Preto as tem
peraturas são uniformes e a precipitação 
média anual é superior a 1.800 mm, 
com três meses secos durante o ano, 
indicando um clima quente e úmido 
transicional entre Af e Aw (Silva et aI, 
1973). A vegetação natural é predonú
nantemente do tipo floresta tropical 
senúperenifólia (Carvalho e Leão, 1976), 
esperando-se, portanto , que os solos 
apresentem um regime de unúdade de 
tipo Ústico , de acordo com Sanchez 
(1976). 

Na área do Projeto Ouro Preto foram 
preliminarmente descritas 8 unidades de 
mapeamento , na sua maioria caracteriza
das como Oxic e Typic Tropudalfs e 
também Oxic Tropudults (Silva et aI, 
1973). Posteriormente, em uma área 
bem maior que a do projeto prelinúnar, 
foi verificado que aproximadamente 
37% dessa área (152.000 ha) estavam 
ocúpados por Tropudults de alta fertili
dade natural (Unidade Ouro Preto) e 
48% por Tropudults de média fertilida
de natural (Unidade Xibiu). 

As condições de clima e solo são, 
portanto, favoráveis ao cultivo do ca-
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caueiro que constitui , sem dúvida, uma 
alternativa promissora não somente pe
los aspectos ecológicos como também 
pelo aspecto econômico, ao suprir in
gressos quase que permanentes para a 
empresa agrícola. 

Torna-se necessário , entretanto, a ela
boração de sistema de manejo para esse 
cultivo, principalmente no que tange à 
adição de melhoradores químicos. O 
primeiro passo é, geralmente, a avaliação 
da disponibilidade de nutrientes do solo 
através de experimentos com plantas 
indicadoras, determinando-se, posterior
mente, com o próprio cultivo, as dosa
gens que condicionem maiores retornos 
para o agricultor. 

O presente trabalho apresenta o re
sultado do levantamento nutricional das 
principais unidades de solos descritas 
no Projeto Ouro Preto, utilizando-se 
métodos químicos e ensaios de campo 
onde o milho foi a planta indicadora. 
Adicionalmente , é apresentada a ca
racterização do fósforo, procedida em 
laboratório com amostras compostas 
desses solos. 

Material e Método 

Foram realizados doze ensaios de 
microparcelas de milho, segundo a téc· 
nica descrita por'Hardy e colaboradores 
(1963), com modificações no esquema 
experimental e arranjo de tratamentos. 
Estes ensaios foram realizados em sete 
das oito unidades de solos caracteriza
dos dentro do Projeto Ouro Preto. 

Utilizou-se o desenho experimental 
em blocos casualizados com arranjo 
de tratamentos obedecendo ao Compos-

to Central não rotável. Além das combi
nações Fatorial, Axial e Central, in
cluíram-se dois tratamentos adicionais 
para avaliar os efeito~ de calagem e da 
adição de elementos menores. 

Nitrogênio, fósforo e potássio foram 
aplicados em 5 níveis, com intervalos de 
30 kg.ha-1 para N e KzO e 45 kg.ha-1 pa
ra Pz 05' Como fontes fertilizantes fo
ram utilizados, respectivamente, sulfato 
de amônio, cloreto de potássio e super
fosfato triplo. Como corretivo do solo 
usou-se cal virgem, 45 dias antes do 
plantio, à razão de 500 kg.ha-1 , em co
bertura, com posterior escarificação. 
Os elementos menores foram aplica
dos em solução, por ocasião do plantio 
nas formas de ZnCl z, MnClz .4Hz O, 
FeCI 3 , CUS04 .5HzO, Naz B407 . 10Hz ° 
e Na2 Mo04 . 2H2 0, à razão de 10, 10, 
10, 5,5 e 0,5 kg.ha-1

, respectivamente. 

Cada ensaio constou de dois blocos 
e em cada unidade experimental de 
0,36 m2 foram abertos 3 sulcos é aí 
distribuídos, de modo uniforme, os tra
tamentos fertilizantes. Após esta opera
ção os sulcos foram cobertos parcial
mente com terra, colocando-se aí 15 
sementes pré-germinadas de milho, tota
lizando, inicialmente 45 plantas por uni
dade experimental. Sete dias após o 
plantio , o número de plantas por parcela 
foi reduzido para 30. Com um mês 
de idade , as plantas foram colhidas, 
registrando-se a massa fresca para variá
vel de resposta . 

Todos os ensaios foram conGuzidos 
após desmatamento e queima da vegeta
ção nativa . Antes da instalação de cada 
ensaio foi coletada uma amostra com
posta de solo para caracterização ana-
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lítica em laboratório, realizada segundo 
Santana et aI (1977). 

Os conteúdos totais de fósforo no so
lo foram determinados após o ataque 
pelos ácidos nítrico perclórico., sulfú
rico e clorídrico concentrados. A fração 
orgânica foi avaliada de acordo com 
o método de Olsen e Dean (1965) . 
Na extração de fósforo por diferentes 
soluções foram seguidos os métodos des
critos por Cabala e Santana (1972) . 

Com alguns dos parâmetros químicos 
das amost ras de solos coleta das em cada 
um dos ensaios , representou-se a fertili
dade desses solos através de gráficos po
ligonais, segundo a técnica descrita por 
Cabala, Alvim e Miranda (1974). 

Resultados e Discussão 

Observa-se na Figura 1 que as unida
des de solos Ouro Preto t Rondónia. 
que são Alfisols, apresentam áreas po
ligonais maiores , denotando assim uma 
fertilidade natural mais elevada quando 
confrontada com as unidades Xibiu e 
Paraíso , que embora sendo Ultisols 
mesotróficos apresentam áreas poli
gonais manores. Nota-se ainda que as 
unidades Vermelhão (Ultisol distrófico) 
e Aluvial (Entisol distrófico) apresentam 
áreas poligonais ainda mais reduzidas 
que no caso anterior , evidenciando bai
xa fertilidade natural. 

Com a variável produção primana 
de milho foi realizada , preliminarmente, 
uma análise de va riância individual por 
experimento, e so mente nos dois ensaios 
conduzidos no solo Vermelhão foram 
detectados efeitos sign ifi ca tivos para tra
tamentos (P < 0 ,05). Subseqüentemente 
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foram realizadas análises estatísticas 
conjuntas para os ensaios realizados no 
mesmo tipo de solo, sendo novamente 
verificado os efeitos significativos' para 
tratamentos (P < 0 ,05) no solo Ver
melhão. 

A análise conjunta dos 12 experi
mentos evidenciou diferenças altamente 
significativas (P < 0 ,01) para locais 
e para tratamentos, constituindo-se o 
fósforo o único elemento que ocasiona 
acréscimos significativos (P < 0 ,05) de 
massa fresca do milho (Quadro I). Em

bora o nitrogênio ocasionasse aumentos 
de massa , estes não atingiram o nível 
de significância estatísti ca. Os efeitos 
para a adição de potássio foram detri
mentais na dose de 60kg.ha-! de K2 0e 
bem pequenos quando essa dose foi do
brada. Estes resultados são bastante 
similares àqueles assinalados para o Sul 
do Estado da Bania , nos trabalhos pre
liminares de diagnose da fertilidade 
(Cabala et aI. 1969). 

A tendência da resposta à adição de 
nitrogênio , fósforo e potássio na presen
ça de doses constantes dos o utros dois 
nutrientes foi registrada em gráfico com 
as médias encontradas em cada uma das 
unidades de so los (Figura 2). Obser-:a-se 
que, embora em diferentes graus, todos 
os solos responderam à adição de fós
foro, vindo em segundo lugar , em fre
qüência e magnitude, as respostas para o 
nitrogênio . Nota-se ainda que no caso 
particular do po tássio, a dose de 60 kg . 
ha- J de K2 O provocou efeitos depressi
vos nos solos Ouro Preto , Xibiu , Rondô
nia e Vermelhão, e promoveu respostas 
apenas nos so los Paraíso e Aluvial (Fi
gura 2). 
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Quadro 1 - Produções méd i as de massa 
f resca do mi l ho em gr amas . parce l a- 1
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- 4 .1 280 

- 4 .692 
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- 4 . 632 

- 3 .068 

- 4. 602 

- 4 .431 

+ - 4 . 134 

+ + 4 . 718 

Com esta diversidade de respostas 
para os nutrientes ensaiados torna-se 
bastante difícil gerar as superfícies de 
respostas, como seria de§.ejatio, a fim 
de calcular, numa segunda fase , as 
doses que condicionam máximas produ
ções primárias de milho. 

A adição de calcário teve efeito de
pressivo sobre a produção, possivelmen
te em decorrência da queima que prece
deu aos experimentos. A incorporação 
de elementos menores na presença de 
doses constantes de nitrogênio, fósforo 
e potássio, embora provocando aumen-
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tos de produção, não a elevou a nível 
de significância estatística. 

Os conteúdos de fósforo total , fós
foro orgânico, bem como o fósforo ex
traído por diferentes soluções extrato
ras estão representados no Quadro 2. 
O conteúdo de fósforo total apresen
ta-se , em média, mais elevado nos Alfisols 
do que no Entisol e nos Ultisols, sendo 
porém inferior ao encontrado nos solos 
do Sul da Bahia (Cabala e Fassbender, 
1970). Nota-se ainda, embora tenham 
sido utilizadas técnicas diferentes, que a 
fração orgânica apresenta-se numa per· 
centagem inferior àquela encontrada na 
Bahia (Cabala e Fassbender, 1970). 

O método de Truog foi que eviden
ciou a maior capacidade de extrair 
fósforo dos solos, vindo a seguir , por 
ordem decrescente , os métodos de 
Mehlich, Egner-Riehm, Olsen-modifica
do , Olsen e Bray-l (Quadro 2). Em so· 
los do Sul da Bahia, a extração de fós
foro por diferentes métodos evidenciou 
do mesmo modo a maior capacidade de 
extração do método de Truog, mostran
do, todavia , em média, o de Olsen uma 
ligeira superioridade sobre o de Mehlich 
na relação solo solução 1: 10 extratora 
(Cabala e Fassbender , 1971). 

Correlações lineares calculadas com 
as variáveis produções de massa do 
tratamento sem' fósforo e as quanti . 
dades de fósforo extraídas pelos dife
rentes métodos evidenciaram a seguinte 
seqüência de associação de variáveis por 
ordem decrescente : Bray- l (r =0,9476) 
> Olsen (r = 0,9465) > Olsen-modifica
do (r = 0,9251) > Truog (r = 0,9136) > 
Egner·Riehm (r = 0,8931) > mehlich 
(r = 0,8556). Do mesmo modo, em solos 
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Figura 2 - Respostas do milho a doses crescentes de nitrogênio , fósforo e potássio. 1 - Omis-
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Quad ro 2 - Co nteúdos totai s de fósf oro e da f raç ão - . e quantidad es desse organ~ca 

elemento ext ra í das por diferentes métodos . 

P-total P-org. 
Ca rol ina 

Solos do No rte 
ppm pprn (Meh1i ch) 

Alfisols 

Ouro Pre to a 48 1,9 47,7 21 , 1 

Ouro Preto b 1627,1 88 ,5 31 , 0 

Rondônia c 302 , 9 155 , 8 10 , 0 

Rondônia d 435 , 8 285 ,3 62,4 

UltisoLs 

x i biu e 630 , 1 119 , 4 57 , 0 

Xibiu f 317 , 3 107 , 3 27 , 7 

Xibi u g 181,6 72, 6 9,0 

Xi b iu h 120,4 25 , 8 6 ,9 

Para í so i 242 , 1 46 , 7 2>, 4 

Vermelhão ~ 230 , 7 7, 9 3,3 

Ve rme lhão 1 317 , 3 39 , 3 1, 6 

Entisol 

Al uv ial J 220 , 6 52 , S 3, 4 

:1édias 4 25 , 6 87 , 4 21 , 6 

do Sul da Bahia, altos coeficientes de 
correlação foram encontrados entre a 
variável massa seca do sorgo no trata
mento sem fósforo e em amostras com e 
sem cal, quando em confronto com as 
quantidades de fósforo extraídas pelos 
métodos químicos, que evidenciaram, 
na ocasião , a seguinte ordem decres
cente: Olsen > Truog > Egner Riehm > 
Mehlich (J: 10), (Cabala e Fassbender, 
197 1). 

Utilizando a técnica de Cate e Nel
son (1965), em que são postos em 
gráfico as produções relativas de milho 

p 
(--~~-

Complc to 
.x 100) contra os 

teores de fósforo extraídos pelos dife
rentes métodos, foram delimitados 
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Olsen Egner-
Truog Olsen 

Mod ificado Riehm Bray-l 

35 , 3 10, 1 12,7 16,7 6,6 

53 ,1 35 , 9 47 ,1 23 , 0 26 ,9 

20 , 4 10 , 5 10 , 4 9 ,8 5 , 6 

78 , 3 25 ,5 37,8 48 ,8 28 ,3 

95 , 2 35 , 5 45 , 0 67 , 2 37 ,1 

38 , 7 13,2 16,1 26 , 7 13 , 7 

11 , 4 5,2 5 , 6 5 , 8 3, 6 

6 , 8 4 ,4 9 ,1 3 , 3 8 , 0 

33,6 10 ,3 11,9 20 , 2 11 ,4 

3 , 6 3, 0 4 ,1 0 ,4 1, 1 

3,3 3 , 4 3,3 0,4 2 , 5 

9 , 3 4 , 9 5 , 1 3,1 5,7 

31, 6 i3 ,S 17, 3 18 , 8 12 , 6 

nIvets críticos de respostas para o fós
foro (Figura 3). Observa-se que para os 
métodos de Bray- I, Olsen e Olsen, 
modificado correspondem os valores 11, 
10 e 12,5 ppm, respectivamente , en
quanto que para os métodos de Truog, 
Egner-Riehm e Mehlich foram delimi
tados os níveis de 25, 10 e 10 ppm, 
respectivamente (Figura 3). Alerta-se, 
todavia, para a necessidade de uma cali
bração posterior desses níveis com a 
própria cultura a ser adubada . 

O extrator de Mehlich vem sendo 
usado extensivamente no Brasil e o 
nível crítico de 10 ppm tem sido assina
lado para cultivos de ciclo curto (Cate 
1966). Para o cacaueiro, entretanto, foi 
delimitado o nível de 5 ppm nos solos 
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Figura 3 - Níveis criticos de resposta delimitados com as variáveis produção relativa do milho 
e quantidades de fósforo ex traídas pelos diferentes métodos . Ca lcularam-se produções relativas 

- I para o tratamen to completo com 90 e 180 kg.ha de P20s . 
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da regi[o cacaueira da Bahia (Cabala e 
Santana 1972). 

Os resultados apresentados permitem 
concluir que: 

1. As unidades de solos Ouro Preto e 
Rondônia apresentam maior capacidade 
produtiva em decorrência de sua maior 
riqueza química. 

2. O fósforo é o elemento menos dis
ponível nos solos ensaiados, vindo em 
segundo lugar o nitrogênio; o potássio 
ocasiona efeitos pequenos, às vezes até 
depressivos sobre a produç[o primária 
do milho. 

3. A calagem apresenta-se como prá
tica desnecessária, ocorrendo o mesmo 
com a adiça:o de elementos menores. 

4. Os métodos químicos ensaiados 
evidenciam, satisfatoriamente, a dispo· 
nibilidade de fósforo, apresentando·se 
os de Bray-I, Olsen e Olsen-modificado 
como superiores aos de Truog, Egner
Riehm e Mehlich. 

5. Para os métodos de Bray- l, Olsen, 
Olsen-modifiCldo, Truog, Egner·Riehm 
e Mehlich foram delimitados os níveis 
críticos de 11,10,12,5,25,10 e 10, 
respectivamente. 
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Controle da podridão parda do cacaueiro com novas formulações 

de fu ngicidas à base de cobre empregados a alto e baixo volumes 

JM. de Figueiredo l e W. T Lellis l 

Resumo 

Foram conduzidos dois experimentos para verificar a eficácia de novas formulações fungicidas 
no controle da podridão parda nos frutos do cacaueiro. 

No sistema de aplicação em baixo volume foram testadas as formulações comerciais oleosas de 
Duriac (oxidoreto de cobre com 17% de cobre metálico) e Kauritol (o xicloreto de cobre com 
25% de cobre metálico) , e em alto volume o fungicida Coprantol 300 FW (oxicloreto de cobre 
COm 30% de cobre metálico). As comparações foram efetuadas com os padrões CEPEC, Oxiclore· 
to Sandoz e Cobre Sandoz, respectivamente oxicloreto de cobre e óxido cuproso com 50% de 
cobre metálico , aplicados em alto volume, e Oxicloreto Sandoz formulação oleosa aplicado em 
baixo volume. 

Os resultados mostraram que os fungicidas Duriac, l<auritol e Coprantol 300 FW foram iguais 
em eficácia, no controle da enfermidade, ao Oxidoreto Sandoz aplicado em baixo volume e Co
bre Sandoz aplicado em alto volume, e superiores ao Oxiclore to Sandoz aplica do em alto volu
me. Nas novas formulações testadas, a quantidade de cobre metálico/árvore foi apr oximadamente 
50% inferior às recomendadas para serem aplicadas em alto volume utilizando pó mo lháve!. 

Palavras· chave: Theobroma cacao Phytophthora palmivora Contro le químico Fungicida 

The control of black pod of cocoa with copper fungicides sprayed 

in high and low volumes 

Abstract 

Experiment s were und"ftaken on cocoa farm s con sidered as focal black pod disease areas, to 
test the efficiency of new fungicide formulations. 

Two oi! formulations of copper oxichloride were tesled aI low spray volume. The melalic copo 
per contenl of Ihese were 17% (Duriac) and 25 % (Kauritol) . At high spray volumes, a furlher for-

1 Divisão de Fitopat%gia , Centro de Pesquisas do Cacau. Caixa Postal 7, 45.600, Itabuna, Bahia, 
Brasil. 

R ecebido para pu blicaça-o em 1 7 de janeiro, 1980 33 
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mulation of eopper oxichloride of a 30% metalie copper (Coprantol) 300 FW was used. These 
fungicide were tested against standard cópper oxichloride and cuprous oxide formulations of a 
50% metalic copper (oxicJoreto Sandoz and Cobre Sandoz, respectively), the copper oxichloride 
was applied in low and high volume whereas lhe latter at high volume. 

The results, indicated lha! Duriac, Kauritol e Coprantol 30 FW, were was efficient as in the 
control of the disease as standard OxicJoreto Sandoz and Cobre Sandoz applied at low ahd high 
volume respectively and superior to OxicJoreto Sandoz applied at high volume. The new formula· 
tions in terms of quantity of metalie copper/ tree was 50% less than that used in high volume ap· 
plications with a wettable powder formulation. 

Key words: TheobrorruJ cacao Phytophthora palmivora Chemical control Fungicide 

Introdução 

O consumo anual de fungicidas na 
região de cacau da Bahia, que em 1970 
era inferior a 100 toneladas, passou para 
1.800 toneladas 8 anos após , evidencian· 
do que o controle químico da podridão 
parda vem se tornando uma prática ro· 
tineira, objetivando reduzir .os danos 
causados pela enfermidade, a qual, não 
raro, determina prejuízos anuais de até 
30% na produção de cacau, segundo 
Medeiros (8). 

De acordo com Medeiros (9), os pri
meiros trabalhos para o controle quími
co da podridão parda foram executados 
na África, em 1907, com o emprego da 
calda bordalesa. Na. Balúa, o emprego 
do controle químico verificou-se 50 
anos depois, através dos trabalhos de 
Lellis e Peixoto Filho (4) e Marques da 
Cruz (1). Posteriormente, Medeiros (5), 
realizando novos ensaios, encontrou co
mo melhores fungicidas para o controle 
da podridão parda, o Oleocuivre e Cobre 
Sandoz. Também Medeiros (7, 8) desen
volveu, com o emprego do Kocide 10 1 
e Oxicloreto Sandoz em formulações 
oleosas, o sistema em baixo volume para 
o controle da enfermidade, contudo, a 
sua utilização não se encontra generali-
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zada, em virtude de dificuldades no pre
paro da calda para pulverização . 

Atualmente , com o desenvolvimento 
de máquinas nebulizadoras, e de novas 
formulações de fungicidas cúpricos 
de faLricação nacional, tornou-se opor
tuna a condução de trabalhos com essas 
formulações , no sentido de fornecer no
vas opções para o controle da podridão 
parda. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar 
a eficiência de controle da podridão 
parda, empregando novas formulações , 
de fungicidas à base de cobre (oleosas e 
fluentes) em comparação com padrões 
CEPEC. 

Material e Métodos 

As áreas experimentais foram locali· 
zadas nos municípios de Una e LOman· 
to Júnior, em fazendas consideradas 
focos da podridão parda. 

Durante o período de 2 anos (1978/ 
1979) foram testados os fungicidas 
seguintes: Coprantol 300FW (oxicloreto 
de cobre formulação líquida com 30% 
de cobre metálico) aplicado em alto 
volume a 5,3 litros/ha do produto, 
Duriac (oxicloreto de cobre em óleo 
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com 17% de cobre metálico) aplicado 
em baixo volume a 9,4 litros lha do 
produto, Kauritol (oxic1oreto de cobre 
em óleo com 25% de cobre metálico) 
aplicado em baixo volume a 6,4 litros/ 
ha do produto, em comparação com a 
eficiência técnica de controle das se
guintes formulações desenvolvidas no 
CEPEC: Oxicloreto Sandoz (oxic1oreto 
de cobre com 50% de cobre metálico) 
aplicado em baixo volume a 4,5 kg/ha 
do produto, Oxic1oreto Sandoz (oxic1o
reto de cobre, pó molhável com 50% de 
cobre metálico) e Cobre Sandoz (óxido 
cuproso com 50% de cobre metálico) 
aplicados em alto volume a 6,4 kg/ha do 
produto. Como testemunhas, foram 
mantidas parcelas nas quais foi efetuado 
unicamente o tratamento promático, is
to é, remoção mensal dos frutos ataca
dos. Este tratamento promático foi 
efetuado em todas as parcelas experi
mentais. As formulações e fungicidas 
aplicados nos diversos tratamentos po
dem ser observados no Quadro l_ No 
preparo das suspensões aquosas e oleo
sas dos fungicidas para alto e baixo volu
mes, foi adicionado o adesivo Ag-Bem 

nas concentrações de 0 ,5 e 1,0%, res
pectivamente, de acordo com as reco
mendações do CEPEC. As pulveriza
ções foram mensais, no período de maio 
a agosto, empregando-se, para alto volu
me, máquina costal motorizada Poli
jacto PL 45 sem bomba centrífuga e 
turbina de lançamento dotada de dosa
dor com vazão de 400 rnl/minuto, e para 
baixo volume motor Polijacto PL 45 
com bomba centrífuga e dosador com 
vazão para 50 rnl/minuto . 

o delineamento experimental foi em 
parcelas inteiramente casua1izadas, con
tendo 6 tratamentos com 4 repetições. 
Cada parcela experimental constituída 
por 30 cacaueiros, foi separada das ou
tras por 3 mas de cacaueiros (bordadu
ras) . As tomadas de dados para avaliação 
dos tratamentos foram feitas nas parce
las úteis constituídas por 12 cacaueiros, 
e encerradas nas parcelas experiment2is. 
No período de maio a setembro , mensal
mente eram removidos e contados os 
frutos atacados em qualquer estágio de 
maturação , bem corno os frutos madu
ros sadios. 

Quad r o 1 - Fungicidas cúpricos e fo r mu lações que entraram em compe tição 
no control e da podridão pa r da . 

Tra t amento Ca1da /ha Cob r e metã1ico /ha Cob r e me tál ico/ár vo re 
(litros) (quilos) (gr amas) 

Dur i ac 20 2,25 2,81 

Kauritol 20 2,24 2,80 

Cop ranto1 160 1 , 98 2,47 

Ox i clo r e t o Sandoz 20 2,22 2 ,77 

Ox i clo r eto de Cobre 160 3 , 2 4 , 00 

Cobre Sandoz 160 3 , 2 4,00 
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Resultados e Discussão A análise estatística dos dados desse 

A análise estat ística dos dados obti
dos no Experimento I, pelo teste de 
Tukey, demonstrou que n[o houve di
ferença significativa ao nível de 5% en
tre as eficiências de controle da podri
Mo parda dos fungicidas Duriac, Kauri
tol e Coprantol 300 FW (Quadro 2) e os 
padrões CEPEC: Oxicloreto Sandoz apli
cado a baixo volume e Cobre Sandoz a 
alto volume, em relaç[o à testemunha . 
Convém salientar que os novos fungici
das testados , assim como a formulação 
oleosa padrão CEPEC de oxicloreto de 
cobre a baixo volume, foram aplicados 
em quantidades inferiores de cobre 
metálico /árvore à formulaç[o Cobre 
Sandoz a alto volume (Quadro I). 

Para o Experimento II o tratamento 
Cobre Sandoz aplicado a alto volume, 
de eficácia já conhecida, foi substituído 
pelo Oxicloreto Sandoz â plicado tam
bém a alto volume, por se tratar de fun 
gicida de custo inferior (Quadro 3). 

último experimento denota que com ex
ceção de Oxicloreto Sandoz - que não 
apresenta em alto volume diferença 
significativa em relação à testemtmha -
todos os demais fungicidas se comporta
ram da mesma maneira que no ano 
anterior. 

Pelos dados obtidos nos dois anos de 
experimentaç[o com os novos fungi
cidas, ficou demonstrada a eficácia 
técnica dos mesmos para o controle da 
podridão parda. Considerando-se os as 
pectos econômicos, teoricamente , a apli
caç[o em baixo volume deverá apresen
tar maiores vantagens, pois diminuirá 

• o uso de mâ'o·de-obra, inclusive o irans
porte de grandes volumes de água , ope
ração essa onerosa, considerando-se as 
condições topográficas acidentadas do 
Sul da Balúa. Estes fatos s[o também 
considerados por Gorenz (2) . Sob este 
aspecto , Medeiros (6) concluiu qUe esse 
sistema determina uma economia de 

Quad r o 2 - In c id~ncia da pOdridio pa r da e ln cacaueiros s ubmec id0s a diferen-
tes t r atamentos ( dados percentuais tr ans f o rmados para ar e sen 1'1') . Fazeada 
Contra t o , lna , Bahi a. 1978 . 

Repe t içõe s Tukey S% = ' 0 -
~ • ~ I 

Tratamentos To t al fi C.V. = 20 , 41 
I II 11 1 IV ._---_ .. _ --

Duria c - B\' • 11 , 39 10 ,1 4 11 ,09 6 , 29 38 , 91 9, '1 2 A 

Kaur i to l - BI' 5 , 56 7 , 49 12,79 3, 93 29 , 77 7 . 44 A 

Co pran t ol - AV ** 4 , 33 7, 49 11 , 39 4 , 01 2/ , 22 6,80 A 

Oxiclo reto 
Sandoz - BV b,SO 9 , 28 9 , 63 6 , 80 32, Sl 8 , 13 A 

Cobn' Sando z - AV :. • 33 , , 04 7,1 2 7, 04 26 , 33 h,58 " 
T.P . ... 10 , 31 1 9 . ~6 2S , O:j 13,94 68 , 74 17 , 18 B 

.-------
*' BV Ba i xo \ ' 1,) lume . 

** A V = A 1 to vo 1 L!t:n::: • 
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Quadro 3 - In c idên c ia da podridão parda em cacaueiro ~ submeti dos a diferen
t es trat ame nto s ( dados perc...entua i s transfo rmados para ar e sen 1%" ) . Faz enda 
Be tâni a, Lomanto Jún i o r, Bahi a . 1979 . 

Repe tições 
Tra tame nt o s 

I II III I V 

Duriac - BV * 10 , 6 7, 5 9 , 6 11 , 2 

Kaurito l - BV 14 , 2 16 , 2 10 , 3 20 , 1 

Copranto l - AV ** 8 , 9 18, 7 20 , 8 10 , 6 

Ox icl oreto 
Sandoz - BV 12 , 0 13 , 4 12,4 8 , 7 

Oxi c l or eto 
Sandoz - AV 27 , 5 20 , 4 10 , 5 15, 8 

T. P. *** 28 , 2 21 , 0 30 , 7 

* BV = Baixo vo l ume . 

* * AV = Alto volume . 

*** TP = Tes t emunh a prof ilâti ca . 

mão de obra de 50%, ou 22% de custo 
total do controle químico com relação 
ao sistema tradicional. Estes custos 
futuramente poderão ser reduzidos , le · 
vando-se em consideração que os pro
dutos agora experimentados já se encon
tram formulados em óleo mineral, res
tando apenas aos operadores adiciona
rem a água e o adesivo necessário. 

31, 2 

o fungicida Coprantol 300 FW, 
também de formulação líquida , foi 
incluído nos testes, no sistema a alto 
volume , para permitir opções na região 
cacaueira da Bahia, uma vez que 99% 
dos fazendeiros ~mpregam este sistema 
utilizando o óxido cu proso (Cobre Sano 
doz) , atentando-se ainda para o fato de 
que a introdução de um novo sistema 
com novos fungicidas demanda algum 
tempo para ser aceita. Tal fato ocorreu 
recentemente , quando foi desenvolvida 
no CEPEC (8) , uma fo rmulação para 
baixo volume que exigiria o preparo da 

, Tukey 5% = 10 ; 53 
To t a l >:l 28% C.V. = 

38 , 9 9 , 7 A 

60 , 8 15 , 2 A 

59 , 6 14 , 7 A 

46 , 5 11 , 6 A 

74 , 2 18 , 5 AB 

111 , 1 27,8 B 

calda no campo. Devido às dificulda
des encontradas pelos cacauicultores 
nesta tarefa , o sistema desenvolvido 
fracassou. 

Outro aspecto a ser considerado são 
as dosagens de cobre metálico/árvore. 
Na recomendação atual a alto volume 
(8) , são aplicados 4 g de cobre metálico / 
árvore , contudo, nos testes com as novas 
formulações foram aplicadas dosagens 
inferiores de cobre metálico/árvore al
cançando-se a mesma eficiência técnica 
de controle . De acordo com Hassall 
(3) , possivelmente este fat o decorre da 
maior micronização das partículas do 
fungicida nas formulações comerciais 
testadas do produto. ho mogeneização 
e afinidade da calda pela superfície 
cerosa dos frutos. 

Conclusões 

I. Os fungicidas Kauritol , Duriac e 
Coprantol 300 FW foram tão eficientes 
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quanto o Cobre Sandoz no controle da 
podridão parda. 

3. Os gastos menores de mão-de-obra, 
água e princípio ativo indicam que es
tudos comparativos de economicidade 
entre os dois sistemas devem ser efe
tuados. 

2. As formulações aplicadas a baixo 
volume apresentaram a mesma eficiência 
técnica que as aplicadas a alto volume. 
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The effect of succinic acid 2,2-dimethY'hydrazide, 
chlorflurenol methyl ester,and N,N-dimethyl piperidine chloride 

on the growth and development of seedlings of Theobroma cacao L. 

J.E. Orchord1 and M.E. Resnik1 

Abstract 

An experiment was carried out on the effect of three growth retardants on the growth and development of seedlings of cacao. lluee month old plants were sprayed with various concentrations of succinic acid 2,2-dimethylhydrazide (SADH), chlorflurenol methyl ester (a morphactin), and N,N -dimethyl piperidine chloride (PIX). Terminal shoot growth was completely inhibited by the application of 100 and 1000 ppm morphactin. These two treatments caused lateral shoot development, but subsequent lateral shoot growth only continued with plants sprayed with 100 ppm morphactin. Of the other growth retardants, 5000 ppm SADH and 10000 ppm PIX reduced internode elongation but no reduction in the rate of growth was observed. 

Key words: Theobroma cacao Growth retardants Cherelle wilt Crinipellis perniciosa 

Efeito de 2,2-dimetil hidrazida succinica, éster metnico de clorflurenol e cloreto de 
N,N -dimetilpiperidínio sobre o crescimen1b e desenvolvimento de plântulas 

de Theobroma cacao L. 

Resumo 
Observaram-se os efeitos de três inibidorcs de crescimento sobre o crescimento e desenvolvimento de plântulas de cacau. Plantas de três meses de idade foram pulverizadas com várias concentrações de hidrazida 2,2-dimetilidrazida succinica (SADHl , éster metílico de clorflurenol (uma morfactina), e cloreto de N,N-dimetil- piperidínio (PIX). O crescimento de caule terminal foi completamente inibido pela aplicação de morfactina a 100 e 1.000 ppm. Estes dois tratamentos causaram o desenvolvimento de gemas laterais, mas o crescimento subseqüente de ramos laterais somente se verificou em plântulas pulverizadas com 100 ppm de morfactina. 
Dos outros inibidores de crescimento, 5.000 ppm de SADH e 10.000 ppm de PIX reduziram o alongamento dos entrenós, mas nenhuma redução na taxa de crescimento foi observada. 

Palavras·chave: Theabroma cacao Inibidores de crescimento Peco fisiológico Crjnipellis 
perniciosa 

'Divisão de Botânica, Centro de Pesquisas do Cacau (CEPEC) . Caixa Postal. 7, 45.600, ltabuM, Bah ia. Brasil. 
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1 ntroduction 

It has often been observed that high 
fruit losses of cacao (Theobroma 
cacao 1.) due to physiological cherelle 
wilt coincide with periods of intense 
vegeta tive growth (Humphries, 1944, 
McKee, 1944, Asomaning et al , 1971). 
Competition between the young suscep
tible fruits and flush growth is suggested 
by the studies of McKelvie (1960) and 
Vogel et aI (1978) in which a reduction 
in the levei of cherelle wilt was achieved 
by the mechanical removal of vegetative 
buds through a growing season . Whilst 
the mechanical removal of vegetative 
buds is an ideal ex perimental method 
to study metabolite competition it has 
a limited practicability. For t~s reason 
a transient reduction in flush growth 
during early fruit development may be 
more readily achieved by the appli
cation of chemical growth retardants. 

The chemical control of flush growth 
of cacao may also be potentially advan
tageous in the control ofwitche's broom 
disease, causal agent Crinipellis perni
ciosa (Stahel) Singer. One of the main 
infection sites is the soft , growing 
vegetative tissues and it has been ob
served that high incidences ofbasidiocarp 
formation coincide with periods of 
intense flush growth. Therefore it may 
prove possible to reduce the leveI of 
infection by the prevention of flush 
growth at times of peak infection. 

The effect of several growth re
tardants has been tested on the growth 
and development of cacao. The ap· 
plication of 2, 3, 5 - triiodobenzoic 
acid retarded growth of cacao seedlings 
(Mitchell et ai, 1965) , but this com-
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pound may be unsuitable for tree 
application since it inhibits fruit growth 
when applied to the pedicels of young 
fruits (Krekule , 1969). Maleic hydrazide 
inhibited the growth of cacao seedlings 
but had no effect on rooted cuttings 
(Murray and Nichols, 1955), or ma
ture trees (McKelvie, 1957). Similarly, 
succinic acid 2, 2 - dimethylhydrazide 
(SADH) applied at a concentration 
of 3000 ppm to young and mature 
trees had no influence on flushing 
pattern or cherelle wilt, but inhlb
ited interno de elongation of seedlings 
(Fordham, 1973). 

Although the application of growth 
retardants to cacao has met with limited 
success their use has produced consider
able benefits in the cultivation of other 
crops (Cathey, 1964, Luckwill, 1976, 
Nickell, 1978). In particular, SADH 
reduced the vegeta tive growth of cherry, 
pear, and apples which was accompanied 
by an increase in the amount of bloom 
the following spring (Batjer at ai , 1964). 
The use of SADH may be seen at its 
most proficient in the Meadow Orchard 
system of biennial apple production 
(Luckwill and Child, 1973). SADH is 
applied in the first year to reduce vigour 
and promote the formation of frui! 
buds, and in the second year to aid fruit 
retentfon and development by the 
reduction of vegetative growth. 

Another group of synthetic growth 
retardants, commonly called morphac
tins , has not been so fully investigated 
as that of SADH but these compounds 
have demonstrated a capacity to alter 
growth and development of a wide 
range of species (Schneider, 1972). 
Morphactins will effectively delay the 
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growth and development of plants 
including bud break and flowering 
(Sclmeider, 1972). 

PIX is the commercially registered 
name for N,N-dimethy1 piperidine 
chloride and little in known about its 
capabilities as a plant growth regulator. 
lts parent compound, piperidiniurn has 
been shown to retard growth of snap 
beans and cucumber (Cathey, 1964). 

This paper presents the results of a 
preliminary experiment to investigate 
the effects of SADH, the morphactin 
chloflurenol methyl ester , and PIX on 
growth and development of cacao 
seedlings. 

Materiais and Methods 

The study consisted of two separate 
experiments carried out under green
house conditions between May 1979 
and March 1980. In each experiment 
seedlings, from seeds of hybrid cacao 
(Theobroma alalO L.), were grown in 
black polythene bags which contained 
three kilograms of soil . Uniform plants 
(approximately three months old) that 
had completed two flush growth cycles 
and were at the start of renewed flush 
growth were sprayed with the following 
aqueous solutions: 

a) chlorflurenol methyl ester at con
oentrations of I, lO, 100 and 1000 ppm 
active ingredient (aj.). 

b) succinic acid 2, 2 - dimethyIhy
drazide at concentrations of 100, 1000, 
and 5000 ppm aj. 

c) N,N - dimethyl piperidine chloride 
at conoentrations of 100, 500 , 5000, 
and 10000 ppm aj. 

AlI the solutions contained 0.05% 
(v/v) Triton X-I00 as a surfactant. 

After application morphological 
changes were recorded at regular inter
vais. At the end of the experimental 
period the seedlings were harveste4 and 
stem height, leaf area and root dry 
weight were measured. The first experi
ment investigated the effect of the 
morphactin on the growth of cacao and 
was terminated three months after 
application. The second experiment 
with SADH and PIX lasted for five 
months. These experiments 'were con
ducted at different times of the year 
and it should be noted that each ex
periment had its respective control. 

Results 

Df the three growth retardants 
tested, only morphactin influenced the 
growth and development of cacao 
seedlings to the extent that growth 
was significantly delayed (Table I) . 

However the growth effect of mor
phactin at 100 and 1000 ppm was 
inhibitory rather than just a reduction 
in the rate of growth. The development 
of the terminal shoot was completely 
inhibited after some initial elongation 
of the terminal stem and total stem 
growth was significantly reduoed (Table 
2 and Plate 1). The application of 100 
and 1000 ppm morphactin, through the 
supression of terminal shoot develop
ment , caused the lateral buds to swell 
and burst. However only those plants 
sprayed with 100 ppm morphactin 
had subsequent growth and develop
ment of the lateral stems and leaves 
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(Table 2). Lateral shoot development of 
the plants sprayed with 1000 ppm 
morphactin was completely inhibited 
after some initial stem elongation and 

Table 1 - The effe c t of growth 
retardants on the time t o complete 
the growth cycle after application. 

Substance 
Concentration Time 

(pprn) (days) 

Morphactin O 34 
1 34 

10 34 
100 65 

1000 +90 

SADH O 40 
100 43 

1000 41 
5000 47 

PIX 100 40 
500 41 

5000 39 

this persisted throughout the experi
ment. The terminal buds of those plants 
treated with 100 and 1000 ppm mor
phactin eventually turned brown and 
died. 

The only other treatments that 
reduced cacao growth were the applica
tions of 5000 ppm SADH and 10000 
ppm PIX, which reduced terminal stem 
elongation but not the rate of stem 
growth (Table 2). PIX at a concentra
tion of 10000 ppm produced necrosis 
of the mature leaves present at the 
time of application and further measure
ments of these plants were discontinued 
because of this damage. The reduction 
in stem elongation was no! accompanied 
by a reduction in apical dominance. 

The growth regulators did not 
significantly influence the amount of 
new leaf growth (Table 2). Some of 
the leaves that were formed imme-

Table 2 - The effec t o f growth retardants 00 gr owth and developrnen t of seedlings o f 
cacao . 

Substance 
Concentration Stem length 

( pp") increase ( c,,) 
N9 of lateral Lateral stem lntrease in leaf 
buds per plant length (em) area (cm 2

) 

Morphactin o 9 . 8 ~ 1. 07 a • O O 528 ! 41 a 

1 9 • 7 ! 1. 35 • O O 661 ! 30 a 

10 15 . 5 ! 1.92 b O O 584 ! 14 a 

100 3 .0 ' 0.57 c 1.9 :!: 0 . 3 12 . 8 :!: 1.6 a 710 :!: 131 a 

1000 2 .4 :!: 0 .1 4 c 4 . 9 :!: 0 . 8 1. 0 b O 

SADH o 18 . .'1 :!:. 1.9 3 a O O 176 9 :! 272 a 

100 19.3 : 2 . 09 a O O 1863 ! 188 a 

1000 20.0 + 1 . 86 a - O O 1955 : 178 a 

5000 10 .0 + 1. 14 b - O O 1244 + 281 a -

PIX 100 28 . 7 :!: 2 . 23 c O O 1531 ! 133 a 

500 19.6 ! 1.58 a O 2013 ! 212 a 

5000 18 . I + 1 . 65 a - O O 17 79 : 220 a 

10000 11.6 + 1. 20 b - O O 

* Each figure includes the standard e rra r oí the mean. Fi gures fallawed by the same letter 
within a parti cul ar :neasurernent andexperit;Jent are nat signific3atly dífferent at p =0 . 05 . 
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;' . • 

,.,.... -... -

Plate 1 - The effect on seedlings of cacao of chlorflurenol rnethyl ester at concenua
tions of (left to risht) 0,1 , 10,100 and 1000 pprn. 

diatoly after the application of 10 and 
100 ppm morphactin were irregularly 
shaped, but leaf development during 
the next flush appeared normal. 

The growth of the roots , in terms of 
accumulated dry weight, was signifi
cantly reduced by 1000 ppm mor
phactin and 5000 ppm SADH (Table 3). 

Apart from an inhibitory effect on 
growth and development, morphactin 
at a concentration of 10 ppm and PIX 
at 100 ppm significantly promoted the 
elongation of the terminal stem in 
comparison to their respective control 
(Table 2). 

Discussion 

These results clearly demonstrate a 
dose related response of cacao to 
morphactin . At high concentrations 
morphactin produced inhibition of 
shoot development , the degree and 

Table 3 - The effect of growth retardants 
00 root growth Df T . cacQO. 

Substance Concent r a tioo RODt dry we i gh t 
(ppm) ( g ) 

Morphactin O 2.93 ~ 0 .50 a * 
1 2 . 82 ! 0 .31. 

10 2 . 83! 0 . 22. 

100 2 . 21 :!: 0 . 32 a 

1000 1.11 ! 0 . 15 b 

SADH O 6.03 ! 0 . 54. 

100 6.58 ! 0 . 59. 

1000 6 . 43 ~ 0 . 54 a 

5000 4 .04 ! 0 . 87 b 

PIX 100 6.0 3 ! 0.50. 

500 4 .83! 0.38. 

5000 4 . 89 :: 0 .44 a 

* Each figure includes the standard e rra r Df 
the mea n . Figu res f ollowe d by the saroe let
t er ""i chio a particular measurernent and ex
periment are noe significant ly differ ent 
at p "" O. OS . 

duration of which depended on the 
applied concentration. Thus at 1000 
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ppm morphactin totally inhibited growth 
for all of the experiment, but with 
100 ppm growth was delayed and only 
resumed through lateral shoot develop
ment. Whilst inhibition af growth was 
to be expected considering the results 
or previous studies with other species 
(Khan, 1967, Tjia et ai, 1973) stimula
tion of stem growth also occurred. 
However this effect has been previously 
reported (Krelle and Ubbert, 1968 a, 
Pilet, 1970, Mnzava and Flocker, 1978) 
and, as with cacao, is associated with 
the application of low concentrations 
of morphactin. The effect of mor
phactin in promoting loss of apical 
dominance has also been found with 
crysanthemum (Tjia et ai, 1973) and 
indicates the possible interference of 
morphactin in auxin metabolism or 
transport (parups, 1970, Krelle and 
Libbert, 1968 b). 

While SADH at 5000 ppm reduced 
stem elongation there was no delay of 
leaf development. It is doubtful wheter 
only a decrease in intemode lenght 
would represent such a reduction in the 
sink strength of the developing vege
tative growth as to effectively diminish 

competition between young fruits and 
flush growth. Preharvest application of 
SADH has reduced the levei of apple 
fruit abscission (Edgerton and Hoffrnan, 
1966), alth~ugh the physiological basis 
of its action is suggested to be a reduc
tion in the endogenous leveis of ethylene 
in the fruit rather than a decrease 
in vegetative growth (Edgerton and 
Blanpied, 1970). Fordham (I 973) found 
that one application of 3000 ppm 
SADH did not reduce the incidence of 
cherelle wilt, but since the fruit bearing 
of cacao is extended over a considerable 
period it may be necessary to apply 
SADH several times before it has an 
influence on wilt. 

Similarly, for PIX to retard the 
growth and development of cacao it 
rnay be necessary to increase penetra
tion into the plant either by the use 
of repeated applications or a more ef
ficient formulation for the application 
ofPIX. 

However f TOm these preliminary 
results it appears that morphactin has 
the potential to control the growth 
of cacao and should be subjeéted to 
more extensive field experiments. 
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The floral biology of cacao, 1. Attractants and food substances . 

for adult midges I 

S. de J. SOria 2
, R. Keith Chapman

3 
and J Knoke

4 

Abstract 

Hypothesis Ihat such compounds as butyric acid, amyl acetate , propionic acid, geraniol , 
hydrolized prolein , elhyl alcohol, eugenol melhyl ether, anethol U.S.P., eugenol U.S.P. extra, ui
med-Iure and sugar cane molasses were effieient as adult midge atUactanls were rejected after 
field tesls in cacao plantations in Turrialba , Costa Rica. 

New approaches of research such as fraclional analysis of flower lissues are consequently pro
posed to find out the kind of compounds that are involved in atuacting the midges to the cacao 
flowers. This me!hod replaces that of random choice of chemicals whlch proved efficient for 
dipterans of olher famities but no! for ceratopogonid midges. 

Key words: Forcipomyia midges Floral biology AtUactants Theobroma cacao 

A biologia floral do cacaueiro: testes de atratividade para 

Forcipomyia no campo 

Resumo 

Ácido butírico , acetato de amila, ácido propiônico, geraniol, proteína hidrolizada e melaço de 
cana foram ensaiados em armadilhas de. pavio para testar a hipótese de que as mosquinhas For
cipomyia são aUaídas por estes produtos. Num segundo ensaio, os produtos elher metflico de eu
genol, anethol U.S.P., eugenot U.S.P. extra , geraniol, trin]edlure, proteína hldrolizada e sucrose 
foram ensaiados com o mesmo propósito. 

Os resultados, em ambos os ensaios, indicaram que os produtos testados não furam a tIativos 
para as mosquinhas Forcipomyia. Ceratopogonídeos de outros gêneros, que não Forcipomyia. 
foram encontrados em números pequenos nas atmadilhas com sucrose e IOOlaseS. Drosophilideos 
foram os díptero s capturados em maior número, representanJo 23,8% da população capturada. 

1 Extracted [rom the senior authar Ph.D. Dissertation. Universicy of JIIisconsin . Madison. US.A. 
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Sciences of the A merican Staces is gratefully aclmowledged. 
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Para determinar compostos envolvidos na atração das mosquinhas pelas flores do cacaueiro 
sugere .. e utilizar métodos mais objetivos, tais como a análise química fracionada dos compostos 
existentes nos diferentes tecidos da flor, particularmente os tecidos que integram as arestas 
internas dos estaminóides e as chamadas linhas-guias, que são os tecidos específicos procurados 
pejas mosquinhas ForcipomyÚl. 

Palavras-chave: Forcipomyia midges Biologia floral Atraentes Theobro1l'lll cacao, 

I ntroduction 

Hemandez (1965) noted an apparent 
attraction of Forcipomyio núdges to 
20% sucrose solutions in laboratory 
studies. No other record could be found 
regarding Forcipomyio responses to 
attractants. lt is known that various 
insect species respond quite differently 
to different compounds and therefore 
the reaction of Forcipomyio núdges 
to several possible attractants was tested 
in prelinúnary trials. 

Literature Review 

This review exanúnes lhe evidence 
that núdges visit flowers in search of 
food substances. 

Hernandez (1965) tested several 
kinds of diets for keeping Forcipomyio 
adults alive inside small individual cages. 
When midges were supplied with smaU 
discs of white filter paper soaked in 
20% sucrose solution, their longevity 
was similar in tests with unpainted 
discs and in tests with discs painted to 
resemble the pigmented parts of the 
cocoa flower. Painted discs soaked in a 
water extract of the stanúnodes did not 
render them specially attractive to the 
núdges. However, Hernandez noted 
that those filter paper discs imitating 
stanúnodes were visited sooner by the 
núdges than unpainted discs . 

They always preferred discs con
laining 20% sucrose solution. This fact 
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suggested to Hernandez (1965) the idea 
that midges visit cacao flowers looking 
for some kind of specialized food. 

Based upon the knowledge that 
midges look for the staminodes and 
guide !ines in the flowers, it seerns 
practical to propose a biochemical 
fractional ana1ysis using gass chro
matography techniques, to find out 
which compounds are present in these 
tissues and which of these are active 
as attractants to the midges. 

Shimoya (1965) dissected the stami
nodes and found each one to be a 
trilobed body consisting of parenchyma 
surrounded with epidernús, a vascular 
axis at its center and vacuum spaces 
at both sides. 

Taylor' (persona1 communication, 
1966) found in a series of núcrotome 
dissections of cacao flowers the same 
characteristics as described by Shimoya 
(i 965) regarding the vacuum spaces and 
in addition found simple glandular hairs 
in most of the floral parts. But he 
believes that these vacuum spaces reaUy 
contain some resinous or muci1aginous 
substance of an unknown chenúcal 
nature. These aetails are important in 
lhe analyse of the insect/host relation
ship between flowers and Forcipomyio 
núdges. It is thought in the present 

>Departmenl ofBotany, Universily ofPanamá, 
Panamá. 
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report that the resinous or mucilaginous 
substance existing in the staminodes 
might secrete attractive odors for Farei
pomyiLl midges. Midges plObably visit 
the cacao flowers looking for scme food 
source. 

The colour of cacao flowers was 
thought to exercise an influence in 
attracting midges toward the flowers. 
Posnette (1950) expressed the opinion 
that the cacao flower is idea1ly construc
ted for pollination by ForeipomyiLl 
midges, since "they appeared to be 
attracted by the deeply pigmented 
tissue of the staminodes which surrounds 
the style and by the "guide lines" which 
run inside of the petal hood flOm the 
base of the ovary to the anthers". This 
hypothesis was rejected when informa
tion was obtained comparing natural 
pollination in albino versus coloured 
flowers. Pollination was equaly efficient 
in both kinds of flowers (Soria, 1970). 

Material and Methods 

The materiaIs tested in the field in 
1967 included sugar cane mollases, 
butyric acid, amyl acetate, plOpionic 
acid, geraniol, and hydlOlized plOtein, 
alI diluted to 50% concentration . Water 
and ethyl alcohol, the solvents for the 
above compounds, were included as 
checks. 

To release the attractant and catch 
insects that might Ibe attracted, traps 
were constructed by inserting the 
mouth of 20 em diameter funnels (with 
inner surfaces covered with tanglefoot) 
into 50 ml erlenmeyer flasks . Forty 
ml of the attractant solution was 
placed in the flask and a cotton wick 

was inserted into the solution with the 
upper end about 5 em into the funnel 
(Figura 1). 

Individual traps for each attractant 
were placed at random in trees con
taining considerable numbers of flowers 
in the Pejivallal cacao plantation near 
Turrialba. Traps were left in the field 
for one week during the three-week 
sampling period from August 13 to 
September 3, 1966. Each attractant 

. -.. 

. 
• 
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,.' " """ ,~ .. ~ ..... -. 

Figure 1 - Trap used for attracting For
cipomyia midges at Pejivallal plantation. 
Turrialba. Costa Rica. 1966. 
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was tested once in each of three lo
cations. Twice a week, while attractants 
were renewed in the field, ali insects 
trapped in the tanglefoot were removed 
and identified with the aid of a hand 
Jens. 

In April, 1969, specially rnade 
bo ttles were used for testing seven 
chemicals as attractants for Forcipo
myia midges at the Pejivallal planta· 
tion. The bottles were 16 cm high 
by 16 cm in diameter, with a rised 
opening on the underside (Figura 2). A 
5% concentration of each of the foi· 
lowing chemicals was used: Eugenol 
Methyl Ether , Anethol U.S.P., Eugenol 
U.S.P. Extra, Garamol, Tri·med·lure, 
Hydrolized Protein and Sucrose. 

'/ 

t. 

Figure 2 .- Trap used for attracting For· 
cipomyia midges aI Pej ivallal cacao planta· 
ti011, Turrialba, Costa Rica. 1969. 

Resulto alld Discussion 

Ceratopoganid midges re presented 
4.6% of the total af clipterans captured 
in lhe traps (Table J l. In no case, how-
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ever, was any Forcipomyia pollinator 
midge caught in the traps. Drosophilidae 
were the most numerous dipterans 
representing 23 .8% of the total popula
tion captured. A brief sampling ,at San 
Isidro dei General, Costa Rica , showed 
greater numbers of Ceratopogonids in 
the tanglefoot of the traps than at 
Turrialba, but again no pollinators were 
caught. 

Of the attractants tested, sugar cane 
mollases showed the strongest attraction 
for most of the dipterans. The fact that 
no pollinator Forcipomyia midges could 
be found in the traps suggested that 
more specific attractants are needed 
for them. Knowledge of the specific 
diets for Forcipomyia midges is greatly 
needed for planning studies of attrac· 
tiveness . 

Species identification ofthe collected 
samples was difficult beca use of the 
tIOuble of handling the tiny midges 
imbedded in the tanglefoot. lt is believed 
that the trap design was inefficient and 
a different type might resul! in more 
efficien t attraction to the sample com· 
pounds 

Result s proved negative regarding 
trapping of Forcipomyia midges in test 
of Apri! , 1969 (Table 2). TIle sampling 
was fortunate on the other hand in 
finding Eugenol V.S .P. Extra to be a 
highly :: pecific attractant for Euglossini , 
a neotropic sub tribe of bees with a long 
proboscis, Ihat pollinate ordhids (Vogel , 
1%6. anel Dodson , 1969). One hundred 
anel eighty-five bees were collected in 
Iwo tria ls with the attractant. 

[t was concluded that studies on 
attractqnts fo r Forcipomyia midges 
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Table 1 - Diptera caught ,n tanglefoot covered funnel- t raps baited with various a t t rac -
tants. Turrialba. Costa Rica . August 13 - September 3, 1966 . 

No . of Diptera trapped a 

Attractants Míscell - Simuli- Chi rono-Cyclo- Psycho- Ceratopo- Culi-
aneous rrapha dae midae didae gonidae cidae 

Total 

Sugar-cane rnollases 6 26 O O 5 2 O 40 

Butyric Acid 19 5 8 2 O 4 1 39 

Amyl Acetate 11 13 4 5 1 1 1 36 

Propionic Acid 10 7 4 3 O 2 O 26 

Geraniol 11 3 3 2 1 3 24 

Hydro lized Proteio 10 9 3 O 2 O O 24 

Ethyl Alcohol 7 2 4 1 O O O 14 

Water 2 4 4 O O O 11 

Total 76 70 30 13 10 10 5 214 

a Hean trom 6 counts . 

Tab1e 2 - Numbe r s of di ff e r ent i nsec t s caugh t ~n t r aps ba ited 
wi th var l OUS attractants . Pej i valla1, Tur ria1ba , Costa Rica . Apri 1 
4 - Apri1 16 , 1969 . 

No . of specimens collec t ed in each group 

" " '" " " 
.., 

" " '" '" 
.., 

'" '" '" " <li 

Chemica1 tested '" " '" '" " '" <li '" 
.., 

<li <li '" OJJ QJ (j) .., 
'" c. 

u u OJJ o .., .., C. QJ o . .., o o .., c. c. o .., 
" .c .., .., 

'" o o 'O C. '" U ~ c. '" QJ .c . .., o '" '" '" .... .... .., c. S '" '" Q) .... '" o ... <li o .c 
"" z u u u O ,...l '" f-< 

Eugeno 1 Methy1 Ether 19 15 1 7 45 1 O 1 14 

Ane tho 1 U.S,P, 32 10 O O 3 2 1 O 18 

Eugeno 1 U. S , P . Ex,tra 29 1 1 185 7 O 2 O 1000 

Gerani o1 41 5 12 O 5 O O 2 35 

Tri-med-lure 9 7 1 1 O O 2 O O 

Hydro1ized Pro t e i n 16 O 35 O O O O O O 

Sucrose 22 O 5 4 O O O O O 
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should be approached from a new angle . 
Midges are ltighly attracted to the 
flowers during pollination suggesting the 
presence of luring substances . It might 
be more profitable to isola te various 

aromatic substances from lhe cacao 
flower by some type of fractional 
analysis and test the resultan t fractions 
for their ability to attract Forcipomyia 
pollinators. 
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Cen tro de Pesquisas do Cacau, Ilhéus, Bahill, Brasil 

Aspectos da resistência de três gram(neas forrageiras 
ao ataque de Zu/ia entreriana (Berg) (Homoptera: Cercopidae) 

Max de Menezes 1 e Miguel A _ Moreno Ruiz 2 

Resumo 

A resistência de t rê. gr~mír.eas fOrJageir"" au ataque de Zulia entreriana foi avaliada em casa 
de vegetação, levando-s. em conta a mortalidade de ~igarrinhas adultas confinadas a folhas, a pre
ferência de adultos para alimentação e a infestação de ninfas 30 dias após o confinamento de in
setos adultos, em teste de hVle «.:olha. 

A 8rachiaria humidicola &.presentoll Ie~istêncla nitidamente maior à Z. entreriana do que a 
BrachÍlUiIl decumbens e o Panicum mJJXimum cv. Makueni, em todos os aspectos considerados, 

A sobrevivência d. eigarrinhas adultas " o númelO de !ouceiras infestadas por ninfas foram 
maiores na B. decumbens do que no Makuem. Esta última gramínea, no entanto , foi alque apre
sentou a maior suscetibilidade à praga , p.)is foi a preferida para alimentação pelos insetos adul
tos e mostrou maior número de massas de espuma e de ninfas por touceira. 

As três gramíneas não diferiram sigmfica tiva.nente entre si quanto ao número de ninfas por 
massa de espuma, 

Palavras-chave : Zu/iIl entrerÍlina B/'uchiaria decumbens Brachiaria humidicola Panicum ma-
ximum Resbtência 

Some aspec1S of the resistance of three pasture grasses to attack 
by Zu!ia entreriana (Berg) (Homoptera: Cercopidael. 

Abstract 

The resistance of threL' pasture gr<1~jes to attad~ hy ZuUa entreriana was evaluated in a 
greenhouse. The mortaht~ of adult spittk bllgS confinecl on leal blades, the adult food preference 
and the leveI of infc station o f nymph'i thin y da}':.- aft~r l'on tlning adults. \Vere used to assess 
r ~si s tance . 

Brachiaria humidicol(J sho\\l..'d a l1iuch grc3tcr r~ s istdnL't' to attack by Z. entreriana than 
B. decumbens and Pan icu.tf1 maximufIi ('\'. ~l aku l' ni in all af tht: aspe<: t :'l considere d. 

1 Divisão de Zoologia 4gricola. Centro] de Pe."IuiSJs do CaCill/ , Cai~a Postal 7,45.600 -- fta bllna, 
Bahia, Brasil. 

, 
-Divisão de Zoo tt!cnir., C_litro ai.: Pes(l idÚtS .1u CÚ.Cllll , Caua Po~dal 1,45 .6 6 0 - ltabuna, Bahia 
Brasil. 
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The survivaJ of adult spittlebugs and lhe number of tussocks infested by nymphs were greater 
in B. decumbens than in Makueni. However, Makueni showed greater susceptibility to attack by 
the pest since it was the preferred food plant of adults and also had a larger number of spittIe 
masses and n.ymphs per tussock . 

The number of nymphs per spittle maS5 did not vary significantly between the three grasses. 

Key words: Zulia entreriana Brachiaria decumbens Brachiaria humidicola Panicum maxi· 
mum Resistance 

Introdução 

A cigarrinha Zulia entreriana (Berg) 
ocupa lugar de destaque entre as espé· 
cies de cercopídeos pragas das pasta
gens brasileiras, pela sua ampla distribui
ção geográfica e pelo grande número de 
gramíneas forrageiras que lhe serve de 
hospedeiras. 

Na região sul da Bahia , Z. entreriana 
é considerada a cigarrinha mais importan
te , ao lado de Deois schach (Fabricius) e 
Aeneolamia selecta (Walker), pelos altos 
níveis populacionais que atingem e gra
ves prejuízos que causam à pecuária re 
gional (Menezes, 1979; Ramos, 1976). 

Atualmente, a maior parte das pasta
gens cultivadas do sul da Bahia são for
madas por Panicum maximum cvs. 
Sempre-verde e Colonião nas áreas cen
trais da região, e por Brachiaria de 
cumbens, que predomina no extremo 
sul e nas proximidades do Recôncavo. 
Mais recentemente, vem ocorrendo acen
tuada expansão da área de pastagens de 
Brachiaria IWl1lidicola, que tem sido 
preferida pela sua agressividade , baixa 
exigência nutricional e por ser dita to
lerante às cigarrinhas. 

Essa possível tolerância de B. humi
dicola à praga tem sido percebida em 
observações ocasionais rea lizadas na re
gião , pois, sob severas infestações natu
raIs de cigarrinhas, essa gramínea 
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mostra-se comparativamente mais vigo
rosa e menos c!orótica do que as outras 
três forrageiras citadas, sob condições si
milares de pastejo . Na maioria das vezes 
em que esse fato foi observado, ocorria 
nessa gramíne~ nítida predominância 
(às vezes de 100%) de D. schach, mesmo 
quando os níveis populacionais de Z. 
entreriana eram muito elevados em pasta

gens vizinhas de B. decumbens ou P. 
maximum (Menezes e Moreno Ruiz, 
1978). Essas últimas gramíneas, por seu 
turno, têm se mostrado altamente sus
cetíveis ao ataque das cigarrinhas na 
região (Menezes e Moreno Ruiz, 1978; 
Santos e Correia, 1980), como também 
em outras regiões do país. 

Diferenças na suscetibilidade de al
gumas gramíneas forrageiras ao ataque 
de cigarrinhas das pastagens já foram 
sugeridas por vários autores (Bianco e 
Villacorta, 1978a, b ; Menezes e Moreno 
Ruiz, 1980; Moreno et ai, 1980; Silva e 
Magalhães, 1980). O conhecimento mais 
detalhado desse assunto poderá propi
ciar condições para recomendar a im
planta ção de pastagens com gramíneas 
resistentes, no sen tido de reduzir os 
prejuízos causados pela praga. 

No presente trabalho são relatadas al
gumas obse rvações realizadas com o 
objet ivo de avaliar a re sistência de B. 
decumbel1s , B. humidicola e P. ma-
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ximum cv. Makueni ao ataque de Z. 
entreriana. A última forrageíra foi in
cluída por ser di ta possuidora de boas 
qualidades agronômicas e zootécnicas, 
tratando-se , pois , potencialmente , de 
alternativa para os capins sempre-verde 
e colonião, no sul da Bahia. 

Material e Métodos 

As observações foram realizadas na 
casa de vegetação da Divisão de Zoolo
gia do CEPEC, em Ilhéus, em janeiro e 
fevereiro de 1980. Foram utilizadas 
touceiras de P. maximum cv. Makueni , 
B. decumbens (IPEAN) e B. humidicola, 
obtidas a partir de sementes e com, 
aproximadamente, 60 dias de idade de 
rebrota , mantidas individualmente em 
vasos plásticos. As cigarrinhas adultas 
da espécie Z. entreriana utilizadas nos 
testes foram coletadas através de aspira
dor costal D-Vac, em pastagens de ca
pim sempre-verde localizadas na Estação 
Zootécnica de Itaju do Colônia, Bahia. 
Esses insetos foram usados nos testes 
logo após sua chegada do campo . As
sim sendo, não foram submetidos a 
per íodo de pré-adaptação às condi
ções de casa de vegetação. 

A análise de variância dos dados de 
preferência das cigarrinhas para ali
mentação e de níveis de infestação foi 
realizada considerando o delineamen
to experimental de blocos ao acaso, 
com três tratamentos , representados 
pelas gramíneas , e quatro repetições. 
Cada bloco consistiu de uma gaiola de 
tela de 1,5 x 1,5 X 1,5 m, no interior 
da qual as parce las , constitu ídas por 
cinco vasos, foram colocadas ao acaso. 
Cada vaso continha apenas uma tou
ceira da gramínea. 

Os números originais de touceiras in
festadas foram transformados em .Jx, 
e os números de cigarrinhas alimentan
do-se nas diferentes g,ramíneas, de mas
sas de espuma por touceira , de ninfas 
por touceira e de ninfas por massa de 
espuma, em logto' As médias dos tra
tamentos foram comparadas pelo Tes
te DMS. 

TESTE 1 - Sobrevivência de ci
garrinhas adultas em condições de 
confmamento_ O teste de sobrevi
vência de Z. entreriana nas diferentes 
forrageiras foi realizado através do con
frnamento de um macho adulto dessa 
espécie à área central da primeira folha 
completamente expandida de cada per
filho, por meio de células plásticas 
transparentes de 5 em de diâmetro. 
No total, foram confinados 80 insetos 
por gramínea, durante 12 horas , findas 
as quais foram contadas as cigarrinhas 
vivas e mortas. Neste teste foram utili
zados apenas machos adultos, que na 
ocasião eram mais abundantes no 
campo. 

TESTE 2 - Preferência das cigar
rinhas adultas para alimentação. Cada 
um dos blocos experimentais (gaiolas de 
tela) recebeu 320 cigarrinhas adultas, 
na proporção sexual de 1:1. Vinte e 
quatro horas após o confinamento, 
foram contadas as cigarrinhas que per
maneciam imóveis, alimentando-se em 
cada gramínea. Essas contagens foram 
realizadas por dois observadores, com 
intervalos de uma hora entre um e ou
tro. Os insetos em movimento sobre as 
plantas não foram considerados. 

TESTE 3 - N(veis de infestação de 
ninfas. Após as observa-ções realizadas 
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no Teste 2, as mesmas cigarrinhas adulo 
tas foram mantidas nas 4 gaiolas de tela 
até a morte, juntamente com as toucei· 
ras previamente referidas. Um mês de· 
pois do confinamento, todas as plantas 
foram cuidadosamente examinadas, con· 
tando·se o número de touceiras infesta· 
das por ninfas, o número de massas de 
espuma e de ninfas por touceira e o nú' 
mero e o estágio de desenvolvimento 
das ninfas de cada massa de espuma. 

Resultados e Discussão 

TESTE 1 - O Quadro 1 mostra os 
dados de sobrevivência observados no 
teste. Percebe·se que a porcentagem mé· 
dia de mortalidade dos machos adultos 
testados foi nitidamente mais elevada 
na B. hwnidicola do que na Makueni 
e na B. decumbens. A alta mortalidade 
observada em todos os tratamentos era 
esperada , pois ocorre sempre que cigar· 
rinhas adultas com idades diferentes são 
trazidas do campo para a casa de vege ta· 
ção. Por outro lado, a possibilidade das 
cigarrinhas adultas já estarem adaptadas 
ao Makueni, por terem sido coletadas 
em pastagens de capim sempre·verde, 

outra cultivar do mesmo P. maximum, 
não é considerada importante, pois 
sabe·se que cultivares do mesmo capifll 
podem apresentar comportamentos bas· 
tante diversos em relação às cigarrinhas 
(Stimmann e Taliaferro, 1969). 

TESTE 2 - As contagens dos insetos 
adultos que se alimentavam das diferen· 
tes gramíneas mostraram que houve 
uma preferência marcante de Z. entre· 
riana pelo Makueni (49,2%), significa· 
tivamente maior (p = 0,01) que a mos· 
trada para a B. humidicola, que foi de 
apenas 19,4%. Nesse aspecto, a B. de· 
cumbens situou·se em posição inter· 
mediária, com a preferência de 31,4% 
dos insetos, não diferindo estatistica· 
mente das duas outras gramíneas teso 
tadas (Quadro 2). Estes dados são imo 
portantes, pois a preferência alimentar 
deve ser o principal fator determinante 
da preferência do inseto para oviposi· 
ção. Assim sendo, o nível futuro da in· 
festação da pastagem dependerá, além 
do número de ovos postos, das condi· 
ções nutricionais da gramínea e de ou· 
tros fatores ecológicos atuantes sobre a 
eclosão e o desenvolvimento ninfal. 

Quadro 1 - Totais de cigarrinhas adultas (c!<:! ) e res
pectivas percentagens medias de mortalidade. 

Cigarrinhas adultas 
Gramíneas 

Vivas Mortas Mortalidade % 

Makueni 42 38 47 , 7 

B. decwnbens 46 34 42,5 

B. hwnidicola 34 46 57,5 
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Quadro 2 - Números médios de c i garr inhas adultas ali
mentando-se durante o período de confinamento e respecti
vas percentagens. 

Cigarrinhas adultas 
Gramíneas 

Números médios % 

Makueni 23,50 ai 49,2 

B. decumbens 15,00 b 31,4 

B. hwni di co la 9,25 b 19,4 

I As médias seguidas da mesma letra nao diferem signifi
cativamente Cp = 0,01) . Médias comparadas pelo teste 
DMS CCV = 7 , 0). 

TESTE 3 - A B. decumbens, que 
apresentou 95% de suas touceiras infes
tadas por ninfas, e o Makueni, com 90% 
das touceiras infestadas , diferiram signi
ficativamente (p = 0,01) da B. humidi
cola, da qual apenas 35% das plantas 
oferecidas aos insetos mostraram-se por
tadoras de ninfas, um mês após o confi
namento das cigarrinhas adultas (Qua
dro 3). Nessa mesma ocasião, o Makueni 
e a B. decumbens diferiram significati
vamente da B. humidicolo quanto ao 
número médio de massas de espuma 
por touceira (p =0,01) e de ninfas por 
touceira (p = 0,05) (Quadro 3). O nú
mero médio de ninfas por massa de es
puma (Quadro 3) foi maior para o 
Makueni, com 2,12 (variação de I a 10 
ninfas/m.e.), seguido da B. decumbens, 
com 1,87 (I a 5 ninfas/ m.e.) e da B. 
humidicola, com 1,75 (I a 6 ninfas/ 
m.e.). No entanto, não foi detectada 
nenhuma diferença estatística entre as 
médias dos tratamentos. 

Finalmente, percebe-se ainda que, no 
aspecto geral do experimento, na oca
sião da contagem, havia nítida predomi
nância do 3? ínstar ninfal, seguido do 
20 , 40 e la, em ordem decrescente da 
freqüência observada (Quadro 4). Nota-se 
também que, no momento da obser
vação, ou seja , 30 dias após o confina
mento das cigarrinhas adultas , ainda 
existiam ninfas no 10 ínstar, em algu
mas touceiras de Makueni e de B. de
cumbens. Esse fato deve ser resultante 
de um período de oviposição mais lon
go, devido à maior longevidade das fê
meas nessas gramíneas ou à variação na
tural do período de incubação dos ovos. 

Conclusões 

1. A mortalidade de machos adultos 
de Z. entreriana trazidos do campo foi 
maior na B. humidicola do que na B. 
decumbens e no Malrueni, quando con
finados individualmente à área central 
de folhas das gramíneas. 
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Quad ro 3 - Infestações médias de cigarrinhas nas gramí neas avaliadas . 

Gramíneas 
TouceÍras Massas de espuma i Ninfas I Ninfas / massa 
infestadas ta uce i ra toucei ra de espuma 

Makueni 4 , 50 a' 3 ,35 a 6 , 65 a 2 ,1 2 (67) a 2 

B. dec:wnbens 4 , 75 a 2,10 a 3,75 a 1,8 7 (42) a 

B. h wrri di c:o ta 1,7 5 b 0 , 55 b 1 , 00 b 1 , 75 (11) a 

CV 11 , 3 17 , 8 20 ,9 10, 7 

p 0 , 01 0 , 01 0,05 NS 

1 Médias seguidas da mesma l etra não diferem estatis t icamente pelo t es 
te DMS . 

2 Os números e ntre parênteses rep~s entam os t otais de massas de es puma 
examinadas . 

Quadro 4 - Números totais de ninfas de cada instar ob 
servadas 30 dias após o confinamen t o das c i garrinhas a 
dultas . 

Gramíneas 
19 29 

Makueni 10 36 

B . decwribens 2 16 

B. hwrri di co la O 

2. Cigarrinhas adultas mostraram 
prefe rência mais acentuada para alimen· 
tação no Makueni do que na B. humi· 
dica /a. A B. decwnbens foi mediana· 
mente preferida . 

3. A infestação de ninfas, observada 
30 dias após o confinamento das cigarri· 
nhas adultas, foi maior no Makueni e na 
B. decumbens do que na B. humidi
co/a . tanto no número de touceiras in
festadas quanto no grau de infestação 
individual de cada touceira. 
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2 

Es tágios ninfais 

39 49 59 Total 

76 14 O 136 

34 26 O 78 

11 5 O 18 

4. O número médio de ninfas por 
massa de espuma não esteve correlacio· 
nado com a suscetibilidade das gramí
neas testadas. 

5. Pela análise conjunta dos resulta· 
dos ob tidos, conclui-se que, nas condi
ções experimentais ocorridas e nos as· 
pectos abordados , a B. humidicola 
mostrou-se sensive lmente mais resisten te 
a Z. entreriana do que a B. decumbens e 
o Makuen i. este último o mais suscetível. 
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Efeitos da intensidade luminosa e do genótipo sobre o crescimento 
em altura do fuste do cacaueiro! 

Lygia Paraguassú Batista2 e Ronald Alvim3 

Resumo 

o crescimento em altura do eixo ortotrópico (fuste) do cacaueiro (Theobro11Ul cacao L), 
limitado quando a sua gema apical interrompe a atividade meristemática e permite a forma
ção de ramos plagiotrópicos ("coroamento ou esgalhamento"), é afetado por fatores gené
ticos e ecológicos. O presente estudo consta de vários ensaios que objetivaram investigar o.s efeitos 
do genótipo e da luz sobre a taxa de crescimento do fuste do cacaueiro, durante o período que 
antecede o coroamento. 

Com exceção de alguns casos, não foram detetadas diferenças significativas entre os genótipos 
testados, fato que leva à conclusão de que a expressão do genótipo não é a causa mais importante 
da variação observada em comprimento do fuste, sendo sua ação sobrepujada pelo efeito de fa
tores externos. Apesar disso, a combinação hídrica SCA - 6 x Catongo superou os demais genó
tipos testados em um ensaio. Em outro, o cacau Comum da AmazôniJ H10strou·se superior às 
demais combinações testadas. Ensaios em que se variou o espaçamento entre cacaueiros demons
traram que não há influência da densidade populacional, na faixa estudada , sobre o crescimento 
em altura do fuste . 

Estudos realizados em casa de vegetação, em que pIântulas de cacau foram mantidas, até os 
19 meses de idade, sob quatro níveis de luz, indicam que uma nova plantação requer, para melhor 
formação dos cacaueiros, uma quantidade de luz inferior a 60% e superior a 30% da radiação in
cidente. O crescimento do fuste é reduzido quando as pIântulas são cultivadas a 60% de luz, sen
do ainda observado que nesse tratamento os cacaueiros esgalham mais precocemente, cerca de 
três meses antes que as plantas mantidas sob menores intensidades de luz. 

Dos níveis de luz estudados, o tratamento 36% de luz foi o mais adequado ao desenvolvimen
to das pIântulas. A intensidades de luz inferiores é normal o crescimento do fuste em altura, mas 
a acumulação de matéria orgãnica é reduzida em cerca de 25% nas condições experimentais ado
tadas. 

Os resultados de um ensaio destinado a investigar o efeito da espécie utilizada para sombrea
mento permanente do cacaueiro sugeriram que um maior crescimento do fuste é obtido sob a 

1 Extraído da dissertação de L.P. Batista, apresentada à Universidade Federal da Bahia, em con· 
vênio com a CEPLAC, como parte das exigências do Curso de Biologia para obtenção do grau 
de Mestre em Fisiologia Vegetal. 

2 Pontifícia Universidade Católica, Salvador, Bahia. 

3Diretoria Científica , CEPLAC, Centro de Pesquisas do Cacau. 
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sombra de leguminosa e permitiram eleger a eritrina (Erythrina glauca) como a melhor das espé
cies observadas. 

Palavras-chave: Theobroma cacao Alongamento do caule Esgalhamento Genótipo Luz 
Sombreamento 

Effects of genotype and light intensity on the elongation 

of the orthotropic axis of cacao 

Abstract 

Elongation of the orthotropic axis of cacao (Theobroma cacao L.), which is restricted when 
the apical bud interrupts merislemalic growth and alJows for lhe formalion of plagiotropic 
branches, is affected by genelic and ecological factors. This study contains some assays that in
lended to investigale lhe effects of lhe genolype and lighl on the rale of stem elongation of cacao 
seedlings during lhe period Ihal precedes "branching" or "crowing". 

With few exceplions, no significant differences were detecled wilhin lhe genotypes lesled, 
indicating that lhe genolype is nol lhe mos I imporlanl cause of the observed variation on stem 
length of cacao and remarlcing lhe impor lance of exlernal faclors. In one experiment, the hybrid 
SCA-6 x Catongo was superior Ihan lhe olher genolypes lested. The "Comum da Amazonia" 
showed higher elongation rale, in olher study, Ihan various hybrids observed. Assays in which 
spacing among cacao trees varied showed Ihat planting densily, wilhin lhe range sludied, did nol 
affect slem elongation. 

Greenhouse studie s in which cacao planls were maintained for 19 months under cour light 
inlensities showed that the lighl requerements of a new plantation are under 60% and over 30% 
direcl sunlight. 

Elongation of lhe SI em is reduced when the seedlings are cultivaled aI 60% direct sunlight. 11 
was observed Ihal under Ihis treatment cacao planls branch earlier, three monlhs before planls 
mainlained under lower lighl inlensities . 

Of the leveis of light studied , the 36% direct sunlight was better for seedling growth . AI lower 
light inlensities stem elongation is normal bul dry malter accumulation is reduced in about 25% 
under the experimental condilions employed. 

The results of an assay designed to investigale lhe effects of lhe species ulilized for over-head 
shade of cacao suggested Ihal higher stem elongation is oblained under lhe shade of legume Irees 
and aUowed lo select erylhrina (Erythrina glauca) as lhe beSI of lhe species observed. 

Key words: Theobroma cacao SI em elongation Branching Genolype Light Shading 

Introdução 

O cacaueiro (Theobroma cacao L.), 
como muitas espécies tropicais, apre
senta um marcante dimorfismo vege
tativo em sua parte aérea. Uma planta 
proveniente de semente apresenta ini
cialmente um eixo aéreo ortotrópico, 
que pára de crescer longitudinalmente 
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quando a planta atinge uma idade de 12 
a 18 meses, em decorrência da morte ou 
da interrupção da atividade meriste
rnática de sua gema terminal (3). 

Este fenômeno é imediatamente se
guido do desenvolvimento de 3 a 5 
gemas axilares localizadas na região 
apical do eixo ortotrópico, que se trans-
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formam em igual número de ramos pla
giotrópicos (6). 

O eixo ortotrópico primário porta, 
sobre a quase totalidade de sua exten
são , gemas axilares também ortotró
picas, em estado de latência. Apenas 
em sua extremidade, quando atinge seu 
tamanho definitivo , por ocasião do blo
queio da gema terminal, é que o eixo 
ortotrópico apresenta gemas axilares de 
natureza plagiotrópica (3). Esses eixos 
plagiotrópicos ramificam-se profusamen
te , sendo de tal ordem a proximidade de 
suas gemas de origem que parecem sair 
de um mesmo plano, formando uma 
"coroa" ao término do caule ortotrópico 
ou "fuste". 

São ainda desconhecidas as causas do 
bloqueio meristemático sofrido pela ge
ma apical do eixo ortotrópico do ca
caueiro e de outras plantas tropicais , 
existindo apenas especulações que pro
curam explicar o fenômeno do " coroa
mento" como resultante da ação de um 
"stress", possivelmente de natureza hí
drica , primariamente , com implicações 
posteriores no mecanismo hormonal. da 
planta. Assim, Hallé e Martin (5) suge
rem que o bloqueio meristernático em 
seringueira (He vea brasiliensis) é provo
cado por um desequilíbrio hídrico , 
resultante de uma competição entre as 
folhas mais jovens e o meristema apical. 
De acordo com essa hipótese , a gema 
terminal pára de crescer porque , em cer
ta fase do crescimento a diferenciação 
vascular não é bastante rápida para asse
gurar um suprimento adequado de água 
ao meristema apical. 

O presente trabalho foi planejado 
com o objetivo de estudar as influências 

do genótipo e da intensidade luminosa 
sobre a taxa de alongamento do eixo 
ortotrópico do cacaueiro no período 
que antecede o estágio ontogênico do 
coroamento . 

Com exceção de alguns casos extre
mos, a expressão do genótipo, apesar de 
ser muitas vezes dependente do meio ex
terno , não parece ser a mais importante 
causa da variação normalmente encon
trada no comprimento do fuste do ca
caueiro. À primeira vista, diferenças em 
comprimento do fuste parecem advir 
mais da ação de agentes ambientais,. em 
razão da pequena variação que se obser
va em diferentes genótipos sob mesmas 
condições edafoclimáticas e da amplitu
de da oscilação que se verifica entre 
plantas da mesma carga genética, quan
do cultivadas em diferentes locais . 

A determinação dos fatores que afe
tam o crescimento do eixo ortotrópico 
do cacaueiro é de importância funda
mental para o perfeito manejo de novas 
plantações, principalmente quando se 
considera a necessidade de maximizar a 
mecanização dos tratos culturais e faci
litar a execução das práticas efetuadas 
manualmente . Apesar de estabelecidas 
as principais recomendações de campo 
para a implantação de novos cacauais, 
como as referentes a espaçamento entre 
as plantas de sombreamento provisório 
e permanente mais apropriadas , existem 
ainda dúvidas sobre o grau adequado 
de sombreamento e mesmo sobre a 
necessidade dessa prática. Sabe-se que 
é desnecessária em cacauais adultos, 
situados em regiões de precipitação 
pluviométrica abundante e bem dis
tribuída (1) , mas as dificuldades nor-
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malmente encontradas no estabeleci
mento de plantios a pleno sol têm le
vado à interpretação de que plantas jo
vens de cacau são de natureza esciófila. 

Sabe-se, há muitos anos , que o caule 
da maioria das espécies alonga-se mais 
rapidamente sob graus intermediários de 
sombra: a baixas intensidades lumino
sas, o crescimento é menor, em decor
rência de uma redução na fotossíntese; a 
inibição do crescimento longitudinal 
que se verifica sob altas intensidades de 
luz , por outro lado, deve-se prova
velmente a efeitos morfogênicos da 
luz (i I) . 

A fotoinibição do caule deve-se pri
mariamente a um decréscimo na taxa 
de alongamento das células e não a uma 
red ução do número de células ( 14). 
Sabe-se ainda que a redução da taxa 
de alongamento celular é resultante de 
uma diminuição da plasticidade da 
parede celular (7, 8). Este assunto tem 
sido amplamente explorado, podendo-se 
encontrar um grande número de refe
rências e revisões na literatura (4 , 9, 
12) , mas estudos sobre a respos ta do 
cacaueiro à luz, no que se refere à 
taxa de alongamento do caule, têm 
sido até hoje relegados a um segundo 
plano . 

Também não se encontram na litera
tura referências sobre o efeito de fato 
res genéticos e de ou tros fa tores am
bientais, além da luz, no alongamento 
do eixo or totrópico do cacauei ro. 

t eviden te que o estado de água na 
planta, o suprimento de nu trientes e 
o con trole fitossanitário são fatores de 
fundame nta l importância e que mere-
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cem ser considerados em uma avaliação 
mais extensiva. 

o fator luz , por ser o de mais di
fícil manipulação , e o fator genótipo , 
foram escolhidos para dar início às 
investigações no assunto . Espera-se, 
com esse trabalho , dar alguma contri
buição que motive outros pesquisadores 
sobre a importância de dar prossegui
mento a tais estudos . 

Materiais e Métodos 

Efeito do genótipo 

O efeito do genótipo foi estimado em 
dois experimentos instalados em Manaus 
em oxissolos das terras firme s amazo
nenses. O primeiro deles destinava-se à 
avaliação do potencial agronômico de 
diversos h lbridos de cacau, sendo o 
plantio efetuado em junho de 1973, sob 
o espaçamento de 2,5 x 2,5 m entre ca
caueiros, utili zando-se um desenho de 
blocos ao acaso, com 4 repeti ções. Os 
seguintes genótipos hlbridos eram com
parados nesse ensaio: 

SCA 6 x Ma - li 

SCA 6 x IMC - 67 
SCA 6 x C. Sul - 7 
SCA 6 x Be -- lO 
SCA 6 x Be - 9 

SCA 6 x RB - 40 

SCA I 2 x Ma - 1 1 

SCA 12 x IMC - 67 

SCA I 2 x C. Sul - 7 

SCA 12 x Be - 10 
SCA 12 x Be - 9 

SCA 12 x RB - 40 
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IMC - 67 x Ma - II 
IMC - 67 x Be - 10 
ICS - 6 x SCA - 12 
Comum da Amazônia 

Os dados de altura do fuste foram 
tomados em novembro de 1975, em 16 
plantas por parcela. 

O segundo experimento utilizado pa
ra avaliar o efeito do genótipo foi um 
ensaio de competição de híbridos e 
espaçamentos. Quatro combinaçôes hí
bridas (IMC - 67 x Calongo, SCA -
6 x Catongo , UF - 613 x Catongo e 
SIC - 953 . SCA .- 12 x IMC - 67) 
eram comparadas sob 3 espaçamentos 
(2,0 x 2,0; 2,4 x 2,4; 3,0 x 3,0 m). O 
número de cacaueiros por parcela era 
variável , totalizando 121 no espaçamen 
to 2 ,0 x 2,0 m. 81 no espaçamento 
de 2,4 x 2,4m e 49 no de 3 ,0 x 3,Om. 
Havia doi s blocos com parcelas dividi
das, sendo o espaçamento o tratamento 
principal e o genótipo o secundário . O 
plantio foi efetuado em dezembro de 
1972 e a altura do fuste determinada em 
dezembro de 1975. 

Efeito da luz 

Foram realizados' ensaios. Em um 
deles , realizado em casa de vegetação , 
investigou-se o efeito de diferentes n í
vei s de luz. No outro, procurou-se estu
dar o efeito do grau de so mbreamento 
fornecido por diferentes espécies de ár
vores utilizadas para es ta finalidade. 

Ensaio em casa de vegetação 

O ensaio foi realizado na casa de ve
getação do Centro de Pesquisas do Ca
cau, em Ilhéus. Bahia . Cacaueiros com 
três meses de idade foram transferidos 

para o interior de três armações de ma· 
deira, de 1,8 x 1,5 x 2,0 m de altura , 
protegidas por telas de '''nylon'' ou por 
um tecido de algodão , que proporcio
naram intensidades correspondentes a 
36, 20 e 21 % da luz ambiente, em de
corrência de diferenças em tamanho da 
malha. As plantas testemunhas, também 
cultivadas no interior da casa de vegeta
ção, recebiam cerca de 60% da luz in
cidente. 

Havia 20 plantas no interior de cada 
armação e 20 testemunhas, todas culti · 
vadas em vasos con tendo aproximada
mente 10 kg de solo cada um e regadas 
diariamente. As observações foram feio 
tas até a idade de 19 meses, ocasião em 
que foram to mados os dados de altura e 
diâmetro do fuste, pe sos de raízes , cau
les, pecíolos e folhas , área foliar e nú
mero de fo lhas presentes e de cicatrizes 
foliares . 

As intensidades luminosas foram de
terminadas com um luxímetro MEIRA 
WAII, NURENBERG , tipo MetTUx K. 
As áreas foliares foram medidas em um 
aparelho da HY ASHI DENKO, modelo 
AAM- 5. Os pesos secos fo ram ob tidos 
após permanên cia dos materiai s em estu-

. fa, a 650 , até peso constante. 

E nsa ia de campo 

Para avaliar a possível influência do 
grau de sombreamen to fornecido por di
ferentes espécies utilizadas na proteção 
permanente de cacauais, foram tomados 
dados de altura de fuste nos quatro ca
caueiros mais próximos das árvores de 
so mbra definitiva de um experimento 
ins!alado em Manaus, em fevereiro de 
1912. Neste estudo foram comparadas 
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as seguintes espécies de sombra defi
nitiva, substituintes da bananeira que 
fornecia sombra temporária: 

Clitoria racemosa D. Don (palheteira); 
Bertholletia excelsa H.B.K. (castanheira); 
Spondias lutea L. (cajazeira); 
Dipteryx odorata Willd (cumaru) ; 
Erythrina glauca Willd (eritrina) 
Copaifera multifuga Hayne (copalba). 

O delineamento experimental foi o 
de blocos ao acaso, com 3 repetições 
e 36 cacaueiros (IMC - 67 x Catongo) 
por parcela. Os dados de altura do fuste 
foram coletados em novembro de 1975, 
quando os cacaueiros tinham 3,5 anos 
de idade, nos 4 cacaueiros mais próxi
mos das árvores de sombra em cada par
cela. Os dados de crescimento das 
árvores de sombra foram tomados em 
dezembro de 1975. 

Resultados 

Efeito do genótipo 

Os dados do Quadro I mostraram pe
quenas diferenças entre ~ maioria dos 
genótipos testados no experimento de 
avaliação de potencial agronômico de 
hlbridos, exceto nas combinações SCA 
- 12 x Be - 9 (90,83 cm) e ICS - 6 x 
SCA - 12 (134,24 cm), bem como no 
cacau Comum da Amazônia (141 ,25 cm), 

Os resultados obtidos no experimen
to que comparava hlbridos em distintos 
espaçamentos (Quadros 2, 3 e 4) mos
tram que o hlbrido SCA - 6 x Catongo 
foi o que atingiu maior altura de fuste, 
sendo significativas as diferenças apre
séntadas para o hlbrido de menor fuste 
(UF - 613 x Catongo), em todos os es
paçamentos estudados, bem como para 
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Quadro 1 - Altura do fus te de di-
ferentes combinações híbridas do 
cacaueiro. 

Híbridos Altura do fus te 
( em) 

Comum da Amazônia 141,25 

ICS-6 x SCA-12 134,24 

SCA-6 x RB-40 129,37 

SCA-12 x IMC-67 128,58 

SCA-6 x C. SUL-7 128,40 

SCA-12 x Ma-11 126,43 

IMC-67 x Ma-11 125,84 

SCA-12 x RB-40 123,64 

SCA- 6 x Be-9 122 , 47 

SCA-12 xC. SUL-7 122 ,19 

SCA-12 x Be-10 120,09 

I MC-67 x Se-lO 119,39 

SCA- 6 x Ma-11 119,80 

SCA-6 x Se-lO 116,54 

SCA-6 _ x IMC-67 113,43 

SCA-1 2 x Be-9 90,83 

D.M.S. 57- 16,78 

as demais combinações hlbridas, nos es
paçamentos 2,4 x 2,4 m e 3,0 x 3,0 m. 
Os dados mostram ainda que não houve 
diferenças significativas quando se com
pararam dois espaçamentos quaisquer. 

Efeito da luz 

Ensaio em casa de vegetação 

Considerando-se a altura do fuste , 
verifica-se, pela observação do Quadro 
5 e da Figura I, que as plantas que rece
beram 60% de luz diferiram estatistica
mente das demais, apresentando a me
nor altura (86,68 cm). Peja análise da 
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Quadro 2 - Efeitos genótipo e do espaçament o sob r e o 
crescimento em altur a do fuste do cacaueiro (em) . 

Espaçament o (m) 
Híb r ido 

2,0 2,4 3,0 

IMC - 67 x Catongo 126,32 124,19 116,42 

SCA- 6 x Catongo 132,90 135,26 128,81 

UF-6l3 x Catongo 121,42 116,46 112,62 

(SIC-953 x SCA-12) x IMC-67 123,10 115,42 114,80 

Para comparar 2 híbridos dentro de qualquer espaçamento: 
DMS = 10,17 . 
Para comparar 2 espaçamentos, no mesmo nível de híbrido 
ou em diferentes níveis de híbridos: DMS = 22,48. 

Quadro 3 - Efeito isolado do genótipo sobre o creSC1-
mento em altura do fust e do cacaue1ro (médias dos valores 
referentes aos espaçamentos do Quadro 2). 

Híbridos 

SCA-6 

IMC-67 

x Catongo 

x Catongo 

(SIC-953 x SCA-12) x IMC-67 

UF - 6l3 x Catongo 

D.M.S . 5% 

Altura do fust e (cm) 

132,32 

1 22 , 31 

117,77 

116,83 

15,24 

Quadro 4 - Efeito isolado do espaçamento sobre o compri 
men t o do fuste do cacaueiro (méd i as dos va l ores referentes 
aos genótipos do Quadro 2). 

~ spaçamento 

(m) 
2,0 x 2,0 
2,4 x 2,4 
3,0 x 3,0 
J.M.S . 5% 

Altura do fuste 
( cm ) 

125,94 
122,83 
118,16 

23,97 
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Quadro 5 - Diâmet ro e altura de fuste, número de folhas formadas sobre o f us t e , área fo li ar 
e pesos secos de raí zes, caules , pedalas e fo l has de cacaue i ros de 19 meses de idade , c ultiva-
dos sob di f erentes intensidades lumi no sas. 

Raiz Caule NQ de f o lhas 
Pe c l olo Folha 

In tensidade e cicat r izes Peso seco 
de peso peso 

diâmetro 
altura 

foli a res do 
peso peso area total 

Luz seco seco 
(em) 

fuste 
fuste 

seco seco fo liar (g) 
(g) (g) (em) (g) (g) (dm2 ) 

60. 63 , 98 90 , 67 2, 74 86 , 68 39 ,4 2 1,87 33,4 7 3610 , 47 189 , 99 

36. 45 , 45 90 , 93 2,65 139,61 47 , 50 3 , 47 39, 27 9027 , 00 179 , 12 

21. 31 , 61 63,16 2 ,3 1 144 , 83 46, 08 2 , 7l 35,13 79 75 , 51 132,6 1 

20% 30 , 53 69, 16 2,3 3 147 , 25 48,35 3, 05 33,71 8782 , 42 136 , 42 

DMS 5. 6 , 71 17 , 31 0 , 17 16,81 4 , 87 0 ,96 7 , 18 1683,28 

CV % 28 , 70 35,52 9 , 06 21 , 20 17 , 42 54 , 68 34 , 87 33 , 90 

Figura 1 - Gradiente de altura de fuste observado entre plântulas de cacau do tratamento 
60% de luz, decorrente das maiores intensidades iuminosas a que ficaram sujeitas as plantas de 
exposição le ste (esquerda da fotografia) . 
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Figura I , nota-se neste tratamento um 
perfeito gradiente em altura do fuste; 
as plantas que cresceram do lado leste 
da casa de vegetação, recebendo mais 
luz, apresentaram menor comprimento 
do caule. O lado oeste linútava-se com 
outra casa de vegetação, o que dinúnuÍa 
a quantidade de luz recebida pela tarde. 

Entre os três outros tratamentos não 
houve diferença significativa, embora se 
possa notar um constante incremento 
em altura à medida em que foram 
menores as quantidades de luz recebi
das. Fato semelhante ocorreu com rela
ção ao comprimento dos entrenós, sen
do observados os menores valores nas 
plantas sob 60% de luz. 

O maior crescimento em diâmetro do 
caule foi observado nas plantas que re
ceberam 60% daluzambiente(2 ,74cm). 
Os tratamentos 60% e 36% diferiram 
dos demais, superando-os estatistica
mente. 

O mesmo aconteceu com relação 
aos pesos secos de raízes, de caules e 
ao peso total da planta : os maiores valo
res foram encontrados nas intensida
des correspondentes a 60% e 36% da luz 
inciden te , sendo o maior peso obtido 
no tratamento 60%. 

Os maiores pesos secos de folhas e 
pecíolos, por outro lado, ocorreram 
nas plantas que receberam 36% de luz, 
embora no caso do peso das folhas não 
tenham sido registradas diferenças signi
ficativas. 

A área foliar aos 19 meses de idade 
foi também maior nas plantas cultivadas 
sob 36% de luz. O número total de fo· 
lhas formadas (folhas presentes aos 19 
meses mais cicatrizes foliares), entre-

tanto, foi maior nas menores intensida
des de luz, sendo o tratamento 60% sig
nificativamente inferior a,os três outros. 

As relações observadas modificam-se 
ligeiramente quando se analisa a distri
buição porcentual da matéria seca pelas 
diferentes partes da planta (Figura 2). 
Por exemplo, as diferenças encontradas, 
em valores absolutos, para o peso seco 
do caule, praticamente desaparecem 
quando são considerados os valores 
percentuais. O maior peso seco de fo
lhas ocorreu, em números absolutos 
(Quadro 5), no tratamento 36% de luz 
(39 ,27 g) , mas quando são tomados os 
porcentuais de acúmulo de matéria se
ca (Figura 2), o tratamento 21 % de luz 
foi o mais favorecido (26,49%). 

O maior peso seco total ocorreu, 
em valores absolutos, nas plantas sob 
60% de luz, porque nelas se registrou 
o maior acúmulo relativo de assinúla
dos nas raízes (33,6%). Essas plantas 
possuíam, aos 19 meses de idade, a 
menor "Razão de Área Foliar" (área 
de folhas necessária para a formação 
de cada unidade de peso seco da plan
ta), como mostra a Figura 3: enquanto 
neste tratamento 19 dm2 de folhas 
produziram I grama de peso seco 
na planta in teira , nos demais foi ne
cessária a contribuição de mais de 
50 dm2 de folhagem. Em outras pala
vras, as plantas sob 60% de luz, embora 
tivessem a menor distribuição porcen
tual de matéria orgânica dirigida para a 
folhagem (17,6%), apresentaram maior 
taxa de assimilação efetiva que as de
mais, acumulando aproximadamente a 
mesma quantidade relativa de matéria 
seca no caule (47,7%) e maior quanti-

Revista Theobroma 11 (1). 1981 



70 Batista e A/vim 

100 

O 90 
u 
lIJ 
Cf) 80 
O 
Cf) 

UJ 70 a. 
UJ 
O 60 
...J 
<t 
~ 50 
I-
Z 
lIJ 
U 
Q:: 

~ 
O 

30 
l<t 
O 
:::> 2 
m 
Q:: 
I-
Cf) 

O 

O 20 21 36 60 

INTENSIDADE DE LUZ (%) 

FOLHA 

PECIOLO 

CAULE 

RAIZ 

Figura 2 - Efei to da intensidade de luz na distribuição do peso seco em diferentes órgão; 
do cacaueiro. 
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dade nas raízes (33,6%), como se pode 
notar na Figura 2. 

Uma observação com relação à época 
de esgalhamento, que merece ser fegis
trada, foi o fato de os cacaueiros sob a 
intensidade de luz de 60% terem esga
lhado com uma antecedência de apro
ximadamente 3 meses em relação aos 
demais tratamentos. Neste tratamento 
todas as plantas esgalharam mais ou 
menos à mesma época, enquanto nos 
demais o fenômeno se verificou gradual
mente, em um período mais amplo. 

Ensaio de campo 

O Quadro 6 mostra as variações en
contradas em altura do fuste do cacauei
ro quando cultivado nas proximidades 
de seis espécies de sombreamento per
manente, bem como o crescimento em 
altura e diâmetro dessas árvores de 
sombra. 

Observa-se, inicialmente, que os ca
caueiros apresentaram maior altura de 
fuste sob a sombra da eritrina (134,3 cm) 
e do cumaru (129,7 cm). Os cacaueiros 
que cresceram sob a castanheira e a 
copalba, por outro lado, mostraram os 
mais baixos valores de altura de fuste 
(112,2 e 115 ,4 cm, respectivamente). 
As plantas debaixo da palheteira e da 
cajazeira apresentaram valores interme
diários (I 21 ,3 e 116,7 cm, respectiva
mente). 

Nota-se que as árvores de sombra que 
mais se desenvolveram fonim a 'cajazei
ra, a eritrina e a palheteira. Esta última, 
apesar de atingir o maior diâmetro do 
tronco, foi um pouco inferior em altura 
com relação às outras duas. 

A copalba foi a árvore que demons
trou a menor taxa de crescimento no 
período, atingindo uma altura inferior 

Quadro 6 - Efeito da espécie de sombreamento definitivo sóbre o cres
cimento do fuste do cacaueiro . 

Nome 

Erythrina glauca Wi11d 
(eritrina) 

Jipterix odoruta wi11d 
(cumaru) 

~litoria rucemosa D_ Don 
(palhe teira) 

Spondias lutea L. 
(caj aze ira) 

Capai fera multijuga Hayne 
(copaíba) 

3er thol letia excelsa H_B.K. 
(castanheira) 

D.M. S . (57.) 

Árvore de sombra 
Altura 

( m) 

7,25 

5,50 

5, 00 

9, 00 

4 ,00 

5 , 00 

Diâmetro 
( em) 

15, 25 

6,7 5 

20,25 

17 , 50 

2, 25 

9, 25 

Cacaueiro 
Altura do fus te 

(em) 

134,3 

129, 7 

121, 3 

116,7 

11 5 , 4 

112, 2 

17,70 
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a 5 m e wn diâmetro ligeiramente su
perior a 2 em. O cumaru e a castanheira 
também cresceram pouco em altura e 
diâmetro, apresentando urna altura em 
torno de 5 m e diâmetro de 7 a 9 em. 

Discussão e Conclusões 

Efeito do genótipo 

Os resultados encontrados no ensaio 
de competição de híbridos (Quadro I) 
reforçam a hipótese considerada na in
trodução do presente trabalho , segundo 
a qual a expressão do genótipo é fre
qüentemente sobrepujada pela ação de 
fatores externos quando se consideram 
as variações em altura do fuste do ca
caueiro. 

Pela observação desses dados con
clui-se que , exceção feita a casos extre
mos , como o que se verificou no mate 
rial Comum da Amazônia no presente 
ensaio , possivelmente em decorrência de 
sua adaptação às condições locais, a ex
pressão do genótipo não parece ser a 
causa mais importante da variação em 
comprimento do fuste do cacaueiro. 

Dos estudos que comparavam a inte
ração espaçamento x genótipo con
cluiu-se apenas que o híbrido SCA - 6 
x Catongo superou as demais combina
ções testadas em Manaus, resultado que 
confirma as observações a respeito de 
sua precocidade em outras regiões (15). 
Observa-se que possíveis diferenças em 
intensidade luminosa , em decorrência 
da variação do espaçamento , não se 
fizeram sentir na época anterior ao co
roamento , não afetando , portanto o 
crescimento do fuste. 
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Efeito da luz 

Ensaio em casa de vegetação 

Os dados obtidos nesse ensaio (Qua
dro 5) indicam o tratamento 36% de 
luz como o mais adequado ao desenvol
vimento de mudas de cacau. As plantas 
cultivadas nestas condições foram ape
nas ligeiramente superadas pelas que re
ceberam60% de luz em peso seco de 
raizes , peso seco total e diâmetro de 
caule: as primeiras atingiram, respecti
vamente, 45,45g, 179,12g e 2,65cm 
para os três parâmetros, enquanto para 
as plantas sob 60% de luz foram regis
trados os valores 63,96g, 189,99g e 
2,74 em. A diferença entrepeso seco de 
raízes foi a principal responsável pela 
superioridade das plantas que receberam 
60% de luz em peso seco total (Quadro 
5 e Figura 2)_ 

O tratamento 36% de luz, entretanto, 
superou os de 20 e 21 % nos referidos 
parâmetros e foi, entre todos os demais, 
o que apresentou a maior área foliar , 
o maior peso seco de folhas, o maior 
peso seco de pecíolos e o maior peso 
seco de caule. Além disto, igualou-se 
estatisticamente aos tratamentos que re
ceberam menor luminosidade com rela· 
ção ao número de folhas formadas e em 
altura de fuste , superando significativa
mente, por outro lado, nestes dois pa
râmetros, as plantas sob 60% de luz. 

A diferença entre o número total de 
folhas entre plantas cultivadas a 36% e 
60% de luz foi apenas 8,08 (47 ,50 -
39,42), ou seja, inferior a 20%. A área 
foliar das primeiras, entretanto , foi 
superior à das segundas (cerca de 2 ,5 
vezes). Conclui-se que as folhas das 
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plantas sob 60% de luz foram aproxi
madamente duas vezes menores que as 
das plantas cultivadas sob 36, 21 e 20% 
de luz_ Apesar disto, como mostram o 
Quadro 5 e as Figuras 2 e 3, as folhas do 
tratamento 60% de luz foram mais 
produtivas fotossinteticamente que as 
dos outros tratamentos. 

Com relação à altura do fuste, o tra
tamento 36% de luz, apesar de estatisti
camente não ter diferido dos tratamen
tos 21 % e 20%, foi ligeiramente supera
do por eles. Estes últimos , entretanto , 
foram inferiores aos demais em peso se-

~ 

OI 
...... 

(\j 70 
E 
'g 

~ . 
\ 

co total, pesos de raízes e caule, ficando 
demonstrado, com estes resultados, o li
mite fotossintético de tolerânéia de mu
das de cacau ao sombreamento_ 

A grande diferença encontrada entre 
os tratamentos 36% (139, 61 em) e 60% 
(86,68 em), por outro lado, delimita os 
extremos da faixa de intensidade de ra
diação que exerce efeitos morfogênicos 
sobre o crescimento em altura do fuste 
do cacaueiro, embora seja ainda necessá
rio investigar os efeitos de graus inter
mediários de luz para uma recomenda-
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Figura 3 - Variação da razão de área foliar de pIântulas de cacau em fun
ção da intensidade luminosa. 
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ção mais precisa sobre o nível inibidor 
de radiação. 

Ensaio de campo 

Os dados peunitem eleger a eri trina 
como a melhor das espécies de sombra 
estudadas , pois os cacaueiros protegidos 
por esta planta apresentaram uma altura 
de fuste superior (Quadro 6). 

B interessante observar que a caja· 
zeira, apesar de ter sido a árvore que 
mais cresceu em altura (9 m) , e que em 
diâmetro (17,5 cm) só foi superada pela 
palheteira (20,25 cm), abrigou plantas 
com menor altura de fuste (116,7 cm) 
do que as árvores menos altas como a 
eritrina (7,25 m de altura, cacaueiros 
com 134,3 cm de fuste) e a palhetei
ra (5,0 m de altura, cacaueiros com 
121 ,3 cm de fuste), talvez em decor
rência do fato de as duas últimas serem 
leguminosas e possuírem a capacidade 
de fixa ção simbió tica de nitrogênio. Es· 
ta hipótese é reforçada pelos resultados 
obtidos com o cumaru, também legu· 
minosa , que apesar de mostrar pequeno 
desenvolvimento , abrigou em suas proxi· 
midades cacaueiros com 129,7 cm de 
fuste, o segundo melhor tratamento. A 
copalba, apesar de ser leguminosa , não 
cresceu suficientemente para oferecer 
sombreamento adequado aos cacaueiros 
ao se u re dor. 

Os cacaueiros próximos à castanheira 
foram os que cresceram menos em altu
ra , apesar desta árvore ter atingido 
maior diâmetro cambial do que o cuma· 
ru e a copalba. A diferença em altura 
de fuste entre os cacaueiros sob a 
copalba (l15,4 cm) e a castanheira 
(112 ,2 cm), apesar de não significativa 
estatisticamente, pode também ser atri-
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buída à maior disponibilidade de nitro
gênio aos cacaueiros protegidos pela le
guminosa, a copalba. 

Os resultados encontrados no presen
te trabalho fornecem algumas indica
ções práticas, a serem utilizadas princi
palmente no controle do sombreamento 
por ocasião da formação de novos ca
cauais. 

Uma nova plantação requer, para sua 
perfeita formação, uma quantidade de 
luz inferior a 60% e superior a 30% da 
radiação incidente. Quando cultivados a 
60% de luz, os cacaueiros têm aspecto 
normal , mas o crescimento em altura do 
fuste é reduzido em relação às plantas 
sob menores intensidades luminosas. A 
intensidades inferiores a 36% é normal o 
crescimento em altura do eixo ortotró
pico, mas a acumulação de matéria or
gànica é reduzida em cerca de 25% nas 
condições experimentais adotadas. 

Com relação aos comprimentos de 
onda que causam a fotoinibição do cres
cimento do caule, sabe-se que esta res
posta morfogênica decorre da ação das 
radiações vermelha e azul (11). A baixas 
intensidades de luz a cor vermelha é 
mais inibitória do que a azul, mas à me
dida em que aumenta a quantidade de 
luz incidente, a cor vermelha se torna 
menos efetiva em relação à azul . A uma 
determinada intensidade luminosa, am
bas as cores são igualmente ativas e ca
pazes de causar a mesma inibição, mas 
a altos níveis de energia radian te a cor 
azul é muito mais inibitória. 

Em outras palavras, quando se au
menta a quantidade total de energia 
incidente , a região vermelha do espectro 
é efetiva no início , a baixos níveis ener-
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géticos, mas satura o processo de fo
toinibição a um determinado ponto, 
após o qual não há maior resposta mor
fogênica. Com relação â capacidade 
morfogênica da luz azul, por outro-lado , 
a inibição do crescimento do caule é 
tanto maior quanto maior é a quanti
dade de energia incidente. 

Algumas plantas respondem ainda à 
radiação vermelho-distante, de um mo
do semelhante à resposta a altas intensi
dades de azul (i 3). 

Conclui-se que tanto baixas intensi
dades de radiação vermelha quanto al
tas intensidades de radiação azulou 
vermelho-distante são capazes de inibir 
o crescimen to do caule. 

Os resultados obtidos no presente es
tudo sugerem que a maior altura de fus
te de cacaueiro em resposta a altos ní
veis de sombra tenha sido devida à fil
tragem de um excesso de radiações azul 
e vermelho-distan te. 

A 60% de luz, entretanto , parece que 
as quantidades de azulou vermelho
distante foram suficientemente grandes 
para causar fotoinibição. 

É interessante observar que pequenas 
diferenças foram encontradas entre os 
tratamentos 20, .21 e 36% com relação à 
altura do fuste. As diferenças do último 
(36%) para os dois primeiros tratamen
tos, em peso seco total, ent~etanto, fo· 
ram grandes. Conclui-se pela necessida
de de se investigarem, com maior pro
ft:.ndidade, os efeitos do grau de som
breamento fornecido por plantas utiliza
das para esta finalidade nos estágios ini
ciais de desenvolvimento das mudas de 
campo, uma vez que pequenas variações 
em in ten sidade de luz podem se traduzir 

em consideráveis reduções em ganho de 
matéria seca. Em outras palavras, os 
estudos de manejo do sombreamento 
provisório assumem relevante posição na 
escala de prioridades em investigação 
da fotobiologia do cacaueiro. 

A aplicação dos resultados encontra
dos no presente trabalho esbarra atual
mente na dificuldade de mensuração 
dos níveis das radiações fotomorfogê
nica e fotossinteticamente ativas em 
condições de campo. Instrumentos fí
sicos de medição de luz são deficientes 
para este fim, pois a grande variação en
contrada em distintas leituras leva inva
riavelmente a erros da ordem de 20% 
(lO). Ao seu uso deve ser adequadamen
te aliada a medição biológica, integran
do radiação direta e difusa , fotomor
fogênica e fotossjr. ""ica, mas a utili
zação destes processos depende ainda do 
desenvolvimen to de ensaios biológicos 
específicos. 

Os resultados encontrados neste tra
balho serviram ainda para evidenciar 
a necessidade do sombreamento provi
sório de cacaueiros jovens. Os dados 
obtidos por Alvim et ai (2) levam à con
clusão de que o sombreamento provi
sório convencional, de topo, poderia 
ser substituído vantajosamente pela 
proteção oferecida por quebraventos. 
Estes, se formados por plan tas de alto 
rendimento econômico , proporciona
riam uma proteção efetiva contra o des
folhamento e aumentariam os lucros da 
plantação. Além disso , poder-se-ia pen
sar que os can ueiros apresentariam 
maior taxa de crescimento , em decor
rência de uma maior atividade fotossin
tética . O presente trabalho , entretanto, 
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mostra que as plantas jovens de cacau, 
sob estas condições, apresentariam uma 
pequena altura de fuste , inadequada à 
execução de muitas práticas culturais. 
Após o coroamento, todavia , pode-se 

pensar em utilizar as plantas de sombre
amento apenas como agentes de prote
ção contra os ventos excessivos, isto é, 
sem função de proteção contra altos ní
veis de radiação solar. 
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Root biomass in a mature cacao (Theobroma cacao L.) plantation 

Jochen Kummerowl
, Andreas Kummerow l 

, and Paulo de T. Alvim 2 

Abstract 

A quantitative analysis of the root biomass of an ll-}'I cacao plantation is presented . Root 
biomass values are based on extraction of 100 soil samples of 120 em 3 each, from sail depths 
of O - 15 em. Root data from greater depths were interpolated from literature. AlI the samples 
were colIected and analyzed in November, 1980. The total cacao root biomass was estimated 
with 1038g m-2 dry weight , ar about 10 t ha- I

. The rootlets had a mean dia meter of 0.22 mm 
and were localized to about 90% in the upper 10 cm of the sai! . Calculation of the rooUet ex
tension resulted in a value of 1200 m m-2

, i.e. 12 x 10' km h'-' . 

This rootlet extension represents about I m2 of absorbing root surface per m2 of soil surfaee. 
The high rooUet concentration in the upper 3 em of the soil indicates a mean distance of 2 -
3 mm between rootlets. 

Key wards: Thea brama cacaa Root Biomass RooUet 

Biomassa radicular em um cacaual adulto 

Resumo 

Apresenta-se uma análi se quantitativa da biomassa das raízes de um cacaual de II anos 
de idade. Os valores de biomassa foram calculados com base na retirada de 100 amostras de 
solos de 120 cm' cada e retiradas a profundidade de O a 15 cm . Dados referentes a maiores 
profundidades foram estimados a partir da literatura . Todas as amostras foram coletadas e ana
lisadas em novembro de 1980. Estim ou-se a biomassa total das raízes do cacau em 1038g m-2 de 
peso seco, ou cerca de 10 t ha l As radicela s apresentaram um diâmetro médio de 0,22 mm e 
90% delas localizarll'lll-se até a profundidade de 10 cm. Cálculos sobre a extensão da s radicelas 

·2 3 . I mostraram um va lor de 1200 m m ,o que corresponde a 12 x 10 km ha . Esses dados permi-
tem concluir que existe 1 m 2 de raIzes absorventes por m2 de superfície cultivada . Da alta con
centração de radicelas verificada na camada de so lo de até 3 em de profundidade, conclui-se 
que existe uma distân cia média de 2 a 3 mm entre essas radicelas. 

Palavras-cha ve: Theab~ama cacaa Raiz Biomassa Rad iccla 

I Batany Departmenr, San Diega State University , San Diego, Catifomia 92182 USA. 

2Centro de Pesquisas do Cacau, Caixa Postal 7. 45.600, [ta buna. Bahia, Brasil. 
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I ntroduction 

The root s ' ;tem of cacao trees has 
been studied L om the view-point of 
spatial distribution and root density by 
a number of authors (McCreary et ai. 
I 943,Hardy 1944, Mejia Bricefio 1949, 
Van Himme 1959 ,Da Silva I 960,Cadima 
and Coral 1972, Thong and Ng, 1978). 
These studies include trees from ali the 
major cacao growing areas of the world 
and deal with the most heterogeneous 
sai! conditions. Nevertheless , a certain 
pattem of the morphology of cacao 
root systems became apparent. 

Seedlings are characterized by a fast 
growing tap root which forms a limited 
number of rootlets. After three to four 
mon ths a first ring of lateral roots has 
been established. These laterais grow 
vigorously, always dose to the soil 
surface at O - lO cm depth and branch 
at their distal parts into dense clusters 
of fme roots. After about six years the 
laterais dose to the surface extend 
4 - 6 m, thus covering the ground of a 
plantation with a mat of fine roots and 
fungai hyphae . (Stark and Jordan 1978). 
Simuitaneously, the tap root continues 
to grow in thickness and length, reaching 
depths of 1.0 - 1.5 m, depending on the 
specific sai! conditions. This tap root 
produces more and deeper inserted 
lateral roots, some of which grow 
upward, thus increasing further the root 
density beneath the litter layer. 

In general terms, the root system 
of the cacao tree is seen as a surface 
root system with a strong tap root 
which may reach the mineral rich 
C horizon. Cadima and Coral (1972) 
pointed out that the deep reaching tap 
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roots and some 01' the lower inserted 
laterais which join the orthotropic 
growth habit of the tap root couid be 
essential for water and mineral uptake. 

Only limited quantitative informa
tion on cacao roots has been made 
available . Cadima (1970) counted the 
number of roots on surfaces of 30 x 
30 cm on vertical walls of trenches and 
could thus show the root distribution 
with depth. However, the small diameter 
of the fine roots made direct field 
observations impractica!. Fine roots are , 
therefore, not included in Cadima's data. 

The root biomass in cacao trees has 
been studied recently (Thong and Ng 
1978). However , these data refer to 
the root and shoot biomass of individual 
tress without considering the distances 
between trees . In respect to root size 
classes, only tap roots and lateral roots 
were considered. The purpose of our 
study was to fill this gap in knowledge. 
The results should provi de information 
regarding the carbon allocation pattem 
in a tropical tree crop and thus advance 
the development of a production mode!. 

Material and Methods 

Research area. Ali observations were 
made in an ll-yr cacao plantation at 
the Centro de Pesquisas do Cacau 
(CEPEC) , 22 km west of the port of 
Ilhéus in the state of Bahia (lat. 140 7'S, 
long. 390 16'W, 86 m a.s .I.). The sam
pling was confined to an area of 30 x 
30 m_ The cacao trees, planted 3 m 
distant from each other , were 5 - 6 m 
tall and had produced a closed canopy 
with a leaf area index of about 4 (P. 
Alvim, pers. commun.). Fifteen meter 
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tall Erythrina glauca spaced in 24 m 
intervals according to local cacao 
growing techniques, served as shade 
trees. The ground was free of weeds and 
was covered by litter with a depth 
of about 3 em. 

The clima ti c conditions at the re
search station were published recently 
(CEPEC , 1978) for the period from 
1965 - 1978. The mean annual temper
ature was 23.30 C with annual mean 
minima and maximaof 19.4 and 28.60 C, 
respectively. The rain fal I during this 
13 year period had an annual mean cif 
1681 mm and precipitations were re
latively well distributed over the year. 
Nevertheless, a period with only 93 mm 
of average rainfall in August contrasted 
with 177 mm in December. During the 
remainder of the year a mean of about 

140 mm of rain per month was recorded_ 
However , occasional drought spells with 
only 50 mm of rain per month accurred. 

General sai! characteristics. The soil 
of the research site belongs to the order 
of Alfisols and the series São Miguel 
(Silva and Melo 1970). These are soils 
with an effective depth of 1.5 m, well 
drained with moderate permeability 
and rich in primary mineraIs. The A 
horizan is well formed. Horizon B is 
relatively deep, subangular blocky with 
moderate clay skin and yellowish colors. 
These soils are practically neutral and 
become slightly acid with in creasing 
depth_ They are fe rtile and adaptable 
to any kind of agricultural exploitation 
and exceptionally well suited for the 
culture of cacao (Table I). 

Table 1 - Mo rpholo gy of t he upper 34 em of the soil 
profile, series são Miguel (Silva and Melo, 1970) . 

AO 3-0 em 

AI 0-6 em 

A3 6-20 em 

Bl 20- 34 em 

Mostly dead leaves, twigs and r oo ts ~n 

early stages of deeomposition. 

Dark brown (10 YR 3/3)1, e l ayish, moder
ately small to medium granulat e , firm, 
plastie, and stieky. Gradual transition. 

Dark brown yellow (10 YR 4/4) ; firm, plas
tie, stieky. Gradual transition. 

Brown yellow (10 YR 5/5); elay ; moderate to 
strong; very small to subangular blocky; 
limi t ed and diseontinued elay skin; firm, 
plastie, sti eky; gradual transition. 

1 Color from Munsell Soil Colo r Table (Munsell Company , 
Inc ., Baltimore). 
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Soi! core sampling and root extraction. 
A 30 em long steel pipe (diam. 5.5 cm) 
with a sharpened end, driven by a Iight 
sIedge hammer, was used for soil core 
extraction. The high water contents and 
c1ayish soil consistency assured the ex
traction of 5 cm long soil cylinders with
out any loss. Preliminary observations 
had shown that 90% of the rootlet 
biomass was located in the upper 10 cm 
of the soil. Thus, cores of O - 5 cm 
(comprising thehorizon AI) and 5 - 10 
(upper portion of horizon A3 ) formed 
the basis for the root density analysis. 

Processing was initiated only 30 min 
after core extraction . As a rule, ali san\
pIes were analyzed the same day of their 
extraction. Mter soaking the soil cylin
ders for about 30 min in tap water they 
were transferred to a 0.5 mm mesh soil 
sieve. Here the soaked soil was loosened 
by gentle shaking and stirring in a water 
filled 20 Iiter washing pano Thus, frag
mentation of the rootlet c1usters could 
usually be avoided . AlI roots were 
transferred by forceps into petri dishes. 
It is estimated that in spite of these 
precautions 10% of the rootlet biomass 
was lost. The larger roots (diam > 1 mm) 
were recovered completely. 

Root prooessing. The harvested roots 
of each core were flIst divided into dead 
and live roots. Generally, this separation 
can be made by visual observation under 
a dissection microscope . In case of doubt 
the root has to be bend by means of 
forceps and needle. Dead roots break 
easily while live ones are elastic. Regard
ing the rootlets , this decision is some
what arbitrary since not even examina
tion under a dissection microscope 
a1lows for an unambiguous c1assification. 
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However, the quantity of dead rootlets 
in the samples appeared to be small, 
probably due to the fast decomposition 
under the climatic conditions above 
described. The Iiving fraction was c1as
sified into fme roots (= rootlets) of size 
c1ass 1 (diam. < 1 mm), roots of size 
c1ass 2 (diam. 1 - 2 mm), size c1ass 3 
(diam. 2 - 5 mm), and size c1ass 4 
(diam. > 5 mm). The root lengths in 
size classes 2, 3, and 4 were measured 
directly with a ruler. The lengths of the 
rootlets in a soil sample was estimated 
by the line intersect method after 
Newrnan (I966) modified by Tennant 
(! 975). Finally, the dry weight of the 
roots of each size c1ass was recotded 
after a drying period of 72 h at 780 C. 

Results and Discussion 

Root biomass. The analysis of 100 
soils cores sampled in November, 1980, 
showed that in the upper 10 cm of the 
soil the mean of the rootlet biomass was 
33 g m-2 (dry weight). The corresponding 
values for size classes 2, 3, and 4 were 
43, 78, and 230g m-2 respectively, re
sulting in 384 g of Iiving roots per m2 

(Table 2). The concentration of roots in 
the upper few centimeters was demon
strated by a comparison of the root dry 
weights and root surface areas of the 
O - 5, 5 - 10, and 10 - 15 cm soillayer 
(Fig 1). The cQl1centration of rootlets in 
the upper 5 em of the soil was obvious 
tffid the integrated rootlet surface 
demonstrated the importance of this 
layer for water and nutrient uptake. The 
detailed observation of a representa tive 
soil cube with 5 em side length indicated 
that mass of the rootlets was actually 
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Table 2 - Biomass and length of eaeao roots per m2 . 
~n 

0-10 em depth. Eaeh value represents the mean of 100 sam-
pIes eolleeted in November, 1980. 

Root diam. (rum) < 1 1-2 2-5 > 5 Total 

Dry weight ( g) 33 43 78 230 384 

S.E. 1.7 3.6 8.3 28.7 

Length (m) 1201 114 28 18 1361 

S.E. 58 7 3 2 

'" , 
E A B O diam < \ mm 

lZl " \- 2 " 
'" E DlD " 2-5 " c:: '" , " " 
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E m >5 
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~ .s::: 

" O> 
o ~ -~ ~ 
~ 

<f) >-
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o 
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Figure ~ - Surface area (Al and dry weight (Bl of roots of the four size classes per m
2 

of 
soil in three 5 em deep soillayers . Note the important fine root surface area in the upper 5 em of 
the soil (Al. Regarding the biomass contribution (Bl this root fraction is the least important. The 
O - 5 em and 5 - 10 em depth values are means from 50 and the 10 - 15 em layer from 25 core 
exuactions. 
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eoncentrated in the 1 em deep layer of 
deeomposing litter. In the 25 em3 of the 
O - 1 em layer 793 em of rootlets eon
trasted with 98 em of the 1 - 2 em, and 
6.1, 6.6, and 6.4 em of the subsequent 
25 em3 soil layers. Since the eaeao tree 
has its origen in the rain forest of the 
upper Amazon basin(Cuatreeasas 1964), 
this rooting behavior matehes well that 
of the trees in the area. It has been 
shown that this mat of fine roots and 
fungal hyphae has the eapacity to absorb 
dissolved nutrients fast enough to 
prevent their pereolation in to the mineral 
soil (Stark and Jordan, 1978). Only 25 g 
m-2 of dead root material was reeorded. 
This amounts to about 6% of the living 
roots. 

Since this study was aimed prineipally 
at the fme root density no attempt was 
made to analyze the biomass of larger 
rootsatgreaterdepthsthan 15 em. How
ever, information is available to estimate 
this fraetion. Cadima and Coral (1972) 
found under similar eonditions of an
other caeao plantation that 90% of alI 
roots were eoncentrated in the upper 
30 em of the soi!. The remaining 10% 
were distributed with deereasing fre
queney over the deeper soil layers. Our 
own core analyses referred in general to 
the root eoncentration in the upper 
J O em of the soi! beeause preliminary 
o bservations from 10 - 15 em depth 
had produced only 10% of the root 
biomass of the first 10 em. Thus, inter· 
polating figure 1 of Cadima and Coral 
(1972) allows us to eonclude that 
doubling the roo! biomass of lhe upper 
10 em of our results would !ake the 
roo! biomass of the whole soi! profile 
into account. Consequently, the roo! 
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biomass per m2 was estimated as 768 g. 
This value does not include lhe biomass 
of the taproot and thicker laterals, O --
30 em distant from the vertical tap rool. 
Aeeording to illustrations published by 
van Himme (1959) and Cadima (1970), 
an eleven -year old cacao tree in our 
researeh area may have a taproot of 
about 1 m length with a diameter of 
10 em at the root crown. Considering 
the taproot as being a cone , a volume 
of 2.6 dm 3 was calculated. As the spe
eific density of the wood is somewhat 
less than one, a mean dry weight of 
2.4 kg per tap root can be estimated. 
This value compares well with the 2.6 kg 
for tap roots of a vigorous 7 -yr cacao 
plantation in Malaysia (Thong and Ng 
1978). Since each tree in a 3 x 3 m plan
tation occupies 9 m 2 of ground, about 
270 g m- 2 of biomass should be added 
to the above estimated 768 g. Thus, the 
total belowground biomass of the II -yr 
plan tation is estimated conservatively as 
1038g m-2 or about 10t ha- 1 This 
value does not include the root biomass 
of the 24 x 24 m spaced shade trees of 
Erythrina glauca. 

Rootlet extension. An average of 
33 g m-2 of rootlets with a diameter of 
0.22 mm (S.E. 0.014, n = 100) had 
been extraeted from the soils cores. 
These rootlets, 90% of which were 
eoncentrated in the uppermost 10 em of 
the soil, were not evenly distributed. 
Cores , only 20 em distant from each 
other, may eontain rootlet quantities 
varying by a faetor of five. This vari
abi!ity ean be related to a specific rootlet 
characteristie of the cacao tree; The 
distal ends of lateral roots braneh into 
bundles of elongated and sparsely 
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branched fme roots or into clusters of 
abundantly branched rootlets (Fig. 2), 
the latter generally occurring within the 
decomposing litter while the former 
type is more often found in the mineral 
soi!. Thus, a core extracted from the 
center of a rootlet cluster will produce a 
much higher biomass and length than a 
core from an area with elongated and 
sparsely branched fine roots. Clustering 
of rootlets has been observed also in 
other ecosystems, e.g. with Douglas fir 
in England (Reynolds , 1970). Our obser
vations have shown that a reliable mean 
value was reached when 28 core extrac-

A B 

1 em 

tions were averaged. At this point the 
standard deviations had reached a plateau 
which did not change with further in
crease of the sample size. lt seems 
reasonable to speculate that rootlet 
cJusters do not only show a heterogene
ous distribution in space but also in 
time depending on their periods of 
activi ty. 

The extension of rootlets was esti
mated for 28 samples by means of the 
tine intersected method (Tennant, 1975). 
The length values were plotted against 
their corresponding dry weights. Flom 

lem 

Figure 2 - Characleristics groups of aclive rootlels in mineral sail aI 5 cm deplh (A) and in 
lhe titter aI I cm deplh (B). In A rootlels exlended, rarely suberized and sparsely branched; in 
B, as consequence of inlensive branching, formation of Ihick rootlel cluslers. Drawings after fresh 
preparalions under lhe disseclion microscope. 
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a handfitted regression tine it was 
estimated that 1 g of dry rootlets extends 
over 36.4 m (Fig. 3). Consequently, 33 g 
m-2 of rootle ts extend over 1200 m 
( ; 12 . 103 km ha- 1 ). This value seems 
to be in the same order of magnitude as 
the 18 . 103 km ha-1 for roots with 
diameters of < 1 mm reported by Klinge 
(1973 a) for a tropical rainforest on a 
latosol dose to Manaus in the state of 
Amazonas. However, the corresponding 
dry weight of nearly 5 t ha- 1 is matched 
in OUI cacao plantation by 0.33 t ha- 1 

only, a 15 times smaller value. The size 
classes of Klinge 's root material were 
formed from dry roots. It seems possible 
that under these eonditions a substantial 
amoun t of thieker roots was induded in 
size dass 1 beeause of the shrinking 
during the drying processo 

We can estimate that a rootlength of 
1200 m m-2 amoun ts to a mean distance 
of 2 - 3 mm between fine roots in the 
upper three em of the sai!. Such a root 
density seems to be high enough to 
assure an efficient retention of nutrients 
in the rooting zone. 

The above ground biomass of our 
11 - yr caeao plantation can only be 
estimated. According to Thong and Ng 
(1978) and Santos (pers. commun .) 5.2 
kg m-2 dry weight for the combined 
leaves, stems, and branches appears 
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Figure 3 - Handfitted regression tine for 
rootlet dry weight and rootlet length based 
on 28 dry weight and length measurements. 

to be a reasonable value. The resulting 
root: shoot biomass ratio of 0.21 is 
similar to r:s ratios for tropical rain 
fo rests (Rodin and Bazi!evica 1967, 
Klinge 1973b). However, this informa
tion is statie and studies have been 
initiated to estimate rootlet tumover 
rates which are needed, in addition to 
the respiration values, to calculate the 
annual carbon allocation to the root 
system. 
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Defoliation and dieback of cacao in India 

R. Chandra Mohanan 1 

Abstract 

Severe defoliation and dieback of cacao were observed in many cacao gardens in India. The 

symptoms of this disease are described. Calonectria rigidiuscula (Berkeley &Broome) Saccasdo 

was consistently isolated from the leaves and stem. Pathogenicity experiments proved that this 

fungus is the causal organisms. This is the first report of the occurrence of defoliation and dieback 

of cacao caused by C. rigidiuscula in India. 

Key wo,ds: Colonecrria rigfdiuscula Theobroma cacao Oefolialion 

Desfolhamento e morte descendente do cacau na I"dia 

Resumo 

Severo desfolhamento e morte descendente do cacau foram observados em muitos cacauais 

na India. Os sintomas desta. doença são descritos . Calonecrria rigfdiuscula' (Berkeley & Broome) 

Saccardo foi sempre isolada das folhas e do caule . T04tes de patogenicidade provaram que este 

fungo é o agente etiológico . Este é o primeiro relato di: ocorrência. de deitolhamento e morte des

cendente do cacau causada por C. rigidiuscula na IÍldia. 

Palav'af-chave: Colonecrria rigidiuscula Theob,orruJ cacao Oesfolhamento 

Ram et ai (i 972) iso1ated severa! 

species of fungi such as Botryodiplodia 

theobrornae Pat. , Phorna sp., Pho

mopsis sp., Fusarium sp. and Col/e

totrichum gloeosporioides Penz. from 

dieback affected cacao in Bahia. But, 

in this instance none of the Fusarium 

sp. was found to be pathogenic. This 

paper reports Ca/?nectria rigidiuscula 

(Berk. & BI.) Sácc. (conidial state: 

Fusarium decemcel/ulare Brick) as the 

casual organism of dieback of cacao in 

lndia. 
During August-September, 1977 and 

1978, severe defoliation and dieback of 

cacao (Theobrorna cacao L.), previous1y 

unreported in lndia, were seen in many 

cacao gardens in Kerala and Kamataka 

states. The infection under natura! 

condition was first seen as small yellow 

I Cen tral Plantation Crops Resea,ch !nstitute, Regional Station, Vitral 574243, Ka,nataka , !Íldia. 
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s.pots, which soon turned to brown with 
a board yellow halo. Such lesions were 
found spreading rapidly, coalescing 
to forrn large necrotic areas. Defoliation 
occurred , when such lesions covered a 
major portion of the leaf. The lesions 
on the fallen leaves continued to enlarge 
until the whole leaf was completely 
infected and turned brown. New leaves 
produced subsequen tly were also in
fected , and soon dropped off. Young 
leaves were more susceptible to the 
infection than the older ones. Soon 
after defoliation the infection prog
ressed to the tip of the twigs and 
continued downwards. On some plants 
infection on stem portion was also 
noticed even before the complete 
defoliation of the infected bianches. 
The infection on the stem appeared 
as dark brown linear lesions . Such 
defoliation and stem infection caused 
severe twig dieback. However, in none 
of the cases observed, the plants died . 
Rose-pink growth of the pathogen with 
abundant sporulation was observed on 
severely infected leaves and twigs. 

Isolations made from the infected 
leaves and stem consistently yielded 
Calonectria rigidiuscula (Berkeley and 
Broome) Saccardo. A culture of the 
fungus has been deposited at the Com
monwealth Mycological Institute , Kew 
(Herb. I.M.1. No. 233543). The fungus 
grew well and sporulated on potato 
dextrose agar. There was rose-pink 
pigmentation in and on the agar medium 
due to the growth of the fungus. This 
c10sely resembled the rose-pink growth 
of the fungus on infected twigs. 

Pathogenicity of the fungus was 
established on 'Forastero' cacao plants 

R evista Th eobrol1Ul 11 (l) . /98/ 

by inoculation. The plants were in
oculated as follows: 

I. Pricking the leaves and stem ..yith 
fine needles and immediately spraying 
with mycelial cum spore suspension 
in sterile water. 

2 Similar1y the inoculum was sprayed 
on uninjured leaves and stem and; 

3. Two mm. deep holes were made 
with a cork borer on the surface of 
the young and old stem and a disc 
cut from the sporulating culture was 
placed in each such hole. 

Uninoculated, but wounded controls 
were also maintained. 

Infection was noticed on injured and 
inoculated leaves and stems of all ages. 
The lesions on leaves developed very 
fast. C. rigidiuscula could infect both 
young and older stems, when inoculated 
by making holes with a cork borer. In 
case of young soft green stem, only 
needle punctures were enough for the 
fungus to infect these . The development 
of lesions on stems was, however, very 
slow and in many cases stopped alto
gether. Crowdy (1947) reported suc
cessful inoculation of wounded cacao 
stem with C. rigidiuscula, the causal 
organism of dieback , and the present 
studies ()n inoculation thus corrobora te 
his findings. The spread of the fungus 
was found to be affected by the condi
tion of the host (Kay 1959 ; Crowdy , 
1947 ; and Owen 1956). 

Kay (1961) reviewed the various 
factors associated with dieback of cacao 
with particular reference to mirid 
damage. Defoliation and dieback of 
cacao due to cankers caused by Phy-
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tophthora palmivora were observed 
in India (Chandra Mohanan, 1978). 
Crowdy (1947) noticed dieback of 
cacao when cankers caused by P. pai
mivora were later infected with C. rigi
diuscula. Several workers have reported 
that C. rigidiscula and Botryodiplodio 
theobromae Pat. are closely assoeiated 
with the dieback of cacao (Kay, 1961). 

C. rigidiuscula was found to be the 
most important fungus in causing 

dieback of cacao following mirid attack 
in Ghana (Owen, 1956). C. rigidiuscula 
has also been reported from W. Malaysia, 
Sabah, Samoa and Papua-New Guinea in 
assoeiation with B. theobromae causing 
dieback (Booth, 1971). C. rigidiuscula 
is considered as the major pathogen 
of dieback of cacao and B, theobromae 
and P. palmivora are commonly assoei
ated with C. rigidiuscula (Thorold, 
1975). 
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