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Cen tro de Pesquisas do OIcau. J/hêus, Bahia. Srasil 

Respostas de cacaueiros "Catongo" a doses de fertilizantes 

no Sul da Bahia , Brasil I 

Percy Cabala-Rosand2
, Charles J,L. de Sanlana 2 e Emo Ruy de Miranda 3 

Resumo 

Avaliaram-se o efe ito s de doses crescentes de N, P20 se K20 em oi to pla nlações dc cacauei
ros "Calongo" insla ladas em <olos do Su l da Ballla . Ul ili zou-se o desenho cx pcrimenl. 1 em blo
cos casuahzados co m dua repeli,õcs C com Iratamento< segundo ° deli nea mento " Box" . No pc· 
ríodo de 197 1 3 1980, conslataram."e fortes respostas para a adi\':io dc fósforo , « pccla lmente a 
dose dc 90 kg ha' l de P20 S ' O nitrogênio foi o <.!tundo nu tr ie nte a provocar aum,' nto,. durante 
o" primeiros anos. enquanto q ue o pOlá 'sio não ocasionou aumen tos na primc ir~ fase ma\ tem s(' 
tornado importante nos ultimos 3 anos, «pccial ment c na dO>llgem de 120 kg ha- I de K20 . \):l , 

oito áreas experimentais. qua tro vêm aprc~c nll ndo baIxa ca pacidade produ tlva. com rrduçõc;,; 
graduais noo;. último" 3no,_ Nas Jecas relitant es. todavia. a produ~'âo te m evo luído c permanecido 

em nive" elevado'. As pcrccnlagens dc ~lg. P, K e Zn em fo lhas co lclada em 1980 evidencIaram 
efeit o\ t;, ignific3t ivOs de tratlmcnto,. Solo.., cole tado ne,sc mc:>mo ano most raram aumen~o, no, 

tcore trocáveis de alumínio e rl'duçõc'\ d3~ b~hec; dlvalentcs em confronto com os sololi co letado, 
em áreas ci rcunvizi nhas: obscrvou · ~~ ai nda um aU01\.'nto do alumín io trocável c d3 sa turaç;io de ,e 
elemento com a profund idade . Na maioria do, nutrkn tc'\. ob,c rva·,c um 31.'úmulo n:\ camada suo 
perficla l. as ár~;h de bJixa capacidJde produtiva , OCorr\!r3m tcorel; mai s ba iXO, d\! mangam~, ~. 

tcorco;; mais elc vado~ de alum ínio trocá vcl. ferro lo! cobre, em comparação co m ~. ár('a~ de alta 
rapa cidade produtiva . 

Pala vras· chave: Theobrom4 cacao. "Ca to ngo", ferti lizan te 

Response of "Catongo" cacao to leveis of fert ilizers in Southern Bah ia, Brazil 

Abstract 

Thc cffcct, of flvc levei oI' . P20S " nd K20 o n "Catongo" ,'acao wc« OI.a su red in clght 
plantat io n< in So ulh.rn BahIa durtng 1971 -80. n,e co mpo,i lc dC\lgn pro po<l'd by Ilox "3, 
u,cd with ro mplclcly rando milcd b lol'k, having IwO « pl ic" tes in <3rh arca Large cffcc" oI' 
pho,phaIC \Vere rccorded, malnly when 90 kg Oi PIOS ha ' wc r,' adlkd . Co n,idc ra bk effccls oI' 
nitroge n werc abo fou nd in Ih..: fi r ~ t 3 )'e11' , Although pota'\,ium W:J'\ in.:frCCl!Vc in lhe fir,t 6 

t Trabalho apresentado na VIU COllferência Internacional de Pesquisas em Cacau. Carragellc . Co· 
lô mbia, outubro de 198 / . 

2 D;,'isao de Ceociêllcias (DICt:O). Celltro ele Pesquisas do Cacau (CEPl:X ). Caixa POHal 7, 
45.600, /tabuna. Bahia. Brasil. 

3 D/ CEO, CE"PEC. Atualmente Secretório Cerol AdjuntO da CEP/.AC - Comissão Execllf il'. do 
Plano da Lavoura Cacaueira - SAS - Quadra j - 1.0 1.8 - 70.000, Brasilia, DI-'. Brasil. 

Recebido para publicarão em / O de maio de I ~82. 20] 
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years. il bccame important in laler years aI leveis of 120 kg hi l of K10. Low leveIs of produ c
lion were recordcd in four of lhe experimcnls. wilh yields dcclining in lhe lasl 2 years. Yields 
remained high in lhe olher four arcas. Leaf samples analysed in 1980 showed consid erable Ireal
menl effecl> and lhe so ils collecled in lhe same year showed an increase of exchangeable A I and 
AI saluralion in lhe complex. TIlere was also a reduclion of Ca and Mg in comparison lO soil 
,amples co llcC led in non-experimenl al areas. The exchangeable AI and AI saluralion increased 
pro~re,s ivdy a, deplh increased . conlrasting with mos I of lhe nUlrients which werc grealer in 
lhe ~urface layc r. In lhe four areas wilh low yiclds lhe AI saluralion. Fe and Cu were consider
ab ly highcr Ihan in lhe high yields areas. which showed higher amounl, of Mn . 

Key words: TIzeobromo cacao, "Ca longo", ferl il izer 

Introdução 

Os efeitos da aplicação de fertilizan
tes no cacaueiro têm sido avaliados des
de a década de 20, com os primeiros ex
perimentos em plantações sombreadas 
(Culham, 1927 ; Beckett , 1930). Poste
riormente, passou-se a considerar esses 
efeitos frente a diferentes graus de som
breamento (Evans e Murray , 1953). 

Os resultados relativos aos primeiros 
experimentos visando a dosagem de nu
trientes não foram suficientemente con
sistentes (pound e De Verteuil , 1936), 
embora McDonald (1934) faça refe
rência a incremen tos de produção , de 
30 a 100%, provocados pela adiç:ro de 
doses crescentes de fósforo . 

Em experimento NPK 33
, com ca

caueiros Amazônicos, conduzido sob 
três graus de sombreamento , além das 
respostas para a remoção da sombra , fo
ram também significativas e bastante 
consistentes as respostas para fósforo e 
potássio sendo que as respostas para o 
segundo nutriente foram mais significa
tivas na ausência de sombra (Ahenkorah 
e Abofi , 1968). Análises posteriores, 
com maior número de dados, evidencia
ram respostas para o nitrogênio, detec
tando-se também efeitos aditivos para 
as doses mais elevadas de fósforo 
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(Ahenkorah e Abofi , 1977). Em planta
ções sombreadas, verificou-se que o fós
foro condicionou respostas mais acen
tuadas nas dosagens de 45 a 90 kg ha- I 

de P10s (Ahenkorah e Akrofi, 1971 ). 
Mais uma vez, as respostas a potássio 
mostraram-se relevantes para as varieda
des melhoradas e cultivadas sob altas in
tensidades luminosas. Nessas condições, 
verificaram-se reduções acentuadas nos 
teores trocáveis desse elemento no solo . 

Experimentos de adubação , com ca
caueiros ar:lelonados, realizados na Ni
géria, evidenciaram respostas significati
vas para a adiç:ro de nitrogênio e fósfo
ro, com tendência linear na maioria dos 
casos (Egbe e Omotoso, 1971 ). Em coe
rência com os resultados anal íticos do 
solo, que revelaram altos teores de bases 
trocáveis , não ocorreram respostas signi
ficativas para potássio e nem para cálcio 
e magnésio . Numa segunda sêrie de ex
perimentos, testaram-se outros nlveis de 
nitrogênio e fósforo com respostas signi
ficativas para esses nutrientes , mas de 
menor magnitude que as obtidas no pri
meiro grupo de experimentos (Egbe 
e Omotoso , 1971). Num terceiro grupo 
de experimentos, as respostas para o 'ni
trogênio e fósforo variaram de acordo 
com o local e na:o ocorreram, como nos 
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casos anteriores, respostas para o potás
sio (Egbe e Omotoso, 1972). Em expe
rimento com cacaueiros Amazônicos, 
apesar dos efeitos decorrentes da apli
cação de nitrogênio e fósforo em doses 
mais elevadas, a adiç!o combinada de 
apenas 98 kg ha-' de uréia e 150 kg ha-' 
de superfosfato triplo provocou substan
ciais aumentos de produç:ro situados 
em segundo lugar (Omotoso, 1977). Es
se autor assinala que esse material botâ
nico, sendo mais exigente em potássio, 
poderia ter sua produção limitada após 
13 a 14 anos do plantio , o que não ocor
reria com cacaueiros amelonados. 

Na regi!o cacau eira da Balúa, em oito 
experimentos com cacaueiros "Caton
go", em que se aplicaram doses crescen
tes de NPK , constataram-se no período 
inicial de 1971 a 1974 expressivas res
postas ao fósforo, notadamente na dose 
de 90 kg ha-' de P,Os. A dose de 
180 kg ha-' de P2 0 S , embora tenha 
provocado pequenos aumentos físicos , 
não seria indicada para fms de recomen
dação de fertilizantes (Cabala, Santana e 
Miranda, 1976). O nitrogênio foi o se
gundo nutriente a provocar aumentos 
significativos de produça'o, especialmen
te nos três primeiros anos, e, neste caso, 
a dose de 60 kg ha -, se apresenta como 
a mais indicada para fms extensivos. No 
que se refere ao potássio, embora com 
respostas em duas áreas, seus efeitos 
médios foram depressivos sobre a pro
dução (Cabala, Santana e Miranda , 
1976). 

No presente trabalho, são apresen
tados os dados de produção obtidos nes
ses experimentos, no período de 1971 a 
1980, bem como os efeitos de tratamen-

tos sobre algumas propriedades qUI
micas do solo e sobre o conteúdo de 
nutriente nas folhas do cacaueiro. 

Materia I e Método 

Oito plantaçÕes de cacaueiros "Ca
tongo", instaladas em I 965 , foram sub
metidas , a partir de I 971 , a diferentes 
tratamentos fertilizantes . Essas planta
çÕCs foram sombreadas provisoriamente 
com bananeira e receberam adubação 
uniforme, na fase inicial, a fim de propi
ciar um maior crescimento na fase de 
desenvolvimento (Cabala , Miranda e 
5an tana, 1974). 

Utilizou-se o desenho experimental 
em blocos casualizados, com tratamen
tos em delineamento "Box", constituí
do das combinaçOCs fatorial , axial e 
central (Box e Wilson, 1951 ; Box e 
Hunter, 1957). Cada unidade experi
mentaI foi constituída de 12 cacaueiros 
em duas repetições para cada um dos 
oito locais , sendo comparados os se
guintes tratamentos: 

Combinação fatorial 
(2x2x2) 

I) N2 P2 K 2 

2) N, P2 K4 

3) N2 P4 K, 
4)N, P4 K4 

5) N4 P2 K2 

6) N4 P2 ~ 

7) N4 P4 K, 
8)N4 P4 K4 

Combinação axial 
(2 x 3) 

9)N, PJKJ 
lO) Ns PJ KJ 
II)NJP,KJ 
12)N J Ps KJ 
13) NJ PJ K, 
14) NJ PJ Ks 

Combinação central 

15) N3 PJ KJ 
16) NJ PJ KJ + Cal 

Revista Theobroma 12(4). 1982 
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o nitrogênio e o potássio foram apli
cados nas dosagens anuais de O (N I e 
K,) ; 30 (Nl e K2 ); 60 (N J e KJ); 
90 (N. e K.) e 120 (Ns e Ks) kg ha-I 

de N e K10- O fósforo foi aplicado 
anualmente à raz[o de O (Pd; 45 (P1); 
90 (PJ); 135 (P.) e 180 (Ps) kgha- 1 de 
P2 Os _ Metade do nitrogênio foi aplica
do na forma (NH.)l 50. e a outra meta
de na forma de uréia_ O fósforo e potás
sio' foram aplicados de uma só vez nas 
formas de superfosfato triplo e cloreto 
de potássio, respectivamente_ 

Como variáveis de resposta, foram 
consideradas as produçoes de amêndoas 
frescas de cacau, corrigidas a partir da 
produção de amêndoas frescas , atra
vés do fator 0 ,35_ Realizou-se também 
uma amostragem de solos c de folhas , 
nas diferentes unidades experimentais, 
para avaliar os efeitos de tratamentos 
sobre algumas propriedades do solo_ 
Para fins comparativos, considerou-se 
também as áreas circunvizinhas , como 
testemunha absoluta na amostragem do 
solo_ As análises de solos e de folhas fo
ram efetuadas conforme metodologia 
descrita por Santana, Pereira e Morais 
(1977)_ 

Resuhados e Discussão 

Produção de cacau. As produçoes 
médias de cacau nos oito locais, além de 
efeitos significativos para tratamentos 
(P < 0 ,05) em cada um dos anos , mos
tram a evolução normal da produçlio, a 
partir de 1971 / 1972, para valores mais 

• A pariu de 1977, fracionados, junto com o 
nitrogênio. 
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elevados nos anos subseqüentes (Quadro 
1)_ A omissão do fósforo ou a aplicação 
anual de apenas 45 kg ha-I de P10 S 
acarretou produções inferiores às obti
das com doses mais elevadas deste nutri
ente (Quadro I). 

As tendências de respostas em cada 
ano, para o nitrogênio-, na presença de 
fósforo e potássio, ao fósforo na presen
ça de nitrogênio e potássio , bem como, 
para este último, na presença de nitrogê
nio e fósforo , estão representadas na Fi
gura I . As respostas mais expressivas de
correram da aplicação de fósforo, espe
cialmente na dose de 90 kg ha -I de 
P1 Os , já que aumentos decorrentes da 
aplicação do dobro dessa dose não fo
ram significativos. Este resultado é, em 
parte, concordante com os obtidos por 
Ahenkorah e Akrofi (1971) em planta
ções sombreadas de cacau. Na Nigéria, 
as respostas mais consistentes têm de
corrido também da aplicação de nitro
gênio e fósforo (Egbe e Omotoso , 197 1; 
Omotoso, J 977). 

o nitrogênio foi o segundo nutriente 
a provocar aumentos de produção, no
tadamente na dose de 60 kg ha- I , na 
primeira fase experimental ; na segunda 
fase , porém, observa-se urna tendência 
de aumento das necessidades desse nu
triente (Figura I) . No ano de J 971, o 
potássio r,ão evidenciou qualquer efeito ; 
todavia , no período 1972 a 1975, em
bora sem atingir o grau de significância, 
ocorreram reduções na produção (Fi
gura I). Observa-se, ainda, que , no 
período 1976 a 1980, tem aumentado 
a importância desse elemento, principal
mente quando aplicado na dose de 
120 kg ha -I . Nas condições de Gana e 
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Nigéria, as exigências de potássio têm 
sido mais elevadas em cacaueiros Ama
zônicos (Ahenkorah e Akrofi , 1968; 
Omotoso , 1977), mas, nos experimentos 
aqui realizados, esse elemento vem au
mentando sua importância em um prazo 
bem menor que aquele assinalado por 
esses autores , para cacaueiros Ania
zônicos. 

As produções médias têm variado 
com o local (P < 0,01). Em quatro dos 
locais . os níveis de produtividade média 
anual foram mais baixos (Quadro 2) e a 
análise de tendência , em função do tem
po , mostra que. nos últimos anos , vem 
se processando uma redução cont ínua 
de produção nessas áreas, o que nã'o 
v~m ocorrendo nas áreas onde os níveis 

de produtividade s:ro mais elevados 
(Figura 2). 

A causa da limitada capacidade pro
dutiva , bem como a reduçã'o dos níveis 
de produtividade nessas quatro áreas, 
nos últimos anos, vêm sendo investiga
dos com base na análise química dos so
los. Ademais , algumas dessas áreas es
tão localizadas em pon tos onde é maior 
a influência dos ventos e onde o som
breamento não tem se desenvolvido sa
tisfatoriamente ; essas· condições favore
cem a queda prematura de folhas, pro
cesso que é agravado em cacaueiros 
"Catongo" pela falta de pigmentos anto
cianínicos nas folhas mais jovens. 

Os resultados obtidos, durante 9 
anos, em cinco dos ensaios foram ajus-

Quadro 1 - Produ ções média s anua i s (kg ha- 1) de sementes secas de cacau nos di
ferentes tr a l ament os e re lativas ao per í odo de 197 1 a 1980 . 

Trat amentos 

, I P3 K3 

N2 P2 K2 

S2 P2 K4 

N2 P4 K2 

N2 P4 K4 

• 3 P I K3 

N3 P3 K I 

N3 P3 K3 

N) P3 K5 

N3 P5 K3 

:-Jl. P2 K2 

' t.. P7 K':' 

N4 P4 K4 

N5 P] K3 

Média 

DMS 5 % 

CV % 

19/1 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 Méd ia 

337 506 116; 992 1489 11 42 923 1397 1458 li 74 1058 

~81. 690 1228 958 1427 1252 976 1425 1347 !l70 1096 

4'9 717 124) 1020 1521 1304 102 1 1505 1332 1073 1119 

65 1 735 14 11 1247 1722 1365 1116 1478 1408 1271 1240 

504 657 122 1 Ino 1407 1226 996 1321 \J80 1207 1115 

368 481 763 71 5 1235 825 668 1055 985 594 769 

5]1 S4 1 149 1 1244 1637 1283 955 1361 1321 1022 1169 

54 1 712 1190 1216 1507 1208 989 1289 132 1 017 1099 

544 778 ]64 1203 1445 1348 1249 1615 1525 1183 1225 

567 

,37 

562 

768 135" 11 73 

(,42 1135 \031 

Si8 1162 981 

1587 131 5 11, 1 1400 136~ 

1526 1357 10)] 1360 133U 

1316 1127 932 124 5 111 4 

1105 1179 

11 11 11 05 

902 992 

522 875 1369 1222 1564 1276 1158 1481 1527 1]02 1230 

58 843 1339 1234 7!9 1442 1260 1523 1630 1257 1284 

606 747 1388 1220 1662 1376 1267 162 1 1449 1218 12 55 

519 705 1255 11 12 1518 1256 1046 1405 1366 11 () 7 t129 

176 241 338 315 301 3 13 1" ' ,- 185 339 7l 

47 48 28 30 28 26 )4 28 29 J2 28 
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Quadro 2 - Produções de s~entcs secas de cacau (kg ha- 1) por local . nos diferen t es tratament os e re lativas ao pcr l o 
do de L971 a L980. -

'Iratancn t os Loc a l 1 LOC3 1 2 Loc a I 3 Local 4 Loca t 5 Loc a 1 b Local 7 [.oc 3 1 8 
(Oxisol) (AL fisol) (UltisoL) (Ox iso l ) (U I,i sol) (Ox i.50 1) (Oxi.ol) (A lf isol) 

N 1 P3 K3 729 4\8 I. 783 
:.. 

693 I. 268 802 I. 283 1. 491 '" 
N2 P2 K2 1. 089 763 58U 1. 293 1.044 974 1. 232 I . 791 "8 ... -N2 P2 K'+ 1. 068 567 79 1 I . 387 845 927 1. '. 2S 1. ~36 " ... 
N2 P4 K2 1. 191 465 I. 163 1. 1.62 895 1.042 I. 55 \ 2 .1 52 ~ 

" N2 P4 Kl, 907 446 742 1 , )<)'; 832 1. 088 1. 550 1. 957 " <; 
N3 Pl " 3 468 546 '.02 862 641 612 I. lJl. 1. 486 " '" 
N3 P3 KI I. L55 295 857 I. ~I I 1 .206 I. L2 7 I . ))9 1. 758 ã' ... 
N3 P3 KJ 7SS 667 595 I . J72 81.5 l. 154 \. 4 ·17 1.967 bi 
N) P3 K5 I. 188 695 52L ! , 549 1. IUb 1,244 I . >'.8 I. 9\3 -<> 

" N3 P5 K3 692 709 827 1:656 1 . 030 I. L35 I. 545 1. 84 1 ~ 
~4 P2 K2 L.0 74 457 525 J . 317 837 \. 218 1. 18'. 2. 009 " 
Nt.. P2 K4 47 1 705 1. 345 992 943 1, 1/.8 ! , b 71. 

';» 
657 ~ 

:.. :::: 
'" N4 P4 K2 87& 998 8 12 1. 6 16 902 1. 153 1. 459 2.02 1 ... 
" " "'. N4 P4 1\.4 1.20 1 882 1. 042 1.3&8 1.089 I . 24 I 1. 58S 1. 860 " - -" '" ... 
;l NS P3 K3 764 568 983 1. 11 b I . 102 L. 2M, 1. ) 11 2 . I )) 

~ 
Méc.iia 921 596 749 <:r 

O 
1 . <1 6 t)I.G I , 09t. 1. 42 J 1. 888 

~ nMS )49 NS NS NS 222 256 NS NS -'" ~ ~ -'<> '" 00 

'" '''' '<> 
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BAIXA CAPACIDADE PRODUTIVA 
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Figura 1 - Produções anuais de cacau nas áreas co m baixa ~ €'lc\'Jd ~1 apal..'lda de prod utiva 
(197 1 a 1980). 

tados segundo a funç:ro polinomial qua· 
drática com e sem interaçâ'o ; os parâme· 
tros da regressâ'o, porém, apresentaram 
intervalos de confiança muito amplos, 
comprometendo o grau de precisão nos 
rendimentos calculados. Adicionalmen· 
te , a natureza dos pontos críticos evi· 
dencia superfícies de resposta em 
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"pon tos de sela ", na maioria dos casos 
(Nicolella , Campos e Cabala. 198 1). Em 
dois casos. todavia. as doses econômi· 
cas de P2 Os obtidas a part ir dos cortes 
da superfície, em que N e K permanece· 
ram constantes, si tuam·se entre 90 e 
155 kg ha " e coincidem com a dose es· 
tabelecida nas recomendações de ad uba· 
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çã"o fosfatada na cultura do cacau no 
Sul da Bahia (Cabala et aI, 1975). 

Composição mineral das folhas. Os 
dados médios de concentraça'o de nu· 
trientes das folhas coietadas em cacauei
ros das unidades experimentais encon
tram-se no Quadro 3. O cálcio na'o evi
denciou efeito para tratamentos, en
quanto que a omissa'o do fósforo ou sua 
utilizaça'o em doses menores , juntamen
te com ni trogênio e potássio, em níveis 
mais elevados, teve influência negativa 
sobre as percentagens de magnésio na 
folha . Em ambos os casos, todavia , os 
níveis de cálcio e magnésio na folha fo 
ram superiores aos assina lados como 
normais em traba lhos de diagnose nutri-

cional (Murray, 1967). As percentagens 
de potássio, nos tratamentos com omis
são.ou com dosagens menores desse ele
mento e em combinaçã"o com maio
res níveis de nitrogênio e fósforo, fo
ram inferiores ou situaram-se próximo 
ao nível considerado adequado por 
Loué (196 1), apresentando-se , porém, 
elevados em relaçã"O aos níveis conside
rados normais por Murray (1967). 

A situaçã"o do fósforo é semelhante à 
do potássio, com a particularidade de que 
o níve l defi ciente apresenta-se um pou
co superior aos níveis considerados co
mo moderadamente de ficientes e defi
cientes por Loué (1961) e Murray 
(1967), respectivamente . No tratamento 

QU Jdro 3 - Concen traçào d~ nu t r i entes nas fo lhas dos cacaue iros su bme t idos a 
di f e- r c n l: C' s t rat a.."nen l OS fc r t i l i zanl s no pe r í o do de 191 1 B 1979 ( n:nostragcrn r ea li za 
da .101 1980) . 

Ca ~g K I' f e !O! n _ l eu Zo 
Trat3ffien ::os J. ~g S 

Nl r3 K3 0 , 9 1 9 0 , 9&9 1, 306 0 , 177 22 5 /16 9 72 6: 

N2 1'2 K2 0 ,893 0 , 9 73 l, 302 O, 163 199 399 58 63 

N2 P2 1\ 4 0 , 866 0 , 920 1, 41. ) 0 , 153 208 453 68 56 

N2 P4 K2 0 , 9 13 0 ,956 1, 207 0 , 178 21 0 408 61 62 

N2 1'2 1(4 0 , 82 4 0 , 933 1. 34 1 0 . 17 8 24 9 425 63 )b 

N3 P 1 K3 0 , 801. 0 , 806 1,629 0 , 1!. 1 213 44) Sl.i 52 

N3 P3 Kl 0 . 907 0 . 987 1, 130 0 , 1 6 7.05 44 5 74 :li 

N3 1'3 K3 0 , 842 0 , 934 1. 272 (} , 16l. 198 J99 63 56 

N3 P3 K3 + c o! 0 , 860 0 , 952 1 , 142 0 . 166 199 J83 58 50 

:n P3 K5 0 , 870 0 , 894 1, 460 0 , 158 2 1 ~ 504 57 60 

N3 ? 5 KJ 0 , 812 0 , 869 1 . 349 O, li7 2 17 .rolo' ;5 53 

:-1 4 P2 K2 U , 79.!. 0 , 911 1 . 2)2 0 , 150 209 G76 46 52 
N4 P2 K~ 1) , 87 i 0 , 859 1 , 444 0 , 153 243 430 S8 50 
Nl. P K2 O, l O 0 , 9!. 6 1, 11.} 0 , 167 205 4' -"' 52 ~2 

Nlo PI. K~ O . 8~0 0 , 879 1 , 475 0 , 160 228 t. 87 6' j I 

~5 Pl K3 0 . 888 0 , 876 1 , 350 0 , 162 210 461 67 48 

DMS 52 NS 0 , 079 0 , 145 0 .0 12 SS ' S ~s 1 , 4 

CV ~ 18 12 15 10 25 32 43 19 
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em que se tem omi tido fósforo , nos úl· 
timo 10 3nos. 3 percentagem desse e le · 
mento ati ngiu o nível de 0,141 % (Qua· 
dro 3). No caso dos elementos meno res. 
manga nês e fe rro apresenta m-se em 
maiore concentrações e, juntamente 
com o cobre. não fora m influenciados 
pela adição de NPK e calage m. A cala
gem e a adição de nitrogênio. em doses 
mais e levadas . provocaram reduções 
no conteúdo de zinco c, ao contrário 
do que se poderia esperar . os níveis 
deste elemento nas folhas foram ligeira
mente superiores quando se adicionou 
fósforo em doses mais elevadas. 

Alterações qu ímicas nos solos. Os 
conteúdos médios de al umínio trocá
vel para as quatro profundidades indi
cam que houve acidificação do soio , na 
maioria das parce las experimentais, em 
comparação com as amostras de solos 
coletadas em áreas circunvizinhas (Qua
dro 4). A calagem real izada em 1977 em 
uma das parcelas do tratamento central 
provocou reduções significativas nos 
teores trocáveis desse elemento . 

Houve redução acentuada do cálcio, 
mesmo com a calagem realizada na épo
ca do plant io; essa redução foi em parte 

\}u ;aJ ro':' - Alguolas C;,l!""3I..' tertsc i cólS qUHn I C.:l S do:. SOlU5 co l ctado~ 1)35 3r~3S "xp(' 
ri ffio.'lI l ais \.' c.i~cunv i z i llh.l:" (médias p ar d 3.:. p r o fllu didóldc5 de O ;1 .s , 5 a l O, 10 a 15 

,-' I ~ J 20 a~) . 
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contornada no tratamento central, onde 
uma segunda calagem foi realizada no 
ano de 1977 (Quadro 4). Os teores de 
magnésio dos solos submetidos aos 
diferentes tratamentos foram inferiores 
aos obtidos na amostra da testemunha . 
A relação Ca: Mg diminuiu na maioria 
dos casos, possivelmente em decorrên
cia de um maior consumo e/ou lixivia
ção do primeiro nutriente nas condições 
em que foram conduzidos os expe
rimentos. 

Também no experimento regional de 
adubação e sombra procedido anterior
mente, no Sul da Bahia , com cacaueiros 
amelonados , verificou-se uma acidifica
ção do solo com o tempo, e mais acen
tuadamente nas parcelas adubadas, ten
do ocorrido também reduções expres
sivas nos teores de cálcio (Cabala et ai, 
1975). 

Os teores de potássio foram propor
cionais às doses aplicadas desse elemen
to , obtendo-se os valores menores nos 
tratamentos em que se omitiu esse nu
triente ou quando se aplicou anualmen
te apenas 30 kg ha- I de K10, demons
trando , assim, que essa dose é insuficien
te para manter ' os níveis desse nutrien
te em valores similares àqueles verifica
dos na amostra testemunha (Quadro 
4). Para o sódio, as mudanças foram me
nos acentuadas, embora tenha ocorri
do uma redução significativa (P < 0 ,05) 
nos tratamentos em que se omitiu o po
tássio. ° fósforo foi o elemento que se 
acumulou em maiores quant idades co
mo resultado da aplicaçã'o de tratamen
tos durante 10 anos , atingindo valores 
mais elevados nas unidades experimen
tais que receberam maiores doses desse 
nutriente (Quadro 4) . 

Foram extraídas maiores quanti
dades de ferro que de manganês e, em
bora ocorrendo efeitos para os trata
mentos comparados, na'o existe uma 
tendência que possa ser generalizada em 
qualquer um dos casos (Quadro 4). 
Observa-se redução nos teores de zinco , 
em decorrência da aplicaça-o de fÓsforo , 
notadamente nas doses mais elevadas. O 
cobre apresenta-se em teores mais eleva
dos nas diferentes parcelas experimen· 
tais em confronto com as amostras cole
tadas nas áreas circunvizinhas, como re
sultado das pulverizações periódicas 
com cobre Sandoz realizadas no perío
do experimental para controlar a po
dridão parta (Phytophthora palmivora 
(Butl.) Butl.) dos frutos do cacaueiro . 

A dosagem dos elementos em função 
da profundidade most ra que os teores 
de alumínio trocável e de ferro extraí
dos pela solução de Mehlich se elevam 
com a profundidade (Quadro 5). Os teo
res de bases trocáveis , fósforo, potássio, 
sódio , zinco , manganês e cobre, extraí
dos também pela solução de Mehlich , 
foram mais elevados na camada superfi
cial (0- 5 em), com reduções acentuadas 
nas camadas subseqüentes. 

Os teores de manganês sa-o mais bai
xos nas áreas que apresentaram baixa 
capacidade produtiva, ao passo que os 
teores de ferro , cobre, alumínio trocável 
e índices de saturaçã'O deste elemento 
sã'o mais elevadas (Quadro 5). 

ão houve diferença para a relação 
Ca/Mg entre as áreas de alta e as de ba i
xa capacidade produtiva. Para a relação 
Ca + Mg/K. entretanto , observaram-se 
menores valores em todas as profundi
dades nas áreas de baixa capacidade 
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~ Quadro S - Teores mêd i os de AI crocavel e de nu t ri~ntes nos 50 1 05 das oito áreas expe r imen tais a dircr~nte s profun-.,. 

di dades e com es peci f i cação para o g rau de c apacidade produ t iva. O 
~ 0- 5 em 5-10 em 10- 15 em 15- 20 em - Elemento6 e 

Unidad~s 
~ re lações 
1=. "1 ta Ba ix a Ge r a l Al ta Ba ixa Ceral AI ta 8.3 i )( a Geral AI t a 8~ixa CC'ra l - Ali meq 100 &- 1 0 ,1 5 1, 43 0 , 79 0 , )3 2 ,1 9 1 ,26 O , l.t~ 2 , 59 1 , 52 0 , 52 2 ,84 I , 69 'O 

~ Cal meq 100 g-I 3 , 93 3 , 89 3 , 91 2 , 4t.. 2 , 13 2 , 29 1, 63 I , 58 1 , 6 1 1 , 40 1 , 28 I , )4 ~ 
H~I meq 100 g-1 1, 58 1. 48 1, 53 O ,8t.. 0 , 76 0 , 80 0 , 56 0 , 53 0 , 54 0 , 46 0 , 40 0 , 43 R" 
Ca + Mg 1 meq 100 g_1 

i;" 
5 , 51 5 , 37 S , 4t. 3 , 28 2 , 90 3 ,09 2 , 19 2 , 11 2 , 15 1, 86 I , 68 1 , 17 ::., 

K2 ~g g-I 
O 

75 , 86 77 ,22 76 , 54 42 , 76 47 , 50 45 , \3 29 , 74 33 ,94 3 1,84 22 , 83 27,53 25 , 18 i'l 
" p2 vg g-I 44,23 59 ,30 5 I , 7l 18 , 8\ 23 ,39 2 1, 10 9 , 87 8 , 46 9 ,1 7 6 , \3 3 , 6 1 4 ,87 ."'-

Na2 ug g- 1 8 , 32 7 , 88 8,10 5 , 39 5 , 46 5 , 43 4,38 4 ,6 1 4 , 50 4 , 12 4 , 50 4 , 31 ~ 
" Fe 2 ug g-I 69 , 10 125 , 77 97 , 40 86 , 33 146,04 116 , 19 97 . 55 lS~ , l5 12;,86 100 , 92 153 , 21 127 ,07 ~ 

" " Zn 2 ug g-I 3 , 62 2 , 73 3 , 18 2 , 04 1 , 79 I , ?2 I , 49 1 , 47 1,49 I, \3 I , 19 I , 16 ... 
Mn2 \.g g_ 1 74 , 19 25 , 52 49 , 86 40 , 74 IJ , 50 27 , 12 26,61 8 , 17 17 , 39 19 , 77 5 , SI 12 ,65 ~ 

ir 
cu2 ug g- 1 11 , 26 18 , 30 14 , 79 4 , 39 6,56 5 , '.8 2 , 11 3 , 6 1 2 , 86 1 , 33 2 , 27 I ,8 1 " e-
AI % 2 , 56 20 , 43 12 , 29 8 , 87 42,03 28 , 19 16,24 54 ,07 /,0 I 53 21 ,31 61 , 87 48,01 

Ca/Ng 2 , 1.8 2,62 2 , 55 2 , 90 2 , 80 2 , 8& 2 , 91 2 , 98 2 , 98 3 , 04 3,20 3 , 11 

Ca + Mg 29 . 00 26,85 27 , 20 29,81 24 , 16 25,75 27 , 17 23 , 44 26 , 87 31 ,00 24 ,00 29 . 50 
-K-

l~xL r a í dos pela so l u~ão ~ormal de KCI 

2Extraídos pe la solu,ão de Mehli ch (H2S04 O, 02SN + HeI O, OSN) 
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produtiva , Esses dados mostram a 
necessidade de se adicionar cálcio 
e magnésio a esses so los de modo a 
aumen tar es te quociente e reduzir as 
sa turaçoes de alumínio no complexo de 
troca. 

Conclusões 

Os result ados obtidos nos oilO en· 
saios com caca ue iros "Calongo" , no pe· 
ríodo de 197 1 a 1980 , permitem con· 
c1uir que : 

I ) O fósforo é o elemento que con· 
dicionou maiores aumentos de produ· 
çã"o, notadamente quando aplicado na 
dose anual de 90 kg ha ' l de PI OS; 

2) Há mudanças nas respostas aos nu· 

trientes com o tempo ; no período de 
1976 a 1980 , o nitrogênio e potássio 
aumentaram sua imporlància , principal· 
mente na dose de 120 kgha' l tanto 
de N quanlo de K2 O; 

3) Tem ocorrido acidificaçã"o de solo , 
nas diferentes unidades experimentais , 
evidenciada pela elevação dos tcores 
trocáveis de alumínio e redução no 
conteúdo de cálcio e magnésio ; 

4) Quatro das áreas experimentais 
aprese ntaram níveis elevados de produ· 
çã"o , enquanto as restantes , além da bai· 
xa capaCIdade produtiva, apresentaram 
tendência a decréscimo em função do 
tempo . 

Agradecimentos 

O< auto rc' agradece m a Ora. Maria B<:rnadelh M. Santana pe ta revisão fin al do manu scrito, ao 
Eng .. Agr? Manuel Dominguez Orliz pe la aj ud a nas anãl i,.s estatí ·ticas, à Técnica de Laboratório 
Mariletc \Vol ff pelas diversas anãli ,., química de solos c folhas c ao Técnico Agrícola Rena to N. 
de S. No vais pc!a amO tragem de solos e fo lh as na áreas experimentais. 

Literatura Citada 

AHENKORAH. Y. and AKROFI, C .S. t968 . Amazon acao (Tlleobro mo cacao L.) shade and 
manurial experimont I K) - OI) at the Cocoa Re<earch Institute of Gh. na. I. First five ycars. 
Agronomy lo urnal 60 : 59 1 ·594 . 

_____ and . 197 I . Rece nt r.su l! of fertilizer expe riments on shadcd 
cacao (Theohroma Cacao L.) in Ghana. 1/1 International Cocoa Resea rch Confe rcnce, 3rd .. 
Acera , Ghana, 1969. Tafo, Ghana, CRI C . pp. 65 • 78 . 

and . 1977. Amazon cocoa (1I,eobroma CtlCOO l .) shade and 
manurial exporiment (K1 - OI ) at Cocoa Rc<earch Institu te of Ghana . 111. Cumulat ivc yie ld 
analy ,j$. In Intcrnational Cocoa Research Co nference, 5th . Ibadan, igcrta, 19 75 . Pro· 
ccedmg,. Ibodan , CRI N. pp. 29 1 · 301. 

BECKE1T. IV.H. 1930. Result s of cacao manurial Iria i>. f1ull<t in o f the Depart men t of Allrt· 
cult ure, Go ld Coast 22 :99 · 1I I. 

BOX, C.E .P. and WILSON , K.B. 195 1. On the e~i>e r imc n t a l altamm' nl o foptimum eondit ion, . 
10urn31 of the Roya l Sta tistica l Society 13: I · 45 . 

and H NTER. ) .$ . 1957 . Multifae to r ,' ~p,' r i mt' ntal uc, ign for explor ing ," ' pon;c 
, urfa,·c< . Annals oI' Mathe matic, and Stat ;, tic ' 28 , 195·241 . 

Rerisra Tlteohrotllo / 1(4). J 98:! 



216 Caooia·Rosand, Santana e Miranda 

CABALA·ROSAND. P .. MIRANDA, E. R. de e SANTANA, C.J .L. de. 1974. Resposta do ca· 
caueiro no Sul da Bahia à aplicação de fertilizantes. In Reunião Brasileira de Fertilidade 
do Solo. 9~, Belo HOrizonte, Brasil , 1974 . Comunicações da Equipe de Fertilidade do 
Co ntra de Pesquisas do Cacau. Ilhéus, BA, Brasil , CEPLAC. pp. 4 - I I . 

_____ . e t aI. 1975 . Exigências nutricionais e fe rtilização do cacaueiro. Ilhéus, BA, 
Brasil. CE PLAC/CEPEC. Boletim Técnico na 30. 59 p. 

_ _ _ _ _ SANTANA, C.J .L. de. y MIRAi DA. E.R. de . 1976 . Re.' pue'ta dei cacaotero ai 
abo namiento en el Sur de Bahia. Brasi \. Ilhéus, BA. Brasil. CEPLAC/CE PEC. Boletim 
Técnico n? 43. 24 p. 

CU UIAM . A.B. 1947 . In itial variations betwecn plots used for caCaO manurial tr ials. Bulletio 
of the Dcpartment of AgIiculture. Gold CoaS! 13: 78·82. 

EGBE. N.E. and OMOTOSO, T.1. 1971. utrition of cacaO in Nigéria. In Cocoa Research 
Institute of Nig~ria . Progress in tlee crop re ea rch in Nigéria ; cocoa. kola and coffee. 
Ibada n. Nigéria. pp. 78·95. 

___ _ _ and . 1972. Results of a 23 NPK factorial fertilizer trial on farm-
er,' amclonado cacao in Nigéria . In Internation.1 Cocoa Rescarch Conference, 4th , St . 
Augu tine. Trinidad, 1972. Port-of·Spain , Govemment of Trinidad and Tobago . pp. 
159 · 165 . 

EVA S. H.and MUR RAY . D.B. 1953. A shadefcrtilizer experimen tonyoungcacao; progress 
report o In SI. Augustine, Tr in idad. The Imperial College of Tropical Agriculture. A Report 
o n Cacao Re search 1945/ 195 I . St . Augustinc. pp . 67 - 76. 

LO l ' . A. 196 1. Étucte des care nces et des déficie nce minérales sur le cacaoyer. Paris. (nstitut 
França is du Café ct d u Cacao. Bulietin nO I. 53 p. 

McDONALD. J .A. 1934. Manuria l experiment s on cacao. In Port·of-Spain, Trio idad. n,e 
Imperial College of Tropical Agriculture . Annual Report on Cacao Research, 3rd, 1933. 
Port-of·Spain. pp. 41 ·49. 

M RRA Y. D.B. 1967 . Lcar analysis applicd to cocoa. Cocoa Growers' Bullctin no . 9: 25 . 31. 

NICOLELLA. G .. CAMPOS. H. e CABALA·ROSAND, P. 1981. Interpretação de experimento 
de ad ubação na cultura do cacau na Bahia egundo a superfície de resposta. In Co ngresso 
Brasile iro de Ciência do Solo . I S? Salvador , Brasi\. 1981. s.n.t. S.p. 

OMOTOSO, T.1. 1977 . Preliminary results of .n NPK fertilizer trial on F3 Amazon coco. in 
\Vestern Nigéria. In Int crnationa l Cocoa Re"earch Confer. ncc. 5th, Ibadan , ·igéria. 1975. 
Proccedings. Ibadan, CRJN. pp. 3 I 6 . 322. 

POU D. F.J . and DE VERTEUIL. J . 1936. Result s of manuria l experiments on cacao at Marper. 
Tro pical Agriculture (Trinidad and Tobago) 13 :233 ·241. 

SANTANA , M.B.M. , PEREIRA , C .c. e ~~ORAIS. F.1. de O. 1977 . ~étodos dc análise de solos. 
plantas e água uti lizados no laboratório do Setor de Fertilidade do CEPEC. Ilhéus. BA, 
Bmil. CEPLAC/CEPEC. 28 p. 

Revista TheobrOmt1 12/4). 1982 



Revista Theobroma /2(4): 2/ 7· 230. /982 
Centro de PesquiJtlS do CaClZu,l/hius, Bahia, Brasil 

Fenologia de uma mata higrófila sul-baiana 

Scott A . Mori' , Gildro Lisboa2 e Jacquelyn A. Kallunki' 

Resumo 

Dados fenológicos coletados em árvores de uma mata higrófIla sul-baiana (queda e emissão 
de folhas, floração e frutificação), durante 6 anos, foram analisados ao nível da comunidade. Esta 
mata, que vegeta numa área sem estação seca previsível, apresenta picos de queda e emissão de fo
lhas e floração na primavera . enquanto a frutificação não demonstra nenhuma tendência sazonal. 
Embora o pico de atividade destes even tos fenológicos ocorresse na primavera, alguma atividade 
fcnológica de todos os eventos ocorreu em todos os meses do ano. A maior atividade verificada na 
prim.vcra pode Ser uma re''P0sta ao aumento do comprimento do dia c/ou lemperatura verificado 
nesta época do ano. 

Palavras·chave: mata higróma. feno logia 

Phenology of a wet forest in southern Bahia, Brazil 

Abstract 

Phcnological data collected from Irees of a southem Bahian wel forest Oeaf faU, leaf flushing, 
flowering and fruiting) for 6 years are analysed at the community leveI. This forest, which has 
no predictable dry season, cxhibilS peaks of I.af faU , leaf flushing and tlowering in lhe spring 
whereas no definite seasonal trends in fruiling were revealcd . Although peak activily occurred 
in lhe spring aI leasl some aClivi ly OCCUIS in aU months of lhe year in aU of lhe phenological 
evenls. The grealer phcnological aClivi ty verified in lhe spring may be a r.spon e to the increasing 
daylength s and/or temperatures which occur aI this lime of lhe year. 

Key words: wel fore sl, phcnology 
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Introdução 

o propósito deste estudo é analisar 
dados fenológicos de wna mata sul
baiana e colocá-los no contexto da feno
logia de outras matas neotropicais até 
agora estudadas. Alvim e Alvim (1978) 
já publicaram sobre esta mesma mata, 
utilizando dados coletados das mesmas 
árvores, nos anos de 1973 a 1975, opor
tunidade em que enfatizaram a resposta 
de cada espécie aos fatores ambientais, 
enquanto que, no presente estudo, res
saltou-se a análise de dados a nível de 
comunidade e estendeu-se o período de 
observaçao para 6 anos, ou seja 1973/78. 

A maioria dos estudos sobre fenolo
gia, na !lora neotropical , tem sido reali
zada em matas sazonais onde Croa t 
(1969), no Panamá, e Foumier e Salas 
(1966), Janzen (1967) e Frankie, Baleer 
e Opler (1974), na Costa Rica, demons
traram que o maior percentual de es
pécies arbóreas !loresce na estaçao seca. 
Jackson (1978), estudando uma mata 
no Espírito Santo, Brasil , encontrou um 
pico de floraçao do fmal da estaçã'o seca 
até o começo da estaçã'o chuvosa. Todos 
esses estudos mencionam , entretanto, 
espécies arbóreas !lorescendo todos os 
meses do ano. Burger (1974) demons
trou que, na Etiópia, a floração não 
ocorre na estação seca, quando a mesma 
é muito intensa. Em matas sazonais, o 
número de espécies com frutos em ma
turaçã'o é maior no período de seca 
(Croat , 1969; Frankie , Baleer e Opler 
1974; Janzen, 1967). Smythe (l970) 
demonstrou que a maioria das espécies 
com sementes grandes, disseminadas por 
animais, amadurece do fmal da estação 
seca ao início da estação chuvosa. Nesta 
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época, as sementes podem ser beneficia
das com água, no início da estaçao chu
vosa e pelos nutrientes liberados pela de
composiçao da matéria orgânica, acumu
lada durante a estação seca. 

Geralmente, a maior queda de folhas 
de espécies arbóreas, em matas tropi
cais sazonais, ocorre na estação seca 
(Daubenrnire, 1972 ; Frankie, Baleer e 
Opler, 1974). Todavia , Jackson (1978) 
registrou a ocorrência de maior queda 
de folhas durante a estação chuvosa. 
Normalmente, o lançamento de folhas 
em matas sazonais tropicais ocorre 
do fmal da estação seca ao início 
da estação chuvosa (Daubenrnire , 1972 ; 
Frankie, Baker e Opler, 1974); entre
tanto, Rockwood (1975), citando várias 
espécies, registrou o lançamento de fo· 
lhas ao se iniciar a estaçao seca. 

Em resumo, estes estudos demons
tram que, dentre as espécies arbóreas de 
matas tropicais sazonais, a floraçll'o e 
queda de folhas ten dem a ocorrer no pe
ríodo seco, assim como maturação de 
frutos e lançamento de folhas ocorrem 
na fase fmal da estação seca até a fase 
inicial de estação chuvosa . 

Dados fenológicos de matas não sazo
nais ou com estações pouco acentuadas, 
são escassos. Frankie. Baker e Opler 
(1974) apresentam dados de Puerto 
Viejo , Costa Rica, onde ocorrem duas 
estações de menor pluviosidade no ano: 
uma acentuada, do fun de janeiro até 
abril , e outra moderada , de agosto até 
outubro. Durante esses meses, a pluvio
sidade nunca foi inferior a 200 mm; por 
isto, dizer-se que estas estações são secas 
pode não ser correto . Nesse estudo, 
aqueles autores mostraram que a flora-
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ção de árvores ocorr~ com elevada per
centagem nos dois perí0dos de menor 
pluviosidade , ex istindo , ~ntretanto _ es
pécies em t1oraç[o todus 'lS meses _ Quan
to aos frulos, há um pico acentuado no 
segundu período de menor pluviosidade_ 
Os autores relatam, amda. que o maior 
perc~ntu á.l de queda e ;.mçamentc de fo
lhas ocorre no pruneiro período de me
nor p!uvlosidade D~vis e Ricll1rd S 
(1933), em trabalho realizado Pro 

Moraballi Creek , Guyana. u nde prevale
cem, também, dois períodos de seca 
(se tembro a outubro t' fevereiro a abril) 
concluíram ser o períC'oo :le seLmbro 
a março o de maior intcl~ slclade ue fl u ra 
ção, sendo, todavia , redu::ido o I;úmero 
de indiv :c uns no pico de. te IC lllimeno. 
Em outubro. com a del'l u ';ada Jc r(ldas 
as árvores de determinJuJ árEa. verifi
cou -se que, entre os 270 ind ivíduus com 
altura acima de 5 metros. apenas 39. ou 
seja, 14% deles. estavam fl orescendo. Na 
área em questão , mesmo nos períodos 
de seca, a média de , huva nunca ~st{'ve 

abaixo de 107 mm, concluindo Davis e 
Richards (1933) que as plantas , prova· 
velmente , não careçam de água durante 
os meses de seca relativa. 

Neste trabalho , os dados fenológicos 
apresentados foram obtidos de uma ma
ta n[o sazonal , quanto ao regime plu
viométrico, a da Reserva Botânica do 
CEPEC. 

Descrição da Área Estudada 

A área da Reserva Botânica do Cen
tro de Pesquisas do Cacau (CEPEC), lo
calizada no km 22 da Rodovia Ilhéus/ 
Itabuna (latitude 140 45' 15" S e longi
tude 390 13' 59" W), Município de 
Ilhéus, Bahia, Brasil , tem 43 hectares 

parcialmente ocupados com cacauais 
d~caden tes, tendo sido sua ret: ,,:mp0 -
sição fl or íst ica iniciada em 197 i. Cs 
.lados fen o1ógicos foram obtidos de ál
vores nativas- remanescentes do sombrea
mento dos cacauais, COl:' exceçã:o da ja
queira (Arrocarpus integr!(olia !.- .l. in
tr0duzida da ,\sia. 

( om b;,se em 14 a llú> Je 12dos OhlJ · 

·.os \ 196 5 - 197~ ! . a ,cml;CI;li llJa !I1~d ia 

:ll1ual na Jrca do C1:I'I::T J lle 23.: °r. 
com mJdia aliual de 1 » ,~ 0(' fiara.1 ,., \'. 
nlm< ~ de :::~ .6 °c para a 'l l aXiIlla. :"~ .,. 
te per'cdo. d min illla absoluta le i tie 
l U,' Cc em 17·l.iI)-(ll:!. a máxim .. ' !c 

36 1 °c e m U4-02-65 c ~ aJ1lpli{Ud~ :ll~' 
diJ a:wJl de 9.2 0 C (dados forne':lcús 
p,.l o Se tor de Cilmatologia do CEPEl ). 
0 , meses :n31 S quen tes rCgJstraJo Cu l 

respondem ao pc rio do de " u!ubro a 
abril e os mais frios Je junho a agosto 
(Roeder, 1975). Quar.1O :i água , não 
existe Um2 estação ~C2 be m definida 
(Figs. 1. :::, 3 e 4). O to tal anual de pre
cipitação nos anos tja~ obse rvações 
(1973 - 1978) fica entre 1243 mm 
t 1973) e 2360 mm (1 977), com média 
de J 847 ,5 mm. O clima da área é do 
tipo Ar no sistema de c1assifi caç5o de 
Koeppen (1936) . 

A diferença entre o dia mais longo 
(21 de dezembro) e o mais curto (2 1 de 
junho) do ano é de uma hora c 45 minu 
tos (List, 1950). 

Na área do estudo. prevalecem as 
condições de mata higrófUa sul-baiana, 
onde as árvores, inicialmente utilizadas 
no sombreamento dos cacauais. recom
põem a flora remanescente. Para uma 
descrição mais detalhada da vegetaçã'o e 
do clima, ver os trabalhos de Gouvêa, 
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Silva e Hori (1976), Vinha, Ramos e 
Hori (1976) e Roeder (1975). 

para a lista das espécies estudadas). Com 
auxilio de binóculo, cada um dos 120 
indivíduos foi observado sobre a ocor
rência ou não de queda e emissa-o de fo
Ulas, floração e frutificação . Estes dados 
foram analisados à base do mês, valendo 
destacar que, para ser registrado, apenas 

Métodos 

Coletaram-se dados quinzenalmente, 
durante 6 anos, de quatro indivíduos de 
30 espécies (veja Alvim e Alvim (1978), 
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Figura I - Queda e emissão de folhas de c<p"d~, arbÓ reas da reserva botân ica do Cepec rela 
cionadas co m pluv losidade e temperatu ra (19 73 - 1975\. 
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um dos quatro indivíduos teria que mos· 
trar o evento em uma das duas leituras 
do mês. 

Para demonstrar as relaçõcs en tre os 
eventos fenológicos e os eventos clima· 
tológicos, alguns gráficos foram elabora· 
dos (Figs . 1, 2 , 3 e 4). Os gráficos clima· 
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tológicos constam de dados de precipita· 
ç[o e temperatura média mensal , sendo 
apresentados numa escala em que 10 °c 
equivalem a 20 nun de precipitaça:o, po· 
dendo ocorrer, nessas condições, um pe· 
ríodo de déficit de água para as plantas 
quando a linha de precipitaça-o estiver 
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Figura 2 - Qu,'da c emissão de folhas de espécies arbórea< da reserva botânica do Cepec rela· 
cionadas com pluvio<idade e temperatu ra ( 1976 · 197fl). 
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abaixo da linha de temperatura (janeiro 
fevere iro de 1973, ou'tubro de 1974 e 
março de 1977). Portanto , qualquer 
quantidade de precipitação ac ima de 
100 mm consistirá em excesso de água 
para as plantas, significando que haverá 
disponibilidade de água quando a preci· 
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pitação ocorrer na faixa compreendida 
entre as linhas de temperatura c a linha 
de 100 mm de chuva . Este método foi 
desenvolvido por Walter (! 957) e aplica· 
do por Walter e Lieth ( 1960) para dive r· 
sos climas no mundo, sendo, também I 
utilizado no Ce ilão por Müeller·Dombois 
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(i 968) e Dittus (1977) . Este sistema de 
apresentaça:o dos dados climáticos dá 
apenas urna idéia geral das condições hí
dricas às quais a comunidade de árvores 
está submetida. Para estudos mais deta· 
lhados sobre as respostas de determina· 
das espécies, outros sistemas de repre· 
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sentar as relações hídricas devem ser em· 
pregados. Os equinócios de primavera 
(22 de setembro) e de outuno (21 de 
março) e os solst ícios de verão (2 I de 
dezembro) e de inverno (21 de junho) 
são, também , indicados nos gráficos 
climatológicos, 
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Figura 4 - Floração e frutificação de espécies arbórea, da re ",rva bot:i nica do Cepol' relacio· 
nada s com pluviosidade e temperatura (1976 . 1978) . 
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Os dados fenológicos (número de es· 
pécies com floração , frutificação e que
da e emis53'o de foUlas) e os dados clima
tológicos (to tal de chuva mensal , tempe
ratura média mensal , brilllo solar em 
horas por mês e fotoperiodismo médio 
mensal) foram correlacionados entre si, 
utilizando-se regressões lineares. Do 
mesmo modo, correlacionaram-se as es
pécies em floração com aquelas que 
apresen taram queda e emis53'o de foUlas. 
Os coeficientes de correlação resultantes 
dessas regressões lineares foram testados 
ao nível de 0 ,05% de significância . 

O número de espécies para cada mês 
(Quadros 1 e 2) , e para cada estação do 
ano foi somado para se obter o que 
chamamos os índices estacionais (Qua
dro 3). Para efeito dessa análise, os 
dados dos meses compreendidos entre 
uma estação e outra foram considerados 
como pertencentes à estação anterior. 
Como exemplo, todos os dados de 
setembro, embora alguns sejam da últi
ma quinzena, foram analisados como se 
fossem parte dos dados de inverno. As
sim, o índice estacional para a queda de 
foUlas na prinlavera de 1973 é a soma 
do número de espécies perdendo suas 
foUlas em outubro, novembro e dezem
bro deste ano (25 + 23 + 18 do Quadro 
1 = 66 do Quadro 3). Todos os índices 
calculados foram submetidos a uma 
análise de variância (ao nível de signifi
cância de 0,05) para verificação de dife
renças sazonais significativas. 

Resultados e Discussão 

No Quadro I, 53'0 apresentados os 
números de espécies e indivíduos que 
mostraram os eventos fenol6gicos em 
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cada mês do ano entre 1973 e 1978 e, 
nas Figs. I , 2, 3 e 4 , estes eventos e os 
dados c1irilatológicos são esquematiza
dos graficamente. 

O maior índice de queda de foUlas, 
em todos os anos, ocorreu sempre nos 
meses de agosto , setembro ou outubro 
(Figs. 1 e 2). Este evento f~nológico, 

considerando-se todos os anos conjunta
mente , foi significativamente mais alto 
para a primavera em relação ao verão ou 
outono, o que não ocorreu com o in
verno, provavelmente devido à tendên
cia de se aumentar a queda de foUlas no 
fmal dessa estação. 

O maior índice de emissão de foUlas 
ocorreu, em cinco dos seis anos , nos me
ses. de setembro , outubro e novembro , 
sendo a única exceção o mês de feve
reiro de 1974 (Figs. 1 e 2). Ao nível 
da estação do ano, a emissão de fo
Ulas mostrou as mesmas tendências 
que a queda de foUl as , isto é, o lança
mento na primavera foi significativa
mente maior em relação ao mesmo 
evento no verão ou no outono. 

Observou-se que a emissão quase 
coincidiu com a queda de foUlas e que 
a menor taxa de atividade vegetativa 
ocorreu nos períodos de janeiro a abril 
e junho a agosto (Figs. 1 e 2). Portanto, 
alguma atividade vegetativa ocorreu em 
todos os meses no ano (Figs. 1 e 2). 

Nenhuma correlação foi verificada 
entre a queda de foUlas e o regime plu
viométrico, mas a emissão de foUlas fo i 
positivamente correlacionada com a 
pluviosidadc (r = 0,6238) . Provavelmen
te , o aumento no comprimento dos dias 
e/ou o aumento de temperaturas na pri
mavera constituíram fatores-chave na 
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Quad ro 1 - Núme ros de espécies (NE) e de indivíduos (NI) que apre sen taram que 
da é emissao de folhas , floração e qu eda de frutos (números mensais de 30 espéc ies 
x qua t ro indivíduos), kese rva Bo tân i ca do CE~EC , período de 1973 a 1975 . 

Queda de Emissão de Queda de 
Mês folhas folhas Floração fru tos 

NE Nl NF. Nr NE Nl NE NI 

1973 

j ar~. 09 09 11 13 05 05 o o 
f~v. II 11 04 04 o o O O 
roa r . 11 11 05 05 02 02 01 01 
abro 11 20 07 07 05 12 04 04 
mai . 20 145 09 n 03 06 05 06 
jun . 16 33 12 22 04 08 05 09 
ju 1. 14 27 12 17 05 10 05 07 
ago . 22 53 10 14 05 li 05 07 
se lo 23 59 17 26 04 05 06 15 
out . 25 56 18 34 04 04 06 18 
nov o 23 SI 19 ~ 5 07 09 03 05 
dez . 18 29 16 26 05 11 03 05 

1974 

jan . 15 30 22 35 04 05 03 04 
fev . 18 31 29 77 04 05 02 02 
mar. 19 39 12 17 05 06 07 09 
ab r o 15 37 06 06 05 08 09 15 
mai. 17 39 13 20 02 04 07 12 
jun. 13 29 l a 16 01 01 04 05 
ju 1. la 21 06 09 04 09 03 03 
ago. 16 34 05 05 06 12 0& 06 
set . 22 5'. U 15 l a 18 05 07 
Du t. 24 49 18 42 15 24 08 11 
novo 20 39 16 30 13 21 04 OÓ 
dez . 14 26 14 24 09 16 05 06 

1975 

jan . 15 26 1 1 13 06 1 01 02 
Cev o 10 19 05 OS 11 20 05 11 
ma r. 09 1 1 02 04 O~ 12 09 15 
ab ro 12 20 07 11 01 01 06 08 
mal . 13 20 01 02 08 13 04 07 
jun. 15 29 03 06 04 04 04 05 
ju 1. 09 19 04 06 03 08 06 10 
ago. 11 22 07 1 05 14 04 06 
set . 21 51 14 26 06 12 04 04 
ou t. 27 65 • 26 59 13 29 04 12 
nov o 17 34 15 24 14 30 04 06 
dez . 18 33 1 1 16 10 28 03 04 
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Quadro 2 - Kúme ros de e spécies (NE ) e de indivíduos ( Nr ) qu e apresen t aram que 
d~ e emis s ~o de [o l has. fl o ração e queda de frut os ( nÚm~ ros men s a i s de 30 es pé c i es 
x quatro indiv i duas) . Re serva Botâni ca do CEPEC , pe ríodo de 1976 a 1978. 

Queda de Emi ssão de Queda de 

Hês f ol has f o l ha s f l o ração fru t os 

.E ~l ~E NI NE NI NE Nr 

L97 6 

j an. 10 1 7 OL O~ 06 16 02 03 
lev . 10 13 03 0 3 09 1) 03 O~ 

ma r . IL L6 04 OI, 05 08 05 05 
abr- 08 L~ 11 17 03 06 08 L3 
mai . 07 1 ~ 04 05 02 05 08 12 
j un. 1 1 Ló 05 05 07 12 09 13 
ju l. 12 20 05 05 05 11 09 10 
ago . 13 25 OI. 05 06 13 08 LO 
se t. 18 42 09 16 07 10 08 13 
out. 22 46 22 43 11 25 05 10 
novo 20 26 12 15 13 23 05 10 
de z . 09 7 Oó 08 06 12 04 04 

1977 

jan . L2 21 09 12 07 11 06 08 
f ev . 06 11 04 07 09 13 09 I ~ 

mar. 09 12 03 O~ 09 16 08 16 
abr. 09 18 04 06 1 I 16 05 10 
mal. 25 47 22 40 11 24 O~ 07 
jun . 25 41 18 29 10 16 08 09 
ju l. 22 40 15 18 05 LI 08 14 
ago . 26 55 17 24 09 15 18 12 
$P t. 28 77 24 41 12 22 09 13 
out . 28 68 24 58 09 2 L 08 15 
nov o 20 43 18 27 10 21 05 10 
dez. 20 37 12 17 06 12 04 06 

L978 

jan. L3 20 LO L3 07 13 05 L2 
fev. 10 L7 03 06 06 09 10 21 
mar . L5 27 05 08 02 02 Oó 12 
abro 18 35 L2 L9 05 07 06 L2 
ma L 20 37 LO L6 03 07 04 06 
jun. 22 45 13 22 06 08 04 06 
j u 1. 26 57 15 26 07 12 05 06 
ago . 28 83 16 30 04 08 06 13 
set. 28 87 24 54 07 16 02 07 
ou e. 25 78 26 66 11 28 05 09 
novo 22 48 20 35 12 32 04 05 
dez . 17 29 14 22 07 16 06 09 
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emisslro e queda de folhas de algumas es· 
pécies (Alvim e Alvim , 1978). 

Conforme a teoria de Jackson (1978) , 
queda e emisslro de folhas ocorrem mais 

Quad ro 3 - f ndices dos eventos feno
lógi cos para cad a estação do ano (1973 / 
78) (veja "métodos" para para uma expl i
caç ão dos {ndices) . 

Ano s 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1973 

1974 

197 5 

1976 

1977 

1978 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

p v 

Queda de Folhas 

66 

58 

62 

51 

68 

64 

31 

52 

34 

31 

27 

38 

o 

45 

40 

26 

59 

60 

Emi ssão de Fo 1has 

53 

48 

22 

63 

28 

29 

52 18 11 

40 11 20 

54 16 44 

60 18 35 

Floração 

16 7 12 

37 13 8 

37 26 13 

30 20 12 

25 25 32 

30 IS 14 

Frutifi cação 

12 14 

17 12 20 

11 15 14 

14 10 25 

17 23 17 

1978 15 21 l i, 

P = P r i:DilVe ra; v .. Verão ; o • 
[ = Inve rno 

I 

59 

48 

4J 

43 

76 

82 

39 

22 

25 

18 

56 

55 

14 

20 

14 

18 

26 

18 

16 

12 

14 

25 

25 

13 

Ou t ono ; 

ou menos simultancamente em áreas de 
climas não limitantes , sugerindo este au
tor ser mais van tajoso para as plantas de 
clima sem limitação de precipitação e 
temperatura reter as folhas adultas até 
que as novas sejam emitidas. Em tais 
condições, os dois eventos ocorrem ao 
mesmo tempo na mata do CEPEC (Figs. 
1 e 2). Frankie, Saker e Oplcr (J 974) 
encontraram idêntico comportamento 
entrc indivíduos da mata úmida da Coso 
ta Rica enquanto Mori e Kallunki 
( 1976) correlacionaram um dos picos 
de queda de folhas de Gustavia superba 
(Kunth) Serg. com o pico de emissão de 
folhas da mesma espécie e Stubblebine, 
Langenheinl e Lincoln (1978) evidencia· 
ram que a queda de folhas é mediata· 
mente seguida pela sua emissão em 
Hy menaea courbaril L. Uatobá). 

O maior índice de floração, em todos 
os anos, ocorreu sempre nos meses de 
setembro, outubro ou novembro (Figs. 
3 e 4) , sendo que a alta taxa de floração 
na primavera é significativa em compara
ção com qualquer outra estação do ano . 
Este pico de floração na primavera con· 
firma as observações dos coletores do 
hcrbário do CEPEC, os quais constatam 
ser esta estação a mellior do ano para a 
cole ta em árvores com floração (R. S. Pio 
nheiro e T . S. dos Santos, comunicações 
pessoais). As coletas floríferas no herbá
rio do CEPEC de cinco fam tlias arbó reas 
de inlportância ecológica em Restinga 
e Mata Higró fila . no Sul da Bahia (Chry' 
sobalanaceae . Lccyth idaceae, Meliaceae , 
Myrtaceae e Sapotaceae). também de
monstram tendência a ter maior flora· 
ção na primavera e , em seguida , no ve· 
rão (Fig. 5). Vale destacar o outono e o 
inverno como as estações em que ocorre 
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menor f1oraçJo, embora algumas cole
tas destas cinco fam Ilias fossem feitas 
em todas as estações do ano e, no caso 
das Sapotáceaes, a f1oraçJo no imemo 
é quase 13:0 acentuada quanto na prima
vera (Fig. 5). 

Não se verificou correlaçJo entre os 
picos de f1oraçJo, tanto a nível da co
munidade como da espécie , e as trocas 
no regime de água (Figs. 3 e 4). Alvim e 
Alvim (I 978), no seu estudo da mesma 
área e das mesmas espécies, citam Cori
I/iol/o esrrellensis (Raddi) Kuntze (jequi
tibá-cipó) e Gallesia scorododel/drol/ 
Casar (pau-d'alho) como espécies com 
tendência a florescerem em resposta 
à escassez de água. O estudo de Alvim 
e Alvim ( 1978) incluiu os dados de 
1973 a 1975 ; entretanto os dados cole
tados a partir daí (1976/78) demons
tram que a primeira espécie floresceu 
tanto depois de períodos de excesso , 

.. 
o -• 
o 
u 

como de escassez de água. A segunda es
pécie floresceu apenas uma vez nos 6 
anos de observação, nada se concluindo , 
portanto , sobre os fatores responsáveis 
pela sua floraçJo . Sugere-se que as plan
tas nativas , vegetando em zona climática 
sem déficit de água, como a do CEPEC , 
não apresentam sua floração em funçJo 
das mudanças pluviométricas. 

Alvim e Alvim (I978) indicam que 
nove das 30 espécies estudadas come
çam a florescer em resposta ao aumento 
do comprimento do dia e/ou da tempe
ratura , verificado na primavera. O teste 
de postos correlacionados de Spearrnan 
revelou uma correlação significativa en
tre floração e comprimento do dia ao 
n íyel da comunidade. Um bom exemplo 
de espécie com floraçJo em resposta a 
estas mudanças é a sapucaia (Lecythis 
pisol/is Cambess.). Esta espécie flore sceu 
sempre nos meses de setembro a novem-

V 
CH RYSOBAlA~AC(.AE LECYTMIOACEAE 

p v o 
IIEL IACEAE 

p v o 
MVRTACEAE 

p v o 
SAPor ACEAE 

p ; PT im o"tTO t v: VI ",1 ° , O . OutOflO, 

Figura 5 - Porcentagem de coletas floríferas em 5 fam11ias arbóreas. ecologicame nte impor- . 
tan te em restinga e mata higrófila. da Região Cacaueira da Bahia . 
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bro, em 5 dos 6 anos de observaça"o. Es· 
tudos detalhados de produção to tal de 
flores em cinco árvores, em 1978 e 1979 
revelaram que o período de in ício de 
floração varia apenas entre 1 e 15 dias 
de um ano para o outro . Sua folhagem 
vermelha, que acompanha a floração , 
é um dos indicadores de primavera na 
região cacaueira da Bahia . 

Baseados nos dados aqui apresenta· 
dos. não existe uma estação do ano com 
maior fru tificação (Quadros I, 2 e 3 : 
Figs. 3 e 4). 

Conclusões 

I . Os maiores índices de queda e 
emissão de folhas ocorrem na primavera, 

embora se verifique a ocorrcncia desses 
fenômenos em todos os meses do ano. 
Correlacionam-se positivamen te a queda 
e emissão de foUlas . 

2. O maior índice de fl oração ocorre 
na primavera embora , em cada mês do 
ano, existam espécies em floração. O 
aumen to do comprimen to do dia e/ou 
temperatura verificado na primave ra 
provavelmente influenciam a fl oração 
de muitas espécies. Devido à irregulari
dade pluviométrica , não existe nenhuma 
correlação entre a floração e a pluviosi
dade . 

3 . . ão existe nenhuma estação do 
ano com maior frut ificação. 
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Cen tro de PesquiSIJs do Cacau. Ilhéus. Bahia. Brasil 

Pulverização aérea no controle da podridão parda do cacaueiro 

na Bah ia , Brasil 

Asila Ram l e A.G.Medeiros2 

Resumo 

A podridão parda do cacaueiro (Theobroma cacao L.) , causada por Phytoplttltora spp., é res
ponsável por uma perda anual de 25 a 30% da produção no Sul da Bahia. O sistema convencional 
de controle de sta enfermidade é realizado por meio de pulverizadores costais motorizados que, 
utilizados em áreas muito ex tensas, demandam grande quantidade de mão-de-Qbra, equipamento 
e tempo . O crescente aumento de área s com cacaueiros e a necessidade de se reduzir o ataque da 
enfermidade evidenciaram a necessidade de novos métodos de controle . No presente experimen· 
to, comparou-se a e ficiência técnica da pulverização aérea, via helicóptero, com a da pulveriza
ção tIadicional, terre stre. a tIavés de pulverizador co ·tal motorizado. Utilizaram-se seis áreas 
experimentais. localizadas em diferen tes municípios, sendo o delineamento experimental de 
blocos ao acaso , com cinco tra tamentoS e seis repetições. Nos dois métodos utilizados, aplicou-se 
uma dosagem equivalen te a 4,0 g de La .járvore/aplicação de duas formu lações dis tintas de oxic\o
re to de cobre emulsionado em óleo (Kauritol®) c óxido cuproso pó molhável (Cobre Sandoz®). 
Os dois sistemas de pulverização testados não mostraram, entre si , diferença significativa , que 
entretanto. ocorreu quando os dois sistemas foram comparados à testemunha . O óxido cuproso 
e o ox icloreto de cobre, em diferentes formulações, apresentaram igual eficácia no controle da 
enfermidade . Os resultados sugere m que a pulverização aérea é uma alternativa viável para pul
vemação convencional no controle da podridão parda do cacaueiro na Bahia. 

Palavras·cltave: Theobroma cacao. Phytoplt thora spp, controle químico, pulverização aérea 

Aerial spraying for the control of cacao black pod disease in Bahia, Brazil 

Abstract 

Illack pod di",asc of cacao (Theobroma cacao L.) caused by Phy toplt thora spp . is responsible 
for an annual 1055 of 25 to 30% of cacao production in the South of Bahia , Brazi\. Th. conven
tional sy tem of application for the contIol of cacao black pod disease is the use of knapsack 
motorizcd mist blowers . Tlli s system requires a high demand on labour, equipmen t and time. With 
incrcaSIOg arca s of cacao under cultivation and the need to reduce discase incidence, development 

1 Divisão de Fitopatologia (IJ/F1P). Centro de Pesquisas do Cacau (CEPEC). Caixa Pascal 7, 
45600. Itabuna. BahÚl. Brasil. 

2DIFIP. CEPEC. Falecido em 5 de novembro de 1978. 
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of now me thod s for discas. control was nccessarl' . Th is cxperiment was conducted to compare 
the ~fticie ncy of ae rial spral'ing bl' hclicoptcr with <onvcn tional praying emplol' ing mo torized 
kn apS3ck mist blowers. TIlC trial consistcd of liv. trca tments with six repl icates loca ted in dif
fe ren t municipali ties. ob~rving a mndomized bloek de ign. Both me thod s o f application main
taincd a dose .qui\'alcn t to -I g of a.i ./ tree/applicatlOn of twO forrn ulations, coppor oxychloride 
emu lsified in o il (Kauri to l®) and cuprous ox ide wettable powder (Cobre Sandoz®). 1I was shown 
th at no significant di ffcrcn ce exi.<tcd in discas. control in both pral' sys lems tcstod. wh ile Ihese 
wcrc bct ter than the control. Th . cup rous OXide and copper oxychloridc in differcnl fo rmula
tion presented .qual emcio ncy in discase con trol. The rcsults suggcst tha t aeria l spral' ing is a 
viable alternative to co nvc ntio nal sp ray ing of cacao for con trol of black pod in Bahia. 

Key ,,'ords: Tll eobromo cocoo. Pllytopllthoro spp ., chemical control. ae ria l spraying 

Introdução 

A podridão parda do cacaueiro 
(Theobromo cocao L.) , causada pelo fun
go Phy lophlhora spp. (Campêlo e Luz, 
1981), é :esponsável por 25 a 30% de 
perda da produção anual de cacau na 
Bahia (Me deiros, 1969) . Em áreas de 
elevada in cidência_ onde a doença é de 
caráter epidêmico , o controle químico 
associado à freqüente remoção dos fru
tos atacados é a única prática capaz 
de bloquear as epidemias (Medeiros, 
1976b) . Entretanto, a redução do vo
lume de calda fungicida de 1.000 litros 
para 20 li tros/ha/aplicação e o efeito da 
adição de adesivo ã calda determinaram 
um aumen to de 20% na eficiência técni
ca do fungicida (Medeiros, Tafani e 
Brandão, 1977). 

'o sistema de controle químico da 
podridão parda, o Cobre Sandoz®, mis
turado com o adesivo Ag-Bem®, é apli
cado por máquinas costais motorizadas, 
no início da fase exponencial da epide
mia (incidência a nível de 1 %), em qua
tro aplicações/ano, a intervalos mensais, 
resultando em 90% de controle e um re
torno de 30% (Medeiros, Tafani e Bran 
dão, 1977) . 

A necessidade da formação de uma 
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película protetora envolvendo a parte 
vege tal a se r preservada contra fitopató
genos deu origem ao principio básico de 
proteção com fungicida (Horsfall, 1956) . 
Gorenz ( 1974) informa que o tratamen
to químico da podridão parda. por via 
terrestre, iniciou-se com Faber em 1907. 
Uma vez que os frutos do caca ueiro es
tão si tuados no tronco e nos ramos, o 
operador pode ter uma boa visualização 
do alvo a ser atingido. Essa é a razão pe
la qual , na Nigéria e em Fernando Pó 
(Medeiros, 1967), a calda fungicida é 
aplicada de um modo pelo qual se pulve
riza fruto por fruto, ao invés de toda 
planta , como é executada no Sul da Ba
hia (Medeiros, Tafani e Brandão, 1977). 

Medeiros (1976a) constatou que os 
propágulos de P. palmil>ora são distri
buídos no cacaueiro pela água de chuva 
que escorre pelos seus ramos e tronco. 
Em condições de campo. após uma ligei
ra precipitação, a queda livre de uma go
ta de água desprendida da copa de uma 
árvore de sombra é mais eficiente , como 
agente dispersor de propágulo do fungo 
do solo ao cacaueiro, do que gotas da 
própria copa do cacaueiro. Reconheci
damente, P. palmivora é um fungo de 
hábitos aquáticos (Waterhouse . 193 1) e 
sua disseminação a partir do solo e de 
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frutos infectados para o cacaueiro e fru
tos sadios, respectivamente, é conse
qüência da redistribuição dos pro pá
gulos por água de ch uva (Me deiros, 
1976a). 

As relações intrínsecas entre pató
geno disseminado pela água e redistri
buição de fungicidas, resultando em 
controle eficiente. têm sido demonstra
das (Pereira , 1974). Embora a aplicação 
de fungicidas por via aérea possa resultar 
em uma cobertura deficiente, quando 
comparada com a tradicional , terrestre , 
seu emprego se justifica pela redistribui
ção do fungicida pela chuva, como foi 
demonstrado por Pereira et ai (1973) 
em cafeeiro e, posteriormente, sugerido 
por Medeiros (1976a) em cacaueiro. 

A pulverização aérea com helicóptero 
foi empregada no Programa Especial de 
Controle do Mal-das-Folhas da Serin
gueira (PROMASE), na Bahia. Na cultu
ra do cacau, Silva, Bastos e Vieira (1965) 
conduziram , em 1964, a primeira tenta
tiva de polviJhamento aéreo com inseti
cida, por meio de helicóptero, no com
bate às pragas da folhagem . Posterior
mente , Silva et ai (1967) verificaram 
que os níveis de sombreamento não in
fluenciaram a penetração e deposição do 
inseticida na parte superior da copa dos 
cacaueiros, quando aplicado via heli
cóptero. 

Dentre as vantagens que a utilização 
da aviação agrícola apresentou sobre 
os métodos convencionais, evidencia
ram-se a rapidez de operação, uniformi
dade de distribuição dos produtos quí
micos, operação sem danos à cultura e 
diminuição dos cus tos de aplicação 
por unidade de área (Araújo, 1968). 

o presente trabalho relata uma ten
tativa de pulverização aérea com fungi
cidas cúpricos aplicados via helicóptero, 
com a finalidade de se determinar a efi
ciência técnica desse sistema no controle 
da podridão parda do cacaueiro na 
Bahia. 

Material e Métodos 

O experimento constituiu-se de seis 
áreas experimentais, em diferentes loca
lidades da região cacaueira da Bahia, nos 
municípios de Camacã (Fazenda Serra 
Boa), Arataca (Fazenda Contrato), Juça
ri (Fazenda Beija-Flor), Ibicaraí (Fazen
da Abadiva), Itabuna (Fazenda Santa 
Rita) e Uruçuca (Fazenda São Do
mingos). 

O ensaio foi instalado em área " foco" 
de podridão parda (Medeiros , 1968?), 
constituída por cacaueiros safreiros tipo 
Comum. Demarcaram-se parcelas de tra
tamento, paralelas, separadas por borda
dura de 30 m de largura entre as par
celas da pulverização aérea e terrestre e 
de 10m entre a terrestre e testemunha. 
A área de cada parcela de tratamento foi 
de 11.200 m2 (56 x 200 m), constituída 
de 672 cacaueiros3 • Para efei to de ava
liação da eficiência dos tratamentos, 
marcaram-se 100 cacaueiros dispersos 
em cada área. As árvores de sombra fo
ram mantidas mais ou menos uniformes, 
independente da densidade e do tama
nho da copa , sendo determinados o nú
mero de árvores e o de cacaueiros som
breados em cada parcela da pulverização 
aérea. 

3 úme ro baseado na denSIdade de 600 ca · 
ca ueiros por hec tare. normalmente adotada 
nos antigos plantios de cacau Comum . 
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Em cada área experimental, foram 
comparados cillco tratamentos, sendo 
dois para a pulverização aérea , dois para 
a terrestr~ c um para a testemunha. Des
te 1110do. empregaram-se dois fungici
d;lS J base de co bre : Cobre Sandoz® pó 
Illolhá\'(,\ (óx ido cu proso - 50%) e 
Kauritol " (oxiclore to de cobre - 35% 
(p 'v) clllul ionado em óleo), na dosa
gem de 4 g de i.a. por caca ueiro/aplica
ção. nos dois sistemas de pulverização 
(aérea , na razão de 20 litros/ha /aplica
ção, e terrestre , de I ~O litrosfha /aplica
çào). comparando-os com a testemunha. 

As formulações de Cobre Sandoz® e 
Kauritol~ utilizadas foram as seguintes : 

I . Para pulverização aérea (20 litros/ha / 
apl icação): 

a) Cobre Sandoz® - 4.8 kg; Ag·Bem® 
(adesivo) - 0.5 litro ; Aterbane ® 
(surfactante) - 1,0 litro; água para 
completa r 20 litros. 

b) Kauritol® - 6,8 litros: Ag-Bem ® 
(adesivo) - 0,5 litro: água para 
completar 20 litros. 

"I Para pulverização terrestre (120 li
t ros/ha/a plicação): 

a) Co bre Sandoz® - 4.8 kg; Ag-Bem ® 
(adesivo) - 0 .5 litro: água para 
completar 120 litros. 

b) Kauritol l'J . 6.8 litros; Ag-Bem® 
(adesivo) - 0.5 litro; água para 
completar 120 litros. 

Para a pulverização aérea, util izou -se 
um helicóptero H 'GIIES 500 C. dotado 
de sistema de "barra". com comprimen
to de 7 m de cada lado. provido de 4~ 
bicos D-6 nO 45 (2 1 em cada lado), com 
ângulo de 45 o . pres ào de 4~ PSI ( pres
são por polegada quadrada). vazão de 
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77.84 litros/ min e aplicados 20 Iitrosfha . 
A velocidade da aeronave foi de 4 5 nós 
(83 .4 km/hora) e a largura efetiva de 
cobertura (deposição) pelo fungicida. 
durante a apl icação . de 28 metros. 

Como pon tos de referência para os 
"tiros" do helicóptero, utilizaram-se 
seis bandeiras de plástico. fixada em has
tes de madeira de J O m de comprimen
to. colocadas em cima das árvores de 
sombra. obedecendo à seguinte disposi
ção: três bandeiras equidistan tes, finca
das nas duas cabeceiras da parccla a se
rem pulverizadas pelo helicóptero. sina
lizando duas fa ixas pa ralelas de 2 m de 
largura por 200 m de comprimento . Os 
"tiros" da aeronave fo ram dados. apro
ximadamente , a 5 111 acima das árvores 
de sombra. 

Para a pulverização terrestre. usou-se 
um pulverizador costal motorizado mar
ca Pol ijacto PL-4 5. em bomba centrí
fuga . com bocal de longo alcance e limi
tador de vazão de cor roxa. ca lib rado 
para aplicar I ~O litros por hectare. ou 
seja . aproximadamente 200 ml de calda 
fungicida por cacaueiro. considera ndo-se 
Ull111ÚmerO de 600 árvores!ha . 

Após a colet3 dos dados . efe tuou-se 
uma higienização . através da remoção 
dos frut os atacados o u mumificados. ~m 
todas as :irvores ex istentes em cada par· 
cela. o bjet ivando reduzir ao mlnimo o 
In dice da podridao parda. O casquciro . 
proveniente da colheita c quebra de fru
tos sadios e atacados. fo i for mado no 
centro de cada parcela . 

Em cada área experimental. nas par
celas de pulverização aérea e terres tre . 
exceto testemunha. realizaram-se cinco 
pulverizações. com intervalo de 30 dias. 
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durante o período de março a julho de 
1979. Pulveriza ram-se os casqueiro, 
com o pro duto fungi cida do respec tivo 
tratamento , uti lizando-se um pulveriza
dor cos tal motorizado Polijacto PL-45 . 
Os dados foram registrados, mensalmen
te , durante o período de abril a agosto. 
anotando·se o número de frut os sadios 
e atacados nos 100 cacaueiros marcados 
nas parcelas, sendo que os frutos infec
tados eram retirados das plantas. A ava
liação da eficiência de cada tratamen
tO, foi verificada 150 dias após a pul
verização. 

Resultados e Discussão 

O Quadro I mostra que, nos dois 
sistemas de pulverização testados, não 
e verificou diferença significativa , que. 

entre tanto, ocorre u quando os dois sis
temas fo ram comparados com a teste
munha . 

a pulver ização terrestre , o fungici
da foi aplicado diretamente nos frutos e , 
na aérea , o produto deposit ou-se nas co
pas dos caca ueiros e nas árvores de som
bra. esse caso, portanto , as partes su
periores das plantas receberam um pesa
do depósi to de fungicida e , possivelmen
te. se constituíram numa reserva para 
subseqüente movime nto para ba ixo. Es
se movim~n t o permitiu que o excesso 
existente nas partes localizadas no to
po da copa fosse transportado para áreas 
situadas mais abaixo. Este princípio fo i 
seguido na aplicação de fungicidas para 
controle de doenças em cafeei ro (Pereira 
e t aI. 1973). 

('omo a eficicncia da pulverização 
aérea foi igual à da terrestre, no controle 
da podridão pa rda . isso indica que o 
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princípio da proteção do fruto pela pe
lícula do fungicida (Horsfall, 1956) 
pode se r devido à redistribuição. que 
consiste exatamente em utilizar a água 
de chuva , que atua não somente como 
agente disseminador do fungo mas, ao 
mesmo tempo, como uma pulverização 
natural , carreando o fungicida . Ha
mil ton . Mack e Palmiter (1943) mos
traram que as chuvas podem levar um 
produto químico de partes da planta pe
sadamente pulverizadas e depositá-lo em 
locais mais abaixo, não pulverizados. 
Horsfall (1956), suma~iando as caracte
rísticas essenciais de proteção química 
de um hospedeiro contra fitopatógenos , 
sugeriu que , para melhores resultados, o 
produto químico deveria ser capaz de 
ser redistriouído durante as chuvas, de 
modo que as áreas que não fossem co
bertas pelo depósi to inicial seriam-no 
posteriormen te. 

Neste experimento, comparou-se o 
Cobre Sandoz® (óxido cuproso) - que, 
até o presente , ofereceu , consistente
mente. eficiência de controle da podri
dão parda (Lellis e Matta , 1956; Medei
ros , 1976a; Rocha e Machado, 1972) 
com o Kauritol® (oxicloreto de cobre). 
Esses fungicidas foram igualmente efi 
cientes no controle da enfermidade , tan 
to na pulverização aérea como na terres
tre , nas formulações de baixo ( 20 
Iitros/ha) e alto (1 20 litros/ ha) volumes , 
respectivamente . Entretanto, segundo 
Doraswamy e Araújo (I 981), o custo do 
contro le com Cobre Sandoz® revelou-se 
substancialmente ma is barato do que 
com Kauritol® Por outro lado. em pul
verização terrestre, Medeiros (1 976b) e 
Figueiredo e Lcllis (1 98 1) demonstra
ram que os fungicidas cúpricos, aplica-
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dos a baixo volume , apresentaram a 
mesma eficiência técnica que o a alto 
volume no con trole da doença. 

Verificou-se também que a pulve
rização aérea resultou em baixa inci
dência da enfermidade em áreas menos 
sombreadas e alta incidência naquelas 
com maior número de cacaueiros sob 
sombra (Figura 1). É provável que este 
fato tenha sido devido à interferência 
das árvores de sombra na deposição dos 
fungicidas nas copas dos cacaueiros. Evi
denciou -se , portanto, que existe corre· 
lação entre o número de cacaueiros 
sombreados e a incidência da podridão 
parda . Esse coeficiente de correlação 
(p = 1) foi calculado segundo a fórmula 
de Spearman (Ferrari , 1982). 
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o sistema convencional de controle 
é limitante devido à morosidade (2 ho· 
mens/dia/ha), complexa estrutura de 
apoio, reparos de máquinas e escassez de 
mão·de-obra especializada . Os resultados 
aqui obtidos. demonstram que a pulveri
zação aérea poderá ser uma melhor 
opção para transpor essas dificuldades, 
vez que o rendimento do helicóptero é 
muito maior do que o sistema conven· 
cional. Segundo Montoya , Ram e Me· 
deiros (1980) , em uma vazão de 20 
litros/ha , o rendimento da aeronave é 
de 50 ha/h de vóo, enquanto que , no 
sistema tradicional , é de 2 homenS/dia 
lha . Esses pesquisadores avaliaram pre· 
lim in ar men te os custos das pulveriza· 
ções aérea e terrestre e concluíram que , 
a partir de determinado momento ou 
determinada condição agrícola , o em· 
prego da aviação no con trole da podri· 
dão parda do cacaueiro, em substituição 
às máquinas convencionais utilizadas, é 
altamente vantajoso. Em estudo deta· 
lhado sobre a econo micidade da pulve· 
rização aérea e terrestre . Doraswamy e 
Araújo (J 98 1) evidenciaram que a pulo 
verização aérea apresentou menores 
custos e maiores receitas líquidas. 

Conclusões 

Os resultados encontrados permitem 
concluir: 

I . A pulverização aérea foi tão efi· 
ciente quanto a pulverização terrestre 
11.0 controle da podridão parda do ca· 
caueiro . 

2. A eficiência técnica do Kauritol® 
foi igual à do Cobre Sandoz® nos dois 
sistemas de pulverização. 

3 . O emprego da pulverização aérea 
em cacaual apresenta uma vantagem na 
taxa do controle da podridão parda em 
condições controladas de sombrea· 
mento . 

4. Foi ressaltado que a eficiência da 
pulverização terrestre ou aérea é um 
efeito integrado de aplicação de fungi· 
cidas, remoção periódica dos frutos 
atacados e tra tamento de casqueiros 
após cada colheita. 

5. Fico u evidenciado que o sistema 
tradicional de controle químico de po · 
dridão parda é limitado pela morosida· 
de , complexa estrutura de apoio e es· 
cassez de mão·de·obra especiali7..ada e 
que a utilização do sistema de pulveri· 
zação aérea , além de superar este as· 
pectos, apresentou vantagem pela rapi· 
dez da operação. 
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Controle qu ímico de Corticium sa/monic%r (Berk.l & Br. 
agente causal do mal-rosado do cacaueiro 

Asha Ram l
• S.T.C. 8oS(OS2 e JM. de Figueiredo I 

Resumo 

o mal-rosado do cacaueiro'; uma doença de impon ância econômica em cacauais joven s. na Bah ia, Brasil. Desde que tentativas de con trole quimico da doença têm sido insa tisfatórias. é pre· ciso testar novos fungicidas . O presen te uabalho ap resenta os resultados de investigações de talhadas com BaY leton®. Plantvax® e Peprosan®. Esses produtos foram uti lizados a uêsconce nuaçôes e dois intervalos de apl icação . O delineamento experimental foi inteuamente casualizado. COm sete repe tições. Utililaram~ parcelas de uma única árvo re, nas quais um ramo infectado . mOStrando o primeuo o u o segundo estágio da infecção. fOI marcado no iniCio da epidemia . Cole taram -se os dados Quinzenalmente c anotou-Se a ta~a de crescimento superficial do micél io do pa tóge no. Peprosan ® foi O fun gicida mais eficiente (68 ,69%) . seguido por BJ)'1c lon ® (59.70%) e Plan h'ax® (50,82%). As maiores concentrações deram melhores resultados. em todos os casos, enquanto que os intervalos de 15 dias foram mais promissores do que 30 dias . No caso de Pcprosan®. na sua mais alta conCCnlrai·ão (1 % a.i.). o conuole fo i im ilar tanto a 15 como a 30 dias. sugerindo que. por medidas práticas e econômicas. O intervalo mais longo apresenta maiores vantagens. 

Palavras· chave: Theobroma cacao, Cortie/um SIllmonlcolor, controle quím ico 

Chemical control of Corticium sa/monic%r (Berk.) & Br . causal 
agent of Pink disease of cacao 

Abstract 
Pink disease of cacao is of grea t economie importance in young eacao planta lions in Bahia . Bra ' zi l. Since previous attempt s at chemical con tIol of lhe discase have been un sat isfactorl' . no\\' fungieides necd to bc tcsted. Thi s repor! presents results from detailed investiga tions \\' ith Barle ton ®. Plantvax® and Poprosan ®. The fungicides were apptied at three coneen trations and t \\ o in torval ' in a completely randomizcd de sign wi th sevon replicates. Single Irec plo ts \\'cre uS('d in \\hich ano infectcd branch showing the fust o r second stage of infcetion wa marked a i the tar! 01' lho di,· ease season. Data were recorded for tn ightl y and the rate of supc rfkial 1n)'<"'l i31 gro\\ Ih 01' th ,· e -pathogon was notod . Peprosan ... as the mo, t eftieiont (68.69%). follo\\'cd h) 8al'k lon' t 59.70%) 
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and finally Planrvax® (50 .82%). Thc highcr concenlralions gave bcltcr rcsuh s in ali cases whiJe 
Ih~ short~r inlrrval of 15 days was more promissi ng Ihan Ihal of 30 day ,. For Peprosan® al ils 
highr r concenlralion of 1% a.i . lhe rcSUII! wcrc similar whcn applicd aI 15 ar 30 days inlervals 
suggcsling Ihal for economic and praticai rcasons lhe longer inlerval was mOre advanlageous. 

Key-words: Theob,orntJ cacao, Corticium m/monic%T, chemical con trol 

Introdução 

A cultura do cacaueiro na Bahia se 
constitui em importante fonte de renda 
para o país, sendo este Estado responsá
vel por 95% da produçao brasileira. Esta 
cultura está sujeita a um grande número 
de enfermidades, entre elas o mal-rosado, 
com incidência generalizada em cacauais 
novos da Bahia, requerendo, assim, espe
cial atenç[o , por tratar-se de doença bas
tante prejudicial à cultura do cacaueiro . 
O mal-rosado é causado pelo fungo Cor
ricium sa/monico/r (Berk .)& Br. Sua ação 
no hospedeiro é localizada principal
mente nos ramos e forquilhas , onde a 
infecção resulta em morte 'pro~essiva 
dos ramos, influenciando a arquitetura 
da árvore, reduzindo a produção em es
tágio; mais avançados e causando a mor
te da planta . A doença tornou-se mais 
grave ainda devido ao fato de atacar mais 
especificamente as plantas jovens, com 
idade de 3 a 5 anos. 

Na Bahia , seu primeiro registro data 
de 1925 (Sondar, 1925). Sua maior inci
dência vem sendo observada em cacauei
ros com idade en tre 2 e 10 anos (Manço e 
Melo, 1972 ?), sendo que sua ocorrência 
já foi assinalada em 24 municípios da re 
gião (Melo e Medeiros , 1970 ?). Atual
mente , essa enfermidade encontra-se dis
seminada, provavelmente, em 160 mil 
hectares de cacaueiros novos, área que 
corresponde à expansão de novos plan
tios, no Estado da Bahia . O aumento gra-
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dual do número de cacaueiros jovenssus
cept iveis proporcionará um crescente 
aumento , em potencial de inóculo da 
enfermidade, tomando-a , a cada dia , um 
problema mais sério para a cultura. 

Em cacaueiros , C. sa/monico/or ocorre 
em cerca de 30 paises (Wellman , 1972). 
Entretanto, esta planta não se constitui 
um hospedeiro especifico porque esse 
patógeno pode ser encontrado em nu
merosas plantas lenhosas e ornamentais, 
totalizando mais de 165 espécies, distri
buídas entre plantas tropicais e subtropi
cais (Thorold, 1975). 

Poucos trabalhos são relatados na li
teratura sobre o controle da enfermida
de, sendo a poda dos galhos afetados a 
técnica mais recomendada (Briton-Jones, 
1934; Desrosiers, 1960; Rorer, 1916). 
TIlOrold (1953) recomendou o uso da 
calda bordalesa e Desrosiers (1960) afir
mou que a aplicação de fungicidas cúpri
cos para o con trole da podridão-parda 
do cacaueiro pode , também, controlar o 
mal-rosado . Manço e Melo (1972 ?) com
pararam a aplicação de fungicidas, acom
panhados ou mIo de remoção de galhos, 
e concluiram que o tratamento com a 
simples remoça0 foi mais efetivo para o 
controle desta enfermidade em cacauei
ro. Segundo Manço, Melo e Medeiros, 
(1970 ?), O Dithane M45®e óxido cupro
so retardaram o crescimento micelial do. 
fungo , sendo , portanto , um dos fungici-
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das mais indicados para experimentação 
em condições de campo _ 

As recomendações anteriores nlIo fo
ram suficientes para controlar a doença_ 
Por essa razão, objetivando encon trar 
uma melhor solução para o problema, 
entre outros aspectos , deu-se priorida
de ao controle com produtos químicos_ 
Novos fungicidas com potencial no con
trole de basidiomicetos foram testados 
em primeira etapa (Ram e Luz, 1980 ?)_ 
A presen te investigação se refere a estu
dos mais detalhados de um número sele
cionado de produtos , onde intervalos e 
concentrações de fungicidas receberam 
a devida importância com a fmalidade 
de se obter melhores informações a se
rem usadas no controle do mal-rosado 
do cacaueiro_ 

Material e Métodos 

Conduziu-se o experimento na Fazen
da Engenhoca, município de Santo Ama
ro da Purificação , Estado da Bahia, Bra
sil, em cacaueiros hlbridos com 4 anos 
de idade , escolhidos por apresen tarem 
alta incidência (30%) da enfermidade_ 

O delineamento experimental foi in
teiramente casualizado, com 19 trata
mentos e sete repetições_ sendo conside
rada cada árvore uma repetição_ Os tra
tamentos constituiram-se de três fungi
cidas em três concentrações diferentes_ 
mantendo-se dois intervalos de aplicação 
e comparando-os com a testemunha _ Os 
produtos empregados foram dois de ação 
sistémica - BaylelOn@ (triadimefon 
25%; 1 ~ 4-clorofenoxi)-3 ,3-dimetil( I ,2,4-
triazol-l-Cl )-2 butanona) e Plant vax® 
(oxicarbaxin 75%; 4 ,4-dióxido-S ,6-dihi
dro-2-metiJ-l ,4-oxa tiin -3-carbaxianilida) 

- e um de ação de contato - Peprosan€> 
(oxicJoreto tetracúprico - 30% + maneb 
- 10% + zineb - 10%). Aplicaram-se os 
sistêmicos em intervalos de 15 e 30 dias 
nas concentrações de 0 ,05 (baixa); 0.10 
(média) e 0 ,20% (alta) e o protetivo a 
0 ,25 (baixa); 0.50 (média) e 1,00% (al
ta) dos seus ingredientes ativos, nos mes
mos intervalos de aplicação . Foram utili 
zados pulverizadores costais manuais, 
para aplicaç<Io de um volume de calda 
de 200 a 300 rnJ/árvorc/aplicação , de 
conformidade com o tamanho do cacau
eiro. Um total de oito e quatro pulveri
zações, em intervalos de 15 e 30 dias. 
respectivamente , foram realizadas du
rante o per iodo compreendido entre 
abril a jUU10 de 1980. 

A coleta de dados foi efetuada quin
zenalmente nas árvores escolhidas, as 
quais possuiam galhos afetados em está
gio de pústulas (estágio 1) ou micél io 
aracnóide (estágio 2) (Luz eRam, 1980) . 
Toda a região de infecção na superfície 
dos ramos foi marcada nas suas extremi
dades em sentido longitudinal , permitin
do , desta maneira , que a taxa de cresc i
mento do fungo pudesse ser registrada . 
Além deste parãmetro de avaliação. re
gistraram-se o número de galhos mortos , 
número de galhos recuperados e apareci
mento de novos ga lhos infectados du
rante a con duçlio do experimento. 

Resultados 

Os re sul tados apresentaram uma série 
de combinações envolvendo três fungici
das. três concentrações e dois intervalos 
de aplicação. Ent retanto. uma análise 
comparativa global das combinações su
prarnencionadas não evidenciaria os re
sultados alcançados. Por essa razão , para 
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mostrar o efeito dessas interações, as 

análises estatísticas foram feitas em se

parado, para cada conjunto de tratamen

tos e, finalmente, analisadas as intera

ções globais dos melhores fungicidas 

(Quadros 1,2, 3 , 4 e 5). 

Melhor eficácia de controle foi obti

do pelo Peprosan® (68 ,69%), seguido 

de Bayleton® (59 ,70%), e Plantvax® 

(50,82%). Todos os tratanlentos quími

cos foram melhores que a testemunha 

(Quadro I ). A mais alta concentração 

dos produtos reflete melhor controle, 

porém , não significativamente diferente 

da concentração média , a qual,por sua 

vez, foi similar , estatisticamente , à con

centração mais baixa (Quadro 2). Os 

intervalos de aplicação com 15 dias 

Qu~d ro I - Lfic3Ci~ de fungi c idas no 

control e do mal rosado do cacaue i T O . f a

zenda Enze nhoca . Recôn avo 8a iano , 1980. 

Fungicida 

Pre: posan 
(R) 

(R) 
Ba>, l e lon 

(R) 
Pl antv ax 

Test~u n ha 

C ,V. = 29 , 2 

Tukey ~ % • ~ , 05 

Arco seno fi 
de contru l e 

68,69 a 

59 , 703 b 

50,82 b 

0 , 00 C 

Qu.'1dro 2 - Eft cácia de di f~rente5 <::on 

ccnt raç.Ões de fungicidas no contro l e dõ 

ma l rosado do cacauei ro. r3z~nda Enge

nhoca, Recôncavo Sai ano . 1980. 

ConcentraçÕes 

AI ta 

Média 

Baixa 

C .V . = 29 , 2 

Tukey 5 % • 9 ,05 

Arco seno ,'%' 
de contro l e 

67 , 02 a 

60 ,04 a b 

52 ,42 b 
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apresentaram os melhores resultados 

(Quadro 3). 

Peprosan®, à concentração de 1,00%, 

foi igualmente eficaz quando aplicado 

nos intervalos de 15 e 30 dias bem como 

na concentração de O,5Olb, quando apli

cada em intervalos de 15 dias (Quadro 4). 

Bay1eton®, que se segue em eficácia 

ao Peprosan®, apresentou melhor resul

tado quando aplicado a 0,20% e 0 ,10% 

de concentraçã"o, em intervalos de 15 

dias (Quadro 5). 

Quad ro 3 - Efe i to de diferentes lO

te rvalos de apl i cação de fu ngi c idas no 

contro l e de ma l rosado do cac aue iro . Fa 

lenda Engenhoca . Recôncavo Baiano , 1980~ 

Inte rva l o 
(dias ) 

I ~ 

30 

C. V • • 29 , 2 

Tukey 5 % = 6,16 

Arco seno 1'% 
de con tro l e 

64,62 • 

55 , 04 b 

Quadro 4 - Ef i c áci a de Pe: pros an (R) nas 

di f e ren tes concentraç.ões e inte rvalos de 

ap li cação no cont ro l e do ma l ro s a.do do ca 

caueiro. Fazenda Engenhoca, Recôncavõ 

Ba i ano , )980 . 

Concentraç ão 
(% p . • . ) 

In t e rva l o Arco seno Ilf 

1 , 0 

0,5 

0,25 

Tes temunh.l 

C. V. '" 29 , 2 

Tukey 5 % • 7 , 84 

(d ias ) de con t role 

15 80 , 75 a 

30 74 , 48 a 

15 

30 

15 

30 

73 , 48 • 

60 ,66 b 

58,44 b 

')O , G6 c 

0 , 00 d 
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I)U,lc1r ~ ' " - EI it' 3 -ia de Say l eton ( R) 
\.'f1'1 diic r (' ntl,.·~ C"nncC'ntr .:J ç ~ e!' e interva l os 
,h, _'1' 1 ~ c " \ ;o no ,'t' flt ro te do m<l l -ros.:\dú do 
,' ,lC:'l tlt' i rll . r.li" ~n{!a E n~e nIKI t: :l . Recôn('.1vo 
R.li .1He!. 19HO. 

Con ccnt r.lção lntervalo Arco seno ff 
(X p . iI. ) (i.J ia::.) de contro l ~ 

0 . 2 
I; 72.87 a 

30 58 , 81 b 

O , I IS 6 1.89a b 

30 55 . 61 b 

0 , 05 t 5 S6 , 84 b 

30 49 . 93 b 

Tes t emunha 0 , 00 c 

C. V. • 29 , 2 

Tukey S7. - li ,32 

Discussão 

Na avaliação da enfermidade para 
efeito de tratamento , vários parâme· 
tros foram utilizados, tais como: taxa 
de crescimento miceliar do fungo na 
superfície dos galhos, número de ga· 
lhos mortos, número de galhos recupe· 
rados e aparecimen to de novos galhos 
in fectados. O melhor resultado com· 
parativo obteve·se com a utilização 
da taxa de crescimento miceliar do fun· 
go na superfície dos galhos infectados. 
Esses dados foram transformados em ar· 
co seno .J% de controle para efeito de 
análise estatística. Portanto, com o pre· 
sente método de avaliação, este experi· 
mento demonstrou que aplicações de 
fungicidas realizadas no período de abril 
a jUUlO, em intervalos de 15 e 30 dias, 
controlam efetivamente a doença. Por 
outro lado, deposita·se grande esperan· 
ça na possibilidade de melhores contro· 
les com a utilização de fungicidas sistê· 
micos. Entretanto , esses produtos têm, 
até o momento , apresentado resultados 

desaponta dores quando aplicados a ar
b!lstos e árvores, sendo a proteção de tais 
plantas realizada com fungicidas orgâni
cos ou inorgânicos (Tarr, 1972; Cook e 
Pereira, 1976) e apresentam, ainda, a 
desvantagem de serem mais caros do que 
os produtos protetivos. 

O efeito global de Peprosan® foi 10% 
mais eficiente do que Bayleton® e, à 
concentração de I ,00%, com 15 e 30 
dias de intervalos, produziu melhor re· 
sultado (80,75% e 74,48%, respectiva
mente) . Entretanto, as implicações de 
ordem prática, em um programa de pul
verização a intervalos de 15 dias, suge
rem, como mais viável, o intervalo de 30 
dias, uma vez que nos resultados encon
trados, foram estatisticamente similares. 
Por essa mesma razão, não há vantagem 
em se reduzir a concentração para 0,50% 
em pulverizações a intervalos menores. 

O Bayleton® poderá, eventualmente, 
substituir o Peprosan®, embora sua 
utilização resulte em custo mais alto, 
pois envolverá oito pulverizações a 15 
dias de intervalo. 

Por outro lado, a susceptibilidade do 
hospedeiro, que é maior na idade de 3 a 
5 anos, poderá estar associada ao fato 
de que o cacaueiro, em sua fase inicial 
de produção, não é pulverizado, rotinei· 
ramente , com fungicidas à base de co
bre, no controle da podridão·parda ou 
quaisquer outras doenças. Manço e Melo 
(1972 ?) observaram, em experimento 
conduzido para o controle do mal-rosa
do , que o cacaueiro é mais susceptível 
entre as idades de 2 e 10 anos. Entre
tanto , nesse experimento , foi observado 
que o maior grau de susceptibilidade 
ocorre en tre 3 e 5 anos, o que pode ser 
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explicado pelo fato de que a aplicação 
de fungicidas tem sido feita mais roti
neiramente após o 5Ç> ano de idade do 
cacaueiro. Portanto, espera-se que fungi
cidas cúpricos. que 53'0 normalmen te 
utilizados na região cacaueiJa da Bahia , 
possam também controlar o mal-rosado 
(Ram e Luz, 1980 ?), pois, na sua com
posição do Peprosan®, a mais alta pro
porçãO é de cobre. 

Durante a execução do experimento, 
houve dificuldades em se encontrar gran
de número de árvores com galh os in fec
tados em estágios 1 e 2 da enfermidade, 
raz[o pela qual , em uma área de 10 hec
tares, após ter sido obtido o maior nú
mero possível de plantas no estágio ini
ciai da infecção , determinou-se o núme
ro de repetições (se te), com um ramo 
por árvore representando uma repetiç[o . 
Por esse motivo , maior ênfase foi dada 
aos resultados analisados nos Quadros 1, 
2 e 3, onde os valores refletiram um 
maior número de amostras. 

Segundo Luz eRam (1980), C. sal
lIIollicolor ocorre em cacaueiros em trés 
estágios : pústulas estéreis de coloração 
branca ou levemente rosada sobre galhos 
vivos (estágio I) ; micélio aracnóide (es
tágio 2); crosta rosada , característica da 

enfermidade (estágio 3). Nesse experi
mento. apenas o primeiro e o segundo 
estágios foram verificados , tendo sido 
considerados como infecção superficial 
e, quando em dúvida, pequenas partes 
da superfície da casca infectada foram 
re tiradas para verificação dos tecidos 
internos necrosados. 

Em ensaio de fungicidas no controle 
do mal-rosado do cacaueiro, Ram e Luz 
(1980 7) adotaram vários critérios para 
avaliaç[o desta enfermidade no campo. 
sendo que a taxa de crescimento do mi
célio foi considerada o parâmetro mais 
satisfatório. Este parâmetro, apesar de 
apresen tar a desvan tagem de ser uma me
dida do crescimento superficial do micé
lio , oferece taxas comparativas. Sabe-se, 
entretanto, que este critério pode estar 
apenas refletindo o efeito fungistático e 
pode não estar relacionado com o efeito 
dos fungicidas no controle de infecção 
inicial. Entretanto , desde que os trata
mentos foram realizados entre abril e 
julho, período máximo da incidência , 
durante o qual o crescimento superficial 
do micélio ocorre na maioria das vezes 
mais rapidamente, uma boa resposta aos 
tratamentos foi possível pela adoção 
deste critério. 
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NOTA 

Sensibilidade de Corticium sa/monic%r a fungicidas in vitro 

Edna Dora M.N. Luz 1 e João Maria de Figueiredo1 

Resumo 

Testou·se in virro a ação de 70 fungicidas, sendo 23 sistêmicos, contra Corticium sa/monic%r 
Berk. &Br ., o agente etiolÓgico do mal·rosado do cacaueiro, visando selecionar produtos promis· 
SOreS para testes posteriores em casa de vegetação e no campo. Todos os produlos foram lestados 
inicialmenle à concenlração de 500 ppm, baixando·se as dosagens para 200.100.50,10 e 1 ppm, 
de acordo com a eficácia demonSlrada às concenlrações mais elevadas. Os prOd)lIOS que se mos· 
lraram mais eficazes foram BAS 42100 F e Busan 30 CE, que inibiram o crescimenlo micelial de 
e. sa/monic%r a I ppm do princípio al ivo. lendo o primeiro apresenlado ação fungilóxica e 
o segundo, fungistática . CGA 64250. Rodisan , Derosal 60, Benlale e Teclo 60 foram eficazes a 
lO ppm. enquanlo Delsene M. Sisthane e BAS 3170 F. a 50 ppm. 

Pa/avras·clrave: Tlreobro mo cacao. Corticium sa/monic%r. fungicida, co ntrole químico 

In vitro fungicide tests with Corticium salmonicolor 

Abstract 

$evenly fungicides, including 23 systemics were tesled in virro againsl Conicium sa/monica
lor. the causal agenl of cacao pink disease. wilh a view 10 selecling promising products for further 
test ing in gteenhouse and fiekl trials. AU produCIS were iniliaUy leSled aI 500 ppm, while Ihose 
products which showed effectiveness aI this concentralion were funher lested aI 200, 100, 50, 
l O or I ppm. The mOSI cffective products were BAS 42100 F and Busan 30 CE, bolh of which 
completely inhibiled mycclial growth of e. sa/monic%r aI I ppm of active ingredient. DAS 
42100 F \Vas fungiloxic while Busan 30 CE was fung islal ic in action. CGA 64250. Rodisan, 
Derosal 60 PM . Benlale and Tecto 60 wcre effeclive aI lO ppm while Delsene M, Sislhane and 
BAS 3170 F inhibiled mycclial growth aI 50 ppm. 

Key ><ords: Theobroma cacao. Corticium sa/monic%r. fungicide . chemica! control 

t Divisão de FiroparologÚl . Centro de Pesquisas do Úlcau, Úlixa Postal 7, 45.600. Irabuna, BahÚl , 
Brasil. 
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Introdução 

O mal·rosado, causado pelo fungo 
Corticium salmonicolor Berk. & Br., é 
uma das principais enferuúdades do ca· 
caueiro no Estado da Bahia. A maior 
incidência desta enferuúdade nos últi· 
mos anos é, provavelmente, uma conse· 
qüência do aumento da população de 
plantas jovens, t.m decorrência da ex· 
pansão da cultura do cacau e renovação 
de áreas antigas. Este fato demonstrou 
a necessidade de pesquisas para se obte· 
rem medidas de controle que possam ser 
utilizadas de imediato. visando uúnimi· 
zar o efeito do patógeno sobre as plano 
tações jovens, impedindo a perda de ga· 
llios e até mesmo a morte de plantas. 

Na literatura especializada, muito 
pouco é relatado sobre o controle do 
mal·rosado em cacaueiro , sendo a poda 
dos gallios enfermos a técnica mais reco· 
mendada (Briton·Jones, 1934; Desrosiers, 
1960; Rorer, 1916). Thorold (1953) re· 
comendou o uso de calda bordalesa e 
Desrosiers (1960) afirmou que as apli· 
cações de fungicidas cúpricos para con· 
trole da podridão·parda podem também 
controlar efetivamente o mal ·rosado. 
No Brasil. Manço e Melo (l972?) com· 
pararam o efeito de aplicação de fungi· 
cidas, acompanhado ou não da remoção 
dos gallios afetados, verificando que a 
simples remoção dos gallios foi o tra· 
tamento mais eficaz. 

Tendo em vista o grande número de 
novos fungicidas dispon íveis no merca· 
do c a especificidade de alguns deles pa· 
ra basidiomicetos, procurou·se testar a 
ação inibitória de 70 produtos sobre o 
crescimento micelial de C. salmonicolor, 
visando selecionar os que se mostrassem 
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prouússores para testes posteriores em 
casa de vegetação e no campo. 

Material e Métodos 

Setenta fungicidas, sendo 23 sistêuú· 
cos e 47 protetores (Quadro I), foram 
testados inicialmente na concentração 
de 500 ppm (0,05%) do princípio ativo, 
baixando·se gradativamente as concen· 
trações para 200, 100, 50, 10 e I ppm 
daqueles produtos que inibiram comple· 
tamente o desenvolvimento de C. salmo· 
nicolor nas concentrações mais elevadas. 

Cada fungicida foi avaliado contra 
dois isolados do patógeno, C, e C. , 
obtidos, respectivamente, de gallios in· 
fectados procedentes dos municípios de 
Ilhéus (Sul da Bahia) e Santo Amaro da 
Purificação (Recôncavo Baiano). Para as 
concentrações mais altas, adicionou·se 
diretamente ao meio de batata·dextrose· 
agar (BOA) as pesagens de cada fungici· 
da . Para as dosagens de 50, 10 e I ppm, 
adicionou·se ao meio fundido (aproxi. 
madamente 45°C) as alíquotas corres· 
pondentes retiradas de uma mistura es· 
toque a 0,05% do princípio at ivo de 
cada fungicida . DistribuÍram·se as mis· 
turas em placas de petri na razão de 
15 mI por placa , colocando·se após a 
solidificação do meio. no centro de 
cada placa, um disco de micélio de 
4 mm de diâmetro retirado das margens 
de colônias do pat6geno, cultivado em 
BOA, com 5 dias de idade . Utilizaram·se 
seis repetições para cada fungicida /dosa· 
gem/lsolado . 

As placas foram incubadas à tempera· 
tura de 250 C deteruúnando·se os diâme· 
tros médios das colônias 48 e 96 horas 
após a semeadura . Através da compara· 
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Quadro 1 - Fungicidas e respec tivas pe r centagens de ingred ienl<!s ativ'os te s t a 
dos con tr 3 COl· ti..:iw r satr:onicolor . 

Produt os 

AATl~AC 

AGR INOSE 

ALIETTE* 

A.~TRACOI. 

M S 42100 F* 

BAVCOR ' 

8;\ Y LLTQro;* 

Ü'\YT,~'\ '': 

SENLAi!:."" 

3AS 3170 r' 
BRASS I COI. 

BRE!-1A 

BRESTA.' 

BL'SA.' 30 CE 

CALLCRI\.'1 ~1 

CAl.IXl~ * 

CARBAZ I~C 90 

CE RC08 lX N 70* 

CERCON 11. P 1 

CG,\ 6 250' 

COBR;; l<ORD(JX 

COBRE S A.I~ DOZ 

corAS 
CUP RAVI T AZ~1. 

aPRAVLT VEROE 

C)'COS IS* 

DACOSRE 

DAC~ I I. 2787 

DELA.~ 

llELSr:~E M 

DE ROSAI. 60 PM* 

DlTHANE fl 45 

DPX 3217 (CURZATE)' 

Dl:R1AC 

FERTI COBRE 50 

F~GI~EB 80 

Fl:NCI ~ES 80 S 

Ingredie nte a t ivo 

Ace tat o de lrifcnil es tanho 

Oxicloreto de cobre 

Etil fosfito de alumíni o 

Propineb 

Fcnpropemorph 

Si t.ertano l 

TriadimeCon 

Triadimenol 

8cnomi ) 

Beno dani 1 

Pent aclo ronit robcnzeno (PC~B ) 

Ace tato de triCen il estanho maneb 

,\ ce t\i lO de t rife(\i l es tanho 

·TOITS 

~laneb + tio! an3 tO t:'It" t í 1 ico 

Triddnorph 

Zineb 

Ti ufana t o mtc í l ico 

Cloro l ulonil. ti of anat o oelí i~o 

Propiconazol 

Õx iQO cupro"" o 

Ox ido cuproso 

Oxi do cuproso 

Hi dróxido de cobre 

Hid róxido d cob re 

Ti o fan3t o me t íli co 

Oxic orét de cobre + clo~vtalon il 

Cloro c3l on i l 

Di t hi .:mon 

Carbcndazir.l + mancb 

Ca rbenda zim 

M.1."\ cozeb 

Cymoxan i 1 

Oxicloreto de cobre 

Oxi c lorc t o d cobr 

Nancb 

M.:mco'Zeb 

Porcentagem 

20 

]; 

80 

70 

75 

50 

25 

25 

50 

75 

75 
, , 
"," ... 62 , 4 

20 

30 

6" • I" 
75 

90 

70 

50 • 30 

25 

50 

50 

,0 

35 

50 

70 

30 • 25 

75 

75 

10 • 6 

60 

8 

80 

17 

50 

80 
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Quadro I - Con t i nu ação . 

Pr odu LoS 

ft' NG1~E8 AZUL 

Ft:~GU RA.~ \'EWE 

GAFEX 

H YA."1I~'F. 1622 PH 

KAlI RITOL 

"ASUI I ~1 

KI TAl l~' 

;;08l'TOL 

KOCIDt: 10 1 

LESA.~ 

tXl.PREX 

!-fi LCO t: lt 

lngrcdicntt: at i vo 

Oxicloreto de cobre 

Ox iclorc t o de cob re 

Oxicloreto de C3bre 

(Compos to de nmônio qu~ter.1ã ri o) 

úxiclvr~t o dI;! cob r e 

Clo reto d~ K3sugamic ina 

18P 

prns 

Hid róxido de co~rc 

lesan .. P~B 

Dodin~ 

t. th i.rimo l 

(apt an 

Captafol 

l-' o rce:H agem 

<5 
50 

26 ,6 

50 

35 

02 

75 

5~ 

10 + 75 

65 

25 

50 
,o 

ORTHOC IDf: 0;0 P~I 

OR TlIO O I FOtA! A.~ 

ORTHO llscorOL Cap taf e l + h idróxido de cobre ... s ullato ~ O ,, -
:) .. . _ ,) + 6 ,0 

de z inca 

OX I CI,ORETO SAr'flOZ 

l' I.A.~TC08 

PLA.~TI'A.X 7 5 p~* 

POI. \'WI-CO~!lIl 

RE CO? 

RLD IlV 

Ronl SA,~ 

Sl CAROL* 

S lSTHA~F. * 

n:cro óo* 

'lERRACLOR 7 O; P~I 

!ill OH T SA.'OOl 

\'.'\PAZ.., 

V1Gl L* 

\'ITA\'AX* 

Z~: T ACOBRE B 80 

*rung i c i das sis têmi~os 

Ox i clo r~ t o de cobre 

~: ,)neb + oxiclo rE! t o de. cob re .. zinc b 

Sais cál i cos de cobre comp l ex os 
Ox yc 3rboxim 

Met i ra.-n 

Ox i c loreto de cob re 

!'I etal axi l 

Zir.1m 

Py ra c .1rbo l i d 

fcnapan i 1 

Th i 3b~ncazo l 

EC3zo1 

Enxof re 

f\ -m~ t i ld i ti ocilr:ba'll3 CO de sódio 

Oic l obu trd l.ol 

Carboxl n 

Su l f lH o dI! cob re 

Rel'isto Tll eobro mo / _'{41. / 98:' 

50 

10 + )0 + 10 

25 

75 

80 

50 

25 

50 

15 

16 

60 

45 

75 

80 

32 . 7 

50 

15 

20 
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ção com o crescimento radial das teste
munhas, determinou-se a porcentagem 
de inibição provocada por cada dosagem 
dos fungicidas testados. 

Seis dias após a incubação, quando 
as testemunhas cobriam completamente 
a superfície do meio , retiraram-se os 
discos de micélio das placas onde houve 
inibição total nas concentrações mais bai
xas (100, 50, 10 e I ppm), passando-os 
para tubos com água estéril , onde per
maneceram durante 2 horas, sendo, a 
seguir , colocados em novas placas con-

tendo BOA. Este procedimento teve por 
objetivo verificar a viabilidade ou não 
ao micélio do fungo após a exposiçao 
aos produtos, caracterizando, assim, a 
sua ação fungicida ou fungistática . 

Resultados e Discussão 

Os dois isolados de C. salmonicolor 
comportaram-se analogamente em rela
çao a todos os produtos nas concentra
ções testadas. 

No Quadro 2, observa-se que os úni
cos produtos que inibiram completa-

Quad ~o 2 - Eficácia das difere ntes dos age ns de fungicidas na i n i bi çio do c res -
c imen to mit:cl ial de: Cm'ti cú4ITI :;aUnon::c!)!..oY' . 

2 do in i bição/concent ração em p~ 
Prudu [ OS 

100 200 100 la la 

BAS 1.21 00 f 100 ,0 100 ,O 100 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 
BUSA~ 30 CE 100,U 100 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 
DEROSA!. &0 100 ,0 100 ,0 100,0 100 ,0 100 ,0 93 , I 
CC ,\. 6/,2\0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 74 ,1 
RODISAN 100 ,0 100,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 27 ,5 
8EN LA 11:: 100 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 13 , 2 
TECTO 60 100,0 100,0 100,0 100, 0 lOO ,O 3 , 1 
BAS 3170 F 100 , 0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 81 , ' ()4 , 6 
SISTf~"~F. 100 ,0 100 ,0 100,0 100 ,0 74 . 1 51 ,2 
OE l SE NF. M 100 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 60 ,8 1 1 . 7 
~ALl CRA'! M 100 ,0 100 ,0 100 ,0 87 ,6 62 , 7 28 , ~ 
BRE STN1 100 ,0 100 ,0 100 ,0 86 ,1 80 ,9 76 , 9 
CAA BAZ!NC ~O 100 ,0 100 ,0 100 ,0 86 , 1 )) " 0 , 0 
DACOBIU:: l OO , O 100 ,0 100 ,0 84 ,0 66 , 5 35 ,0 
SICAROL 100 ,0 100 ,0 100 ', 0 78 ,3 7' . 7 12 , 5 
R!:COP 100 ,0 100,0 100 ,0 48 , 7 0 ,0 0 ,0 
COP,\ S 100 , 0 100 t O 100 ,0 24 , 6 7,8 0 ,0 
KOC! DF. 101 100 ,0 100 ,0 100,0 2) , 1 0 , 0 0 ,0 
DUR[AC 100 ,0 100 ,0 100 ,0 • * • 
GAFEX 100 ,0 100 ,0 100,0 • • • 
MTINAC 100 ,0 100 ,0 97 ,3 
AI'TRACOL 100 ,0 100 ,0 96 ,0 
HJ::LP RlOX 100 , 0 100 ,0 90 ,7 
CALIXIN 100 ,0 100,0 88 ,1 
BREMA 100 ,0 100 , 0 8 1, 6 
AGRINOSE 100 ,0 100 ,0 81 , 5 
I'UC URAN AZU L 100 , 0 • 88, I 
CUP RAVIT VERDE [00 ,0 • 87 , 3 
OX [ CLORETO SAN DOZ 100 ,0 • 86 ,8 
ZnAC08RE B - 80 100 ,00 • 84,2 
ClIPRAVIT AZUL 100 ,0 • 7) , 6 
FUNCURAN VERDE 100 ,0 * 72 ,3 
FI: RT! COBRE 50 100 ,0 • 7 1, 0 
FUNCINf.B 80-5 100 ,0 • 71,0 
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Quadro 2 - Continuação. 

Produtos 
% de inibi ção/concentração em ppm 

500 200 

100,0 * 
100,0 * 
100 , 0 * 

FUNC l NEB 80 
TERRAZOU: 45 E 
COBRE NORDOX 
IWJRlTOL 
PEPROSAN 
VITAVAX 

100,0 86,2 

COBRE SANDOZ 
DITIIANE M-45 
CYCOSlN 
HYAMlNE 1622 PM 
KITAZIN 
VAPAM 
CERC08IN - H 70 
CERCQHL PH 
KASlt!IN 
OJmlOCIDE 50 PH 

ORTHO DlFOLATAN 50 PH 
BAYCOR 
8AYU:TON 
8AYTAN 
DACONIL 2187 
PLANTVAX 15 PH 
VIClL 
DPX - 3211 
POLYRNI COHBl 
ORllIO ZINCOFOL 
ZINCOFOL 
DELAN 
MILCO E 
U:SAN 
ALlETTE 
KOBUTOL 
TERRACLOR 15 PH 
RlIXJIIL 
THlOVlT SANDOZ 
BRASSlCOL 

* Não foi testado. 

100 , 0 84,1 
100,0 82,8 
100 , 0 ao,8 
100 , 0 13 ,2 
100 , 0 54 , 8 
100,0 
100 ,0 
100,0 
98 , 3 
97,4 
91,4 
96,4 

92 , O 
91 , 0 
91 , 0 
87 , 3 
87,3 
86,8 
84 , 2 
82 , S 
32,5 
7ó ,3 
16 , 3 
68, 3 
~9,2 
55,2 
44,7 
'.1. ,0 
39,4 
36,0 
18,4 
12.0 

mente o desenvolvimento do fungo, em 
todas as concentrações testadas, foram 
BAS 42100 F (sistêmico) e Busan 30 CE 
(protetor), apresentando o primeiro 
ação fungicida e o segundo ação fungis· 
tática à dosagem de 1 ppm. 

Benlate e Derosal 60 PM tiveram 
ação fungicida a 10 ppm enquanto CGA 
64250, Rodisan e Tecto 60 compor
taram-se como fungistáticos a esta mes-
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100 

68 , 3 
65,6 
11 , 8 

ma concentração. A 50 ppm, o cresci
mento do fungo foi inibido completa
mente por BAS 3170 F, Delsene M e 
Sisthane, sendo os dois últimos apenas 
fungistáticos. 

Brestan, Caligran M, Carbazinc 90, 
Copas, Dacobre, Duriac, Gafex, Kocide 
10 I , Recop e Sicarol inibiram totalmen
te o crescimento do patógeno apenas à 
dosagem de 100 ppm. 
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Calixin, produto utilizado com êxito 
para controle do mal -rosado em serin
gueira , na Malásia (Tan e Yeoh, 1976), 
mostrou-se eficiente apenas à dosagem 
de 200 ppm. Enquanto que Cobre San
doz, Dithane M 45, Fungineb 80 e 
Fungineb 80 S, que são os fungicidas 
usados correntemente para controle des
ta enfermidade no ';ul da Bahia, inibi
ram completamente o desenvolvimento 
do patógeno somente quando emprega
dos à concentração de 500 ppm do in· 
grediente ativo. 

Teware e Mukerjee (i 978) testa ram 
a ação in vitro de II fungicidas con tra 
C. salmonicolor, iso lado de eucalipto , 
na (ndia , concluindo que, dentre os 
produtos testados , Senlate e Calixin 
fo ram os únicos a apresentar halos de 
inibiç[o ao desenvolvimento do fungo 
na concentração de 0.3% do i.a . Outros 
fungicidas, entre os quais Kitazin e 

calda bordalesa, produziram halos de 
inibição a I % do i.a . Prates ~t aI. ( 1979), 

ao testarem, em campo , a eficácia de 
sete fungicidas no controle do mal-rosa· 
do dos citros, constataram que Dacobre 
e Brema, seguidos de Difolatan e arse· 
niato de chumbo foram os melhores 
tratamentos. No presente estudo, obser· 
vou-se que Dacobre foi eficaz a 100 ppm 
e Bre ma a 200 ppm , enquanto Ortho 
Difolatan não inibiu totalmente o de· 
senvolvimento do fungo mesmo à maior 
concentração testada. 

Entre os fungicidas que se mostraram 
mais eficientes a I e 10 ppm , cinco são 
sistêmicos (BAS 4::! 1 00 F. Benlate, 
Derosal 60, CGA 64 250 e Tecto 60) e 
dois protetores (Busan 30 CE e Ro· 
disan). Como os testes in vitro fo rnecem 
apenas uma indicação do comportamen· 
to do patógeno em relação aos fungici · 
das testados, deverão se r fe itos testes 
poster iores, em casa de vegetação e no 
campo , para determinar a eficácia destes 
produtos no controle da enfermidade . 
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NOTA 

Gynacantha bifida Rambur (Odonata, Aeshnidael, novo inimigo 
de Xy/eborus spp_ (Coleoptera, Scolytidae) 

praga do cacaueiro na Bahia, Brasij1 

Saulo de Jesus Sorio2 e Ângelo B_M_ Machodo 3 

Resumo 

Pesquisas relacionadas com a procura de inimigos naturais de Xyleborus spp _ (Coleoptera, 
Scolytidae) foram conduzidas no Centro de Pesquisas do Cacau, Ilhéus, Bahia_ A libélula mais 
frequente nas revoadas vespertinas foi Gynacantha bifida Rambur, 1942_ Seu papel como predador 
de Xyleborus spp_ foi comprovado peJo exame de detritos alimentares no trato digestivo, consti
tuídosquaseexclusivamente pelos fragmentos de coleobrocas_ Conclui-si! que a espéCie C_ bifida, 
peJo hábito predador em Xyleborus, merece ser protegida em seus habitats nos cacauais e que es
tudos mais detalhados devem ser efetuados a run de se conhecer mais profundamente os seus há
bitos de predação de Xyleborus na Bahia_ 

Pall1l"'ls-chave: Theobroma cacao, CynDCtllftha b/fida, Xyleborus, predação 

Gynacantha bifida Rambur (Odonata, Aeshnidae), natural enemy of 
Xy/eborus spp. (Coleoptera, Sc:olytidae) a 

pest of ClICa0 in Bahia, Brasil) 

Abstract 

The crepuscular dragonf1y Cynacantha bifida was frequentJy observed flying together with 
tIle wood-boring beetles XylebOl'Us spp_ (Coleoptera , Scolytidae) during lhe crepuscular night of 
Ih. later. Examination of lhe intestinal content of the dragonnies revealed a great number of 
Xyleborus Ihus demonstrating that they were being predated by the dragonny _ Xyleborus was 
the preferential pray since fragment5 of no olher insect could be found in lhe intestines of the 
Cynacantha capturcd at Ihat occasion_ This is lhe rust report of a massive dragonf1y prcdation on 
Coleoptera_ The fact has economic implications since Xyleborus is a very important .nemy of 
cacao trees in the large plantations or the State of Bahia , BraziL 

Xey WlXds: Theobroma cacao, Cynacantha birllÚl, Xyleborus. predation 

t Trabalho apreSl!ntado na VIII Conferincia Internacional de Pesquisas em Cacau, Car/agena, Co
lómbia, 18 a 24 de outubro de 1981, com ajuda financeira do ACRJ, E, U,A . 

2Diviflfo de Zoologia, Centro de Pesquisas do Cacau, Caixa PO$lal 7,45.600, Itabuna, Bahia, Brasil. 

3Departamento de Morfologia, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas 
Gerais, Caixa Postal 2486, Belo Horizonte, Minas Cerais, 'Brasil. 
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A ocorrência de surtos de coleobro
cas Xy/eborus (Coleoptera, Scolytidae) 
atacando o tecido lenhoso de cacaueiros 
h Ibridos plantados no campo pelo siste
ma localmente denominado de "cabru
ca" bem como sua associação com a 
morte de cacaueiros hlbridos enviveira
dos e em desenvolvimen to apontam es
tes insetos como problema de importân
cia econômica (Soria. 1979). 

A identificação das coleobrocas, fei
tas pelo Prof. De. Stephen L. Wood , da 
Brigham Yound University, Monte L. 
Bean Lifc Science Museum, Provo, Utah, 
E.U.A. , indica que a espécie predomi
nante nas revoadas vespertinas é Xy/ebo
rus affinis Eichhoff (correspondência 
particular). O presente trabalho se rela
ciona com a descoberta casual da preda
ç<lo de coleobrocas Xy/eborus spp. por 
algumas libélulas. Aproximadamente às 
16 horas, próximo ao crespúsculo, na 
época de inverno setentrional , observa
ram-se algumas libélulas fazendo revoa
da de caça na imediações da entrada do 
laboratório de biologia de insetos do 
Centro de Pesquisas do Cacau. Observa
ções mais apuradas permitiram distin
guir Xy/eborus de tamanho pequeno rea
lizando revoada coincidente com a das 
libélulas. 

Na literatura, existem dados mostran
do o papel das odonatas no controle de 
dípteros (Wright , 1946). Não foi possí
vel , entretanto , encontrar quaisquer in
formações relacionadas com o hábito de 
predar coleópteros. Enquanto vivem co
mo adultos, os odonatos alimentam-se 
excl usivamente de presas vivas, preferi
velmente insetos que voam (Corbet, 
1980), cujo movi:n ~f1to, tamanho e for-
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ma estimulam o instinto predador. Co
mo predadores oportunistas universal
mente distribuídos, as libélulas raramen
te diminuem a populaç<lo da presa ao 
ponto de serem consideradas agentes de 
controle biológico de importância eco
nômica (Corbet, 1980). Entretanto, os 
Anisopteros a miúdo agregram-se para 
predar agregados da presa. Neste caso, 
podem causar impacto numérico eviden
te na quantidade dos insetos predados. 
Este, de acordo com observações prelimi
nares de campo, parece ser o caso da re
laç<lo predador-presa libélula! Xy/eborus. 

A revoada crepuscular das libélulas, 
que coincide com a revoada dos Xy/ebo
rus (Saunders, 1963 ; Soria, 1979 ; Soria 
e Crócomo, 1980) despertou a hipótese 
de as libélulas estarem realizando caça 
às colcobrocas. Planejou-se, então , a 
captura das libélulas para diagnóstico 
entomológico e para exame do conteú 
do do trato digestivo. 

As libélulas foram capturadas u lilizan
do-se redes entomológicas comuns (simi
lares às utilizadas para capturar lepidóp
teros) nas horas crepusculares do dia. Os 
insetos capturados foram levados ao la
boratório, mortos com acetato de etila e 
preservados em álcool a 70%. Alguns 
exemplares foram dissecados na lupa e 
os tubos digestivos anterior, médio e 
posterior foram isolados e posteriormen
te abertos, à procura de detritos alimen
tares . Os detritos foram examinados sob 
aumento de 40x à procura de fragmen
tos dos insetos triturados . O material foi 
quantificado na base do volume do ma
terial contido no tubo digestivo total. 

Os resultados do exame de detritos 
alimentares no trato digestivo indicaram 
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a presença de grande quantidade de Xy
leborus sob a forma de fragmentos de 
élitro, patas, tórax e , por vezes, porções 
quase integrais de mandíbulas destas co
leobrocas. Esta descoberta, acrescentada 
à coleta coincidente de insetos Xylebo
rus nas redadas de captura de libélulas, 
levou à conclu~o de que os detritos en
contrados pertencem a Xyleborus spp. 
A ausência de detritos de outros insetos 
levou também à conclusão de que a pre
dação , na horas vespertinas , é de prefe
rência sobre Xyleborus. 

o estudo taxonômico da libélula mais 
frequente nas revoadas vespertinas indi
cou tratar-se da espécie Gynacantha bifi
da Rambur, 1942. Outras espéciesencon
tradas frequentando os mesmos locais, 
porém em outros horários, foram Trya
canthagyna septima-(Selys-Longchamps, 
1857), Ortlzemis ferruginea (Fabricius, 

1775) e Erythrodip/ax media Borror , 
1942. 

Acredita-se na existência de grande 
interesse acadêmico e econômico em rea
lizar uma pesquisa sistematizada para 
identificar outros Odonalos crepuscula
res que desenvolvam hábitos sim ilares de 
predaçãoem Xyleborus. A literatura odo
natológica (Williamson , 1923), além de 
Gynacantha, relata que as espécies do gê
nero Tryacanthagyno , ou talvez mesmo 
Neuraeschna, pelos seus háb itos de re· 
voada crepuscular, podem ser potencial
mente libélulas predadoras de Xyleborus. 

Conclui-se que a libélula Gynocantha 
bifida, pelo seu hábito predador em Xy
leborus, merece ser protegida em seus 
habitats perto dos cacauais e que estu
dos mais detalhados devem ser efetuados 
a fim de se conhecer- melhor seus hábitos 
de predação de Xylebonls na Bahia. 
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Ocorrência de micorrizas em árvores nativas do Sul da Bahia. 
1. Estação Ecológica do Pau-brasil 

Osvaldo M. Santos' e Sérgio C. da Vinha ' 

Resumo 

NOTA 

Foi fci to um levantamento e m 10 essências arbóreas nat ivas. existentes em 3rborclO na Esta· 
ção EcolÓgica do Pau·brasil. no município de Santa Cruz Cabdha. Bah ia. Br",1. a 11m de '" 
avaliar o grau de infecção micorrízica nas raízes c o número de esporos no solo , Foi enco ntrada 
diferença significat iva no número de esporos nos taU,õcs das vária s espécies (P .;;; 0 .01). O nível 
de infecção foi inferior a 50% em algumas espécies e acima de 50% e m o Ulras. A variação do nível 
de infecção existente entre as dife rentes espécie está ro rrelacionada às carac terísticas inlrín~ccas 
das espéCies elou ao processo e m que essas espécies fo ram reproduzidas. 

Palavras-chove: micorriZ3, arvore nativa 

Mycorrhizal occurrence on native trees of Southern Bahia. 
1. Pau-brasil Ecological Station 

Abstract 

Ten spccics of trces native to lhe south of Bahia wC rc cxam ined ai lhe arbor{·tul1l in lhe 
Pau-brasil Erological Sta tion at Santa Cruz Cabrália. Bahia . BraziJ. Th,' deg«e 01' 1l1)'l'orrhizal 
infcction af the root s and the numl>e r o f spores among the 'pecies ,,"c re not.d . The levei 01' inf('c
t ion was beUo\\' 50% in some spccic a nd above 50% in o the". Th. varoa t ion of the infcct ion Jc v<l 
among the diffcrcnl spccies was att ribulcd 10 lhe mtrmscc c ha raC lc rlst ics of lhe spccie~ and /o r 
to lhe proccss by which tho)C ' PI.:l:ll" \\',,"r .. · n:prodUl.:cu . 

A"ey h'ords: mycouhiza. native IrCC 

Introdução 

Uma região de intensa atividade mi
crobiaJ existe no solo, próximo às ra j 
zes das plantas. Grande número de mio 
crorganismos habitam essa região. po-

dendo es tabelecer relação saprofític3, 
simbió tica ou . até, patológica com a 
planta hospedeira . Dentre os microrga
nismos da rizosfera , ocorrem fungos 
simbióticos pertencentes 30 grupo das 

I Dirisüo út' lJo fónh'o . ('entro de Pesqll iS4s do ('0('011 . Caixa Posla/ 7. 45.hOO, IIObuIID. Bahia, 
JJrosil. 

_'fi/ 
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micorrizas. Muitas plantas, crescendo 
em condições naturais, possuem micor
riza . De todos os tipos de micorrizas 
existentes , a micorriza vesicular arbus
cular (V A) é a de maior ocorrência na 
natureza . PlaJl us infectadas com fungos 
VA possuem maior capacidade para 
absorver nutrientes do solo (Daft e 
Nicolson. 1969 ; Gerdemann , 1968 ; Eze
ta e San tos , 1980). luitas espécies de 
importãncia econônúca tem sido benefi 
ciadas pela associação simbiótica com 
fungos micorrízicos (Eze ta e Santos , 
1980; Daft e Nicolson, 1969). No Sul 
da Bahia , culturas de importãncia eco
nônúca têm sido encontradas com in
fecção núcorrízica entre as quais cacau , 
dendê , cravo-da-índia , pimenta-da-reino 
e guaraná (dados de Santos , O.M ., ainda 
não publicados). 

Neste estudo, foi feito um levanta
mento em lO essências arbóreas nativas , 
existentes em arboreto, a fim de se veri
ficar o grau de infecção micorrízica nas 
raízes e o número de esporos no solo . 

Material e Método 

As 10 espécies arbóreas estudadas, 
ou sejam , biriba roxa (Eschweilera rigi
da ). imbiruçu (IJombax macrophy/lum), 
jacarandá (Da lbergia nigra). jatobá ver
dadeiro (Hymenoea ob/ongifolia). laurel 
(Cordia lrichoLOma). pau-brasil (Caesa/
pinia echinala), piqui doce (Caryocar 
brasiliense). putumuju (Cen tr%bium 
robustum). sapucaia (Lecy this pisol/is) 
e vinhático (P/athymenia foli%sa) fa
zem parte de uma coleção existente no 
arboreto da Es ação Ecológica do Pau
brasil (ESPAB), Santa Cruz Cabrália , 
Bahia. Essas espécies foram plantadas 

Revista TheobrOfTlil 12(4}. /982 

entre 1971 e 1972, com exceção do vi
nhático, que foi plantado em 1974. Ca
da espécie estava contida em um talhão 
medindo 12 x 12 m e abrangendo seis 
plantas por coluna e seis plantas por fi 
leira , espaçadas entre si de 2 metros. A 
área nunca sofreu apücação de fertili
zarl teso 

Os solos do arboreto são do tipo 
oxisols (Haplorthox), de topografia pla
na , por isso chamados de solos de tabu
leiro. cujas características e proprieda
des foram descri tas por Si lva et al. 
(1975). Devido às constan tes roçagens , 
a área estudada estava desprovida de 
ervas daninhas. 

Em maio de 1980. coletaram-se cinco 
amostras de solo de cada talhão, com o 
aux ílio de um ci lindro de ferro com ca
pacidade de 1.847,2 cm J ( 14 cm de diâ
metro x 12 cm de altura). As amostras 
equidistavam das plantas e todas foram 
coletadas nas partes mais centrais dos 
talhões . Os solos coletados foram colo
cados em sacos plásticos e levados para 
análise em laboratório. 

_ o laboratório. das cinco amostras 
coletadas, foram tiradas cinco suba
mostras de 50 g de solo seco e os espo
ros foram extraídos do solo pelo méto
do de Gerdemann e icolson (1963). 
Para contagem de esporos na subamos
tra , utilizou-se uma lupa com oitenta 
aumentos. As raízes foram diafanizadas 
e tingidas pela técnica de Ph i llips e 
Hayman (1970). Uma lânúna com 10 
segmentos de I cm de raiz foi observa
da em cada subamostra. As ra ízes foram 
classificadas em não infectadas , pouco 
infectadas, muito infectadas e totalmen
te infectadas. Consideraram-se não in-
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fectadas aquelas com 0% de infecção; 
pouco infectadas as de 1 a 50% de in
fecção , muito infectadas as de 51 a 
99% de infecção ; e totalmente infecta- " 
das as de 100% de infecção. 

Resultados e Discussão 

Os resultados apresentados no Qua
dro I mostram uma significativa diferen
ça no número de esporos encontrados 
nos tal.hões das várias espécies (P .. 
0 ,0 I). O solo onde estava plantada a 
biriba roxa foi o que apresentou maior 
número de esporos, ou seja 161 esporos 
por 100 g de solo. Já no solo sob jaca
randá e jatobá verdadeiro, só se obtive
ram I 1 esporos por 100 g de cada um 
dos solos (Quadro I). 

Para a região dos tabuleiros da Esta
ção Experimental Gregório Bondar, em 
Barrolând.ia, Belmonte, Bahia, foram es
timados 152 esporos por 100 g de solo 
(Ezeta e Santos, 1980). O baixo número 
de esporos para a maior parte das espé
cies no arboreto da ESPAB é provavel
mente resultante da época do ano em 
que foram coletadas as amostras de 
solo e da baixa fertilidade desses solos, 
principalmente em relação a fosfato e a 
cobertura vegetal . 

O efeito da sazonalidade sobre o nú
mero de esporos nos solos tropicais é 
ainda pouco estudada; entretanto, esse 
aspecto está bem documen tado para as 
regiões temperadas. Hayman (1970) 
relata que , para solos cultivados com tri
go, em Rothamsted, Inglaterra, o número 
de esporos no solo variou de 190 por 
100 g de solo durante o inverno a 378 
por 100 g de solo durante o verão, sen
do que o número de esporos foi maior 

nos terrenos cultivados do que nos não 
cultivados (Mosse e Bowen, 1968). Nos 
terrenos cultivados, principalmente com 
culturas de ciclo curto, há uma grande 

• ~ • • ~ 
o .-
" • 
• .-u '. o. 
• u 

~ 
-o 
~ 
u 

• 'O 

~ • ' 0 .c -• --M'_ 
o. 
C " -... 
• N _ 

,- .. " ,-.c 
~ .. .. 

• '" -.. 0 ._ o. _ 
~, .. u _ 

." ~ .. 
c u ,- • ." '" N 
o , ,--.u 
> ,- . 
c ~ • · .. ~ 
o 
o -0 _ 
0. , _ · .. · .. -." 
"" , 
o .. -.. • ,§ .g 
c • - v .'
• 00) · ... '0 v_ o. o 
o. u .'" '" o 
• •• ~ - .. v 
o • 
.:;'" · .. , 'O 
0'0 

v 

• 
_ 

• c 
- « o o 
0.
o o · .. 
• 'J "' 'O 

o .. -.0 
\g ~ 
'" 

• 
, ~ :;: 
uO> o. _ 
o. 
o u .'" 
o o .'-'O~ 
• 'H 
'" -

-• ... -, 
> 

lí 
z 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
I\.I\I\I\ I\VVV VV 

o 
o 
vi 

-o 'O .. 
~ A U U U U U U ~ ~ 

-" ~ ~ N ~ ~ ~ ~ - -"O ..... ~~N..,4N __ .... 

GI!;I(oIQ>~<;.I~ -.I 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ; ~ ~ ~ 
;;~ggg~i:;ã 

..... ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

~ 

N 

.. 
II 
u • • 
" .. 
o 
" ,-el ~ 

. -v ,_ 

o .. 
'O .. -,- " , , 
.~ i .. .. 

,-
U 
"d • 
~ 

o. u 
" > c .. ,. 
:; -g 
v v .. .. ., ., 

• ~ 

« 

Re.uta Theobroma 12(4), 1982 



SontoS e Vinho 

produção de raízes, fato importante pa
ra prover uma base nutricional adequada 
para a produção de esporos (Hayman , 
Johnson e Ruddlesdin. 1975). 

Os solos do tabuleiro onde se localiza 
a ESPAI3 sào de origem sedimen tar e de 
baixa fertilidade e. provavelmente. o 
fósforo é o elemen to mais escasso já 
que. mesmo nas áreas mais férteis da re
gião sul da Bahia. há deficiéncia desse 
elemento (Cabala·Rosand et ai, 1969). 
Esta baix a fertilidade natural . além das 
constantes roçagens. que eliminam da 
superfície do solo qualquer vegetação 
he rbácea. deve provocar uma grande 
lixjviação desses solos. tornando·os 
ainda mais pobres em seus macro
nutrientes . inclusive o fósfo ro . Hayman. 
Johnson e Ruddlesdin (1975) mostra
ram que os esporos são menos freqüen
les em áreas com baixos níveis de fosfa-
10 . mesmo sendo as micorrizas eficientes 
em absorver fosfatos dos solos. 

A variação do nível de infecção en
cOlll rada enlre as diferentes espécies, 
que foi acima de 50% para algumas e 
abai.\o dessa porcen lagem para outras. 
possivelmen te está relacionada com ca
rac terísticas intrínsecas das espécies 
e lou ao processo em que essas espécies 
fo ram reproduzidas. 

De todas as espécies aqui estudadas, 
somen te a biriba roxa e o pau-brasil são 
provenientes do habitat da ESPAI3. sen o 

do que essa última foi a única plantada 
utilizando-se mudas coletadas na fl ores
ta . Todas as outras foram reproduzidas 
por sementes em viveiro e, posterior· 
mente, transplantadas para o campo. 

St John (1976), examinando os ja
carandás existentes nos arboretos da 
ESPAB e na área do CEPEC. consta· 
tou que, enquan to na área da ESPA13 
as raízes do jacarandá es tavam livres de 
nódulos e micorrizas, na área do CEPEC. 
as mesmas apresentavam grande quanti
dade de nódulos e eram bastantes infec
tadas por rnicorrizas, o que foi atribu í
do por esse au tor a di feren tes tipos de 
conformação de raízes . Enquanto na 
área do CEPEC. o jacarandá apresentava 
grande quantidade de raízes superficiais. 
na ESPAB. essas raízes eram poucas. 
havendo mais raízes a maiores profun
didades . 

Conclusões 

I . o solo dos talhões onde estavam 
plantadas a biriba roxa e o laurel, foram 
encontrados maiores números de espo
ros, enquanto , nos talhões onde esta
vam plan tados o jacaran dá e ja tobá 
verdadei ro , foram encont rados meno
res números de esporos. 

2. Cinqüenta por cen to das espécies 
estudadas apresentaram taxa de infecção 
das ra ízes acima de 50%. 

literatura Citada 

CABALA·ROSAND, r.p. et a I. 1969. Deficiências minerais e efeitos da adubação na região «l
clUcira da Bahia. In Co nferência Internacional de Pesquisas em Cacau. 2~ . Sa lvadorl 
Itabuna, BA, Brasil. 1967. Memória s. Ilhéus. BA. Brasil, CEPLAC. pp . 436 - 442 . 

DArT, M.J . and NtCOLSON, T .H. 1969. Effet1 of E1Idogone mycorrhi7.3 On plant gro"111 . lI. 

R ... isto TheobrofTUl / 2(4). /982 



Micorrizas em órvores do Sul da Bahia 265 

Influen ce of soluble phosphale on endophYle and hosl in maize. New PhYlologisl 68 : 
945 - 952. 

EZETA, F .N. e SANTOS. O.M. 1980. Benefício da introdução de endomicorriza eficienle na 
ul ilização de nutrienles em Ialossolos no sul da Bahia. Revisla Brasileira de Ciência do Solo 
4 : 13-17. 

GERDEMANN, J.W. 1968. Vesicular-arbuscular micorrhiza and planl gsowth. Annual Revio\V 
Phylopalhology 6: 397 - 418 . 

_____ and N1COLSON, T. H. 1963 . Spores of myco rrhizal Endogone pccies ex tracled 
from 50 il by wel sieving and decant ing . T,ansactions of lhe B,ili sh ~I ycological Socie ly 
46 : 235 - 244. 

HA YMAN, D.S. 1970. Endogone spo,e numbers in soi! and vesiclIlar-arbllscu la, mycorrhiza in 
\Vheal as influenced by season and soil I,calment . TransaClionsof l he Bril ish ~lyco log i aI 
SocielY 54 : 53 - 63. 

_____ , JOH t SO . A.M. and R DDLESDIN . 1. 1975 . The influence of phosphale 
and aop species on ElIdogone spore and vesicular-arbuscular mycorrhtza under field co ndi
l io ns. Planl and Soi! 43 :489 - 495. 

MOSSE. B. and BOWEN. G.D. 1968. The distr ib ul ion of E1I(Iogone spores in some Au Ira lian 
and ew Zeland 5Oils, and in a experimenta l field 50 il aI ROlhamsled. Tran,;acl io n of lhe 
Br ilish ~Iyco logica l Sociely 51 :485 - 492 . 

PHILllPS . J.M. and lIAYMAN, D.S. 1970. Improved producedures for clearing rOOls and 
sla ining para silie and vesicu lar arbuscular mycorrhizal fungi for rapid asses. ment of tnfe c
tion. Transaclions of l he Brilish Myco logica l Sociely 55 : 15 8 - J 6 1. 

ST . JOHN , T. 1976. Repor! on work dwing a visi l lo CEPLA C hcadquarl ers in Bahia. s.1. s.c. 
8 p. (Dalilografado). 

SILVA, l.F. da el aI. 1975. So los da região cacaueira, aplidão agr ícola dos solos da , egião ca
caueira . lIhéus, BA, Br asil. CEPLAC{lJCA, 179 p. (Diagnóslico Socioeco nô mico da Re
gião Caca ueira, v. 2) . 

ElHIl'1l 

ReriSla Theohro l1lo 12(4) . J 982 



Rel'isra Theobr01lla 12(4) : 267 . 272. 1982 
Centro de Pesquisas do Cacau. Ilhéus. Bahia. Brasil 

Alterações edáficas provocadas por um sistema de agricultura 

itinerante em solos de Tabuleiro do Sul da Bahia 

A ll tonio Cadima Z .' . Luiz Ferreira da Silva2 e Dali E. Pelit Lobão 2 

Resumo 

NOTA 

Aval iaram~e os efeitos da queima e do uso contínuo c intermi ten te com milho e feijão sobre 
as propriedades dos solos de Tabuleiro (Haplorthox), em experimento conduzido na E tação 
Ecológica do Pau ·brasil (Porto Seguro, Bahia). Os re sultados do primeiro ano mo traram que 
a queima exerce influência marcante na ca mada superficial (O - 5 em) . elevando os valores 
de pH. de 4,5 para 6,0. c aumenta ndo os teore s de cálcio trocável. de 3,0 para 6,7 meq 100S", 
endo os aumentos nos teores de fósforo e potássio menos re levantes. Embora consta tando-se li

mitadas produtividades. o cultivo consorciado de feijão e milho apresen tou fortes respostas à adu
bação química. da ordem de 190 e 1.193%, respectivamente. Verificou-se a presença de camadas 
ade nsadas na profundidade de 30- 75 cm, que tem lim itado o desenvolvimento do sistema radi
cular das plan ta ;. 

Pala l'ras·clrave : agricultura itine ran te. manejo, solos de Tabuleiro 

Influence of a shifting cultivation on Tabuleiro soils of southern Bahia, Brazil 

Abstract 

'n,c effeclS of burn ing and continuous or intermittent mixcd croping of maize and beans on 
Tabuleiro soils (Haplorthox) ",erc measured. The experimen l ",as carried out aI the Pau-brasil 
Eco logie. 1 Stat ion . Porto Seguro, Bahia, Brazi!. Aftcr the flfst year of burning, the soil pH in
cre3>cd rrom 4.5 to 6.0 in the surfaee layer (0- 5 cm) . nd the excha ngeab le ca leium from 3.0 to 
6.7 moq 100/:- 1

• C'hangcs in phosphorus and potassium availabi lity ",ere les; rclevant. Although 
th e )'ie ld < 01' the mixed cropp ing were 5mall. the response to fertilizcr was high and the yield of 
h,'"", "n" maize incre" ,ed 190 and 1,193% respectively. Thc eompact layers at 30- 75 em 
,110\\ ,,-« a limitation of TOO I s}'stem dcveloprnent. 

A" Cl ' h'urcJs . sh irting cultivation, .\oil management, Haplorthox 

I J)i"isõo de Geociéncias (D/ CEO). Cellrro de Pesquisos do Cacau (CEPEC). Caixa Posral 7, 
4560(). Irahulla. Bahia. Brasil. 

lDIC/:'O. CEPr:C. A flIalm ell" Chefe do Deparramemo Especiol da Amazônia. Ca ixa Posral 
:'. 'O I . Belém. Pará. Brasil. 

3 Dil'iSlio de BOII;I/i('(/ (DI BOT). CEPEC. Esração Ecológica do Pall ·brasil . Caixa Posral 09. 45820. 
Porto Seguro. Bahia , Brasil. 
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Grandes áreas de solos de "Tabuleiro" 
no Extremo Sul da Bahia vêm sendo 
irracionalmente desmatadas. abandona· 
das. e. conseqüentemente. transforma
das em capoeiras ou pastos sujos. As 
opções de uso da terra têm sido aí bas· 
tante lim it3das. principalmente pela ca
rcneia de infonnações sobre manejo e as 
transformações que se podem processar 
pela utilização destes solos com agri
cu ltura intensiva . 

Após o desmatamento. a queima 
constitui O processo mais utilizado para 
limpeza do terreno. verificando-se que. 
após essa operaçãO. se processa um au
mento nos teores dc Ca 2 +. Mg! + e K+ 
trocáveis (Nye e Grecnland , 1964) . es
sas circunstância. tem-se verificado que 
o cálc io e o magnésio se movimentam 
até a profundidade de 20 a 40 cm 
(Popcnoc. 1957). onde pode ser ainda 
absorvido pelas raízes antes de sua lixi
viação para camadas mais profundas. 
Suarez de Castro ( 1957), em trabalho 
sobre derruba de flore sta na Colômbia, 
verificou que. após a primeira queima. o 
p11 do solo se eleva de 4,6 para 5 ,4 , 
ocorrendo. todavia. um pequeno acrésci· 
mo após o encoivaramento . 

O presente trabaUlO relata os resulta
do preliminares obtidos no prinleiro 
an o de um experimento que tem por 
objetivo avaliar alterações edáficas em 
solos de Tabulei ro submetidos a diferen
tes sistemas de manejo. após a derruba 
da floresta e queima dos seus resíduos . 

Com essa finalidade. selecionou-se. 
na Estação Ecológica do Pau-brasil , Por
to Seguro , Bahia. uma área de 1,8 ha 
(J 00 x 180 m). que foi dividida em no
ve parcelas de 20 x 100m. as quais fo-
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ram submetidas a diferentes tratamen
tos . O solo foi ca racterizado como sen
do Haplorthox , com baixo teor de ferro 
e de coloração anlarelada. Este solo de
riva de sedimentos da "Formação Bar
reiras" no c1inla tropical limido do tipo 
Af de Koeppen (Silva et ai, 1975), O ex
perimento terá a duração de seis anos e 
teve seu in ício em novembro de 1979. 

Após a delimitação e preparo da área , 
procedeu -se, na parecia I , à derruba de 
mata , cubagem da madeira e posterior 
abandono da área a fll11 de propiciar a 
regeneração da vegetação primitiva , com 
auséncia de queima. As oito parcelas res
tantes foram submetidas a broca, derru
ba, queima e encoivaramento, para sua 
utilização com cultivos anuais. Assim, 
as parcelas 2 a 7 estão sendo utilizadas 
com o consórcio milho e feijão durante 
2 anos, scm adubação c à razão de dois 
plantios por ano , deixando-se . após esse 
período, em pousio de um ano a parcela 
2 , de 2 anos a parcela 3 e assim sucessi
vamente até 6 anos de pousio para a par
cela 7. As parcelas 8 e 9 serão plantadas 
ininterruptamente com o mesmo con
sórcio, empregando-se. porém , adubaça-o 
química na oitava e adubação química + 
"mulch" na nona. aplicando-se anual
mente. por hectare. 100 kg de DAP. 100 
kg de superfosfato triplo e 30 kg de clo
reto de potássio (Associação Nacional 
para Difusão de Adubos. 1971) . 

Antes da queima , c a cada 3 meses 
após essa operação. colctaram-se amos
tras do solo nas profundidades de 0 - 5, 
5- 15 , 15 - 30 e 30- 50em . em seisdife
rentes pon tos dentro de cada parecia. 

Efctuaram ·se. também. em duas trin
cheiras. a coleta de amostras de 15 em 
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15 cm desde a superfície até 135 cm de 
profundidade do solo. 

Antes da colheita do milho, escolhe
ram-se, ao acaso, 10 plantas em áreas 
sem adubação e 10 em área com aduba
Ção + "mulch", nas quais foram medi
dos o crescimento das raízes em profun
didade , através dos parâmetros massa se
ca e comprimento. Em cada unidade ex
perimental , as produções de feijã"o e mi
lho debulhados foram corrigidas para 
massa seca . 

Os resultados relat ivos à caracteriza
ção do solo (Quadro 1) evidenciam a 
existência de camadas mais densas na 

faix.a de 30 a 75 cm, com maiores den
sidades aparentes na profundidade de 
30 cm: 

As transfomlaçôes qumucas proces
sadas após a queima se manifestam pela 
elevaçlfo dos valores de pH , aumento 
nos teores de cálcio e sódio e diminui
ção do alumínio trocável e hidrogênio, 
especialmente na camada 0- 5 cm (Qua
dro 2). Nas camadas subseqüentes, as di
ferenças são menores, corroborando tra
balho anterior de Silva (1981). Entre
tanto , não se verificou qualquer aumen
to no potássio , como tinha sido assinala
do por Popenoe (J 957), Nye e Greenland 
(I 964) e Silva (1981). 

Quad ro 1 - Algumas propriedades f í si cas dos s o l os de Tabuleiro em função da 
pro fundidade . 

Tri nche i ra 

2 

P ro (un 
didade s 
(co) 

0- 15 

15- 30 

30- 45 

45- 60 

60- 75 

75- 90 

90- 105 

105 - 120 

120 - 13 5 

0 - 15 

15 - 30 

30- 45 

45- 60 

60- 75 

75- O 

90- 105 

105 - 120 

120 - 13 5 

De ns id ade 
do sol o 

(g . em- 3) 

1, 30 

1, 50 

1, 48 

1 , 45 

1 , 44 

1 , 42 

1, 45 

1, 40 

1,39 

1 , 40 

1, 53 

1. 4) 

1 , 45 

1,46 

1 , 37 

1 , l. 1 

1 ,30 

1, 45 

Densidade 
pa rtí cula.S 
(g . em- 3) 

2 , 41 

2,46 

2 ,42 

2 , 55 

2 , 48 

2 , 43 

2 ,39 

2 , 45 

2,43 

2 , 46 

2 , 43 

2 , 40 

2 , 54 

2 , 43 

2 , 46 

2 ,52 

2 , 43 

2 , 46 

Po ros idade 
(~) 

t.6 , 1 

39 ,0 

38 , 8 

43 ,1 

41, 9 

41 , 6 

39 ,3 

42,9 

42 ,9 

43 ,1 

37 ,0 

39 , 6 

42 ,9 

39 ,9 

44,3 

t. l. , 1 

46, S 

41 , 1 

Análi se granulomét ri ca (%) 

Areia 
g rossa 

51 , 2 

38 ,3 

33 , 4 

7,0 

34 , 3 

32 , 0 

30 , 3 

29 ,2 

30 ,S 

55,S 

40 , 

40 , S 

34 , 3 

32 , 5 

35,2 

32 , 2 

32 , 4 

33 , 1 

Areia 
Si lte Argila fi na 

9 , 2 20,1 19 , 5 

7 ,9 14 , 1 39 , 7 

7 , 6 16 , 1 42 ,9 

' , 5 35 , 7 50 ,8 

8 ,1 5 , 2 52 , 4 

7 ,6 5 , 7 54,7 

6 ,8 12 , 3 50 , 6 

6 , 9 

6 ,3 

9 ,7 54 , 2 

4 ,9 58 ,3 

9 , 7 12,3 22 , S 

8 ,0 15 , 9 35 , 2 

7 ,1 !l,4 41 ,0 

7 , 3 7 , 4 51 ,0 

7 , 4 l 2 ,5 47 , 6 

7 , 1. 10 , 0 47 , 7 

7 ,6 8 ,9 51, 3 

7,5 3 ,0 57 , 1 

6 , 9 6 , 1 53 , 9 
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A produçã'o média de milho e o cres
cimento das raízes em profundidade 
mostram nítida superioridade nas parce
las com adubação + "mulch' (Quadro 3) 
verificando-se , todavia, que o valor das 
produções do consórcio milho-feijão 
não foi elevado_ Em média, as produ
ções de feijão e milho nas parcelas não 
adubadas atingiram 149,6 e 96 ,7 kg 
ha-' , respectivamente _ Nas parcelas que 
receberam fertilizantes + "mulch", as 
produções se elevaram para 440 e 
1.269 kg ha-' , para feija-o e milho , res
pectivamente. Esses valores estão bem 
inferiores aos obtidos em solos ácidos 

e pobres de outras regiões tropicais 
(popenoe, 1975). Não se observaram 
maiores diferenças entre os tratamentos 
de adubaça-o química e adubação quí
mica + "mulch". 

Como se depreende dos dados preli
minares obtidos no primeiro ano deste 
experimento, houve um enriquecimen
to na superfície do solo e a adubação in
fluenc iou positivamente o crescimento 
das raízes do milho, cujo aprofunda
mento foi bem maior nas parcelas adu
badas que nas não adubadas, o que se 
refletiu também no aumento da produ
ça-o de ambos os cul tivos. 

Quadro) - Produção de oLJho e c resc i menlo de ral zes nas á r eas adubada ;. TDu lch 
e não adubad a. 

Parâme. tros Sem adu bação c"" ad ubaç 30 + "mu lch" 

24 . 20 3G _J O 
Cre sciment o ra ize s (an ) s • 1, 72 s • 1, 78 

CV 7, 10 çV z S , 20 

10 ,1 0 19 , 70 

Pe. so seco raí zes (g ) s • 1, 89 s = 10,65 

Cl' = 18 , 60 CV = 54 , 10 

Produção (kg . h. -1) 96, 70 1. 269 ,00 

Agradec imentos 

Os aUlOrcs agradecem ao Df. Percy Caba la Rosa nd , pelas sugestões apresentadas por ocasião 
da elaboração da presente nota . 

Literatura Citada 

ASSOCIAÇÃO NACIO AL PARA DIF SÃO DE ADUBOS . 1971. Manua l de adubação. São 
Paulo. pp . 173 - 184 . 

NYE , P.H. and GRFENLAND. D.J. 1964. Changes in rhe soil afr er ciearing tropical fores!. Planr 
and Sod 21 ( 1) : 101 - 112 . 

POPENOE . H. 1957 . The influence of the "hifring cultivarion cycle on soil propcrr ie, in Centra l 
Al11eri ca. /n Pacific Science Co ngress , 9rh , Bangkok. 1957 . Proceedings. S.n .L pp . 
72-77 . 

SILV A, L.I'. da " r aI. 19 75 . So los da região cacaueira:apridão agrícola dos solos da região Ca-

RCI'ista Theohro ma / 2(4). 1982 



J72 Codima. Silvo e LaMa 

caueira . Ilhéus. BA. Ilrasil, CEPLAC/ IICA. pp . 56 - 59. (Diagnóstico Sociocconômico da 
Região Cacaueira , v. 2). 

SILVA. L.F. da . 1981. Aherações edáficas em so los de "Tabuleiro" (H.plo llhox) por influência 
do desmatamento. queima e sistema de manejo . Revista Theobroma (Brasil) li ( I ): 5 - 19. 

SUAREZ DE CASTRO . F. 1957. Las quemas como práctica agrícola Y SllS efeclOs. Chinchina . 
Caldas. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia . Boletio Técnico, v.2., nO 18. 21 p. 

Revisto Theabrama J 2(4). /982 



AGRADECIMENTOS AOS REVISORES 

o sucesso da Revista Theobroma depende não só da boa qualidade dós artigos 
submetidos para publicação como também dos comentários dos assessores científicos, 
de cujos pareceres a Comissão de Editoração não pode prescindir em suas decisões. 
Todo esforço tem sido feito no sentido de que esses artigos sejam sempre revisados 
pelos especialistas mais qualificados. 

A revista deseja expressar seus mais profundos agradecimentos aos especialistas 
que, no período de 10 de janeiro a 30 de novembro de 1982 , tlio generosamente cola
boraram na revisão de um ou mais artigos a eles enviados pelo editor. Todos eles dedi
caram parte do seu valioso tempo à difícil tarefa de avaliar e julgar esses artigos. O 
bom nível dos artigos foi mantido ou melhorado graças à sua desinteressadas colabo
ração. A publicação dos seus nomes é um testemunho do nosso mais profundo re· 
conhecimento pela sua valiosa colaboração com a revista , a lavoura" cacaueira , a 
CEPLAC e a ciência. 

Finalmente , queremos agradecer, de modo especial , a Licia Margarida Gumes 
Lopes e Joseph Robert Iturbe pela revisão das referências bibliográficas e textos re· 
digidos em Inglês, respectivamente, contidos nos artigos publicados no presente 
volume . 

João Manuel de Abreu 
Ronald A1vim 
Selem Rachid Asmar 
Basil G. D. Bartley 
Carlos An tonio da S. Bastos 
Forbes Peter Senton 
Paulo Romeu. F . Berbert 
José Luiz Bezerra 
Anna Maria F . L. Campêlo 
Geraldo Adami Carletto 
André Maurício V. de Carvalho 
Raimundo Carvalho Filho 
Jairo Cunha 
Edmir C. A. Ferraz 
Mohamed Kamal EI-Kadi 
Jeremy S. Lawrence 
Waldemar T. Lellis 

XXVII Revista TheobromJ1 J 2(4). J 982 



X,'I( 1111/ 

5.:basti3n A!ex Lopez 
Eona Dora M. N. Luz 
Regina Cek R. Machado 
Waldeck Dié Maia 
Antonio H. Mariano 
Acyr A. O. de Melo 
Max de Menezes 

Axra(kâmrlllus aOs Revisores 

Ricardo Augusto C. de Miranda 
Francisco II1 0n Morais 
Manfred Willy Müller 
João Louis M. Pereira 
Roberto Carvalho Perei ra 
Asha Ram 
Daglllar F. de Sá 
Charles José L. de Santana 
Maria Bcrnadeth M. Santana 
Osvaldo Manuel s"ntos 
Augusto Rohe rto Sena·Gomrs 
Pedrito Silva 
Walny SOUlll da Si lva 
Guillermo Enrique Smith F. 

Re,.isro Tlleohromo 12(4) I 'IS:! 



POL(T1CA EDITORIAL DA REV ISTA THEOBROMA 

São aceitos para publicação trabalhos que se constituam em original e real contribuição 
para um melhor conhecimento dos tema s relacionados com problemas agronômicos c sodo
econômicos de áreas cacaueiras. Os artigos devem ser redigidos em Português, Espanhol, Inglês 
ou Frant,;s e podem ser preparados sob a forma de artigos científicos, revisões bibliográficas de 
natureza críti ca. notas científicas, recomendações de congressos e cartas ao editor sobre trabaUlos 
publicados na Revista Theobroma . 

O autor é responsável exclUSIVO pelos conceitos e opiniões emitidos no tr.balh". mas à Comis
são de Editoração se reserva o direito de aceitar ou não o artigo recebido. bem como <ubmetê·lo 
ao seu corpo de assessores científicos. A publicação dos trabalhos será mais rápida se obedecidas 
as normas adotadas pela revista. definidas anualmente e publicadas no primeiro numero do volume. 

Os artigos devem ser submetidos ao Editor. Revista Theobroma , Centro de Pesquisas do 
Cacau (CEPEC). Caixa Postal 7, 45 .600. Itabuna, Bahia. Brasil. 

EDITORIAL POLlCY OI' REV ISTA T HEO BROMA 

Only papers concerncd with subjccts rclated to agronomic and socio-<!oonomic pro ble ms 
of cacao growing areas. and whlch represent an originaI and sl8mficant contributlon to the 
advancement of knowledge III the subjcct. will be acceptcd for publication in RevlStJ Thoobroma . 
Material intended for publication shou ld bc 14Tittcn in Portuguese. Spanish. Engllsh or French 
and may be acceptcd as seicntiflC article , criticai revicws. scientific notes. congress recom
mendations or criticaI comments on papers published in Revista Theobrorna . 

Authors are exclusively responsible for concepts and oplllions given in the artides. The 
Editorial Comittec, however, reserves the rl8ht to acccpt or refuse papeIS rcceived for publication 
following submm.ition to qualified reviewers. Papers wiU be publishcd sooner if preparcd acconhng 
to the forma t adoptcd by Revista Theobroma, guidelines to which are pubtishcd annuaJJy III 

the rust number of caclt volume. 

~lanuscripts submmited for publicationshould bcdclivcred to the Editor. Revista Thoobrorna, 
Centro de Pesquisas do Cacau (CEPEC), Caixa Postal 7, 45.600 , lIabuna. Bah;a, Brazil. 



ISSN 0370 - 7962 

CEPLAC 
Divião de Comunicação 


