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Centro d~ Pesquisas do Cacau. Ilhius. BohÚl, B,a,/1 

Caracterização dos recursos genéticos do cacaueiro. 11. Flor 
de seleções da Bahia das séries SIC e SIAL 

Geraldo C T. de Castro I e Basil G.D. Bartley 2 

Resumo 

Dando seqüência à caracterização de recursos genéticos existentes na coleção de germoplas
ma do Centro de Pesquisas do Cacau. foram mensuradas as peças florais de 26 clones da s séries 
SIC e SIAL, selecionados na população de cacaueiros da Bahia. Brasil. De modo geral , a am
plitude de variaç:l'o dos descritore s foi pequena ; contudo, alguns clo nes manifestaram carac
ttr ísticas peculiares. O SIC 19 possui sépalas mais alongadas bem como uma relação com pri
mento/largura da sépala e lígula maiores do que os demais. As maiores medidas de compri
mento e diàmetro de ovário verificaIam .. e no SIAL 105. bem como maior largura de sépa
la. O SIAL 638 apresentou as menores médias para es laminódio . dimen ões de ovário e 
número de óvulos. O número máximo de óvulos por ovário foi observado nos clones SIC 
433 e SIC 644, arn bos com 54 óvulos. enquan to que, nos demais. a média variou de 47 
(SIAL 638) a 52. O comprimento e diàmetro do ovário não tiveram correlação com o 
númerO de óvulos. Exce to o SIC 823, que tem flores sem pigmentação antociânica. o 
clones foram agrupados em dois níveis. conforme a intensidade de antocianina nas peças 
Oorais. 

Palavras-chave: 1heobroma cacao. clone, recursos genétiCOS. descritor 

Characteristics of caca o genetic resources. D. Flowers of selections 
SIC andSIAL 

Abstract 

In continuation of the characterization of the .ccession · in the cacao germplasm collectio n 
at the Centro de Pesquisas do Cacau in Bahia , Brazil , the descriptors of th e flowers of 26 clones 
of lhe SIC and SIAL electio ns in th e Bahia CaCao population are presented . Although most 
clones showed a smal! range of variability. so me were dis t inguishable on the basis of their 

I Divisão de Genética (DIGEN). Cent,o de Pesquisa, do Cacau (CEP/::C). APT CEPLAC. 45.600, 
Itabuna, Bahia. Brasil. 

2Ass.sso, Técnico COnl'énio IICA /CEPLAC. DlGEN. CEPEC. 

Recebido pa,a publicaçlfo em 10 de ourub,o de 1984 49 



50 O1st,o e 80'lle)' 

dl' linelivc ehalaClrr< . SI( 19 had lhe Iargesl "alues. for , . pal "nd ligule "zc, lhe shape o f 'bolh 
orgam boing mOle narrowl)' . Iongat< Ihan 10 lhe o lh" done~ . SIAL 105 had Ihc lalgcS! ovar)' 
and was al l\o notablc O" account af lh e large !!o('pal ... Among lhe danes. with .. mall t10wcr s SIAL 
6383(..,0 had lhe shorte'lit ... taminodc . th~ \maJh:"t ovar)' and lhe lo\\,('q num txr of O\'Ule.;. with 
a maximum of 47 . Thr maxlmum ovule num bcr in the o lhl'r c:!onc, wa ... 54 ~(')onc, SIC 433 
and SIC 6H I and the nt can O\'ulc num bcr wa, IOd<pendcn l 01' lhe oval)' d intcn ,ions. \\' ith lhe 
c'\ ce ption 01' SIC 8 23 . whost' t1owcr~ are devoid of pigml~ n13 t10n. lhe daneI;. wCr t' epa ralrd 
iuto 1WO di stinCl groups 00 lhe basi!\ af thl' in tr nsity of anthol~ yanín plgm~ntatlon in lh e flower 
p'" IS . 

Key words: Theobroma cacao, clone. gencltc reSQurce. dc"-c nptor 

Introduçào 

A caracterização da expressão feno
t ípica dos acessos existentes em banco 
de gemlOplasma constitui uma ativida
de de grande importáncia porque for
nece aos usuários as bases para a es
colha de materiais genéticos com ca
ract erísticas desejadas bem como faci
lita o intercámbio dos materiais ga
rantindo a identificação dos genótipos . 

As características morfoanatõmicas , 
bioquímicas e/ou genéticas são empre
gadas para identificar grupos de plantas 
em vários níveis taxonómicos. Entre as 
mais utilizadas. estao aquelas relaciona
das com a fl or. 

Pound (1932), estudando as caracte
rísticas de diversos órgãos do cacaueiro , 
verificou que o número de óvulos por 
ovário numa árvore é marcadamente 
constante e constitui um caráter está
vel para distinguir árvores entre si. Os
tendorf (1956) apresentou sugestões 
para a descrição do cacaueiro e con
cluiu que as características de algu
mas peças florais como as pétalas e o 
diametro e a distribuição dos pêlos 
glandulares do ovário são elementos 
úteis para identificação dos genótipos . 
Enriquez e Soria II 967a), com o pro-
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pósi to de determinar quais seriam as 
característica úteis da flor para se 
utilizar comO descritores. encontraram 
diferenças marcantes entre os fenóti 
pos das cult ivares que provt!m de po
pulações diferentes . 

O reconhecimento do valor da. ca
racteri7.ação dos recu rsos genéticos 
do cacaueiro consolidou-se com a pu
blicação do "Catálogo de Cultivares de 
Cacao" por Enriquez e Soria (1967b). 
Mais recentemente. Engels (1981) pu
blicou um Ca tálogo descrevendo os ma
teriais existentes na coleção de genno
plasma do CA TIE, em Turrialba . Cos
ta Rica . 

Os recursos genéticos dispon íveis no 
Centro de Pesquisas do Cacau (CEPEC) 
abrangem diversas seleções provenientes 
da população da Bahia. Em sua maioria , 
os clones resultam de programas de se
leção de plantas individuais . realizados 
pelo Instituto de Cacau da Bahia (ICB) 
e pelo Instituto de Pesquisas Agropecuá
rias do Leste (lPEAL) e são designadas 
pelas siglas SIC e SIAL, respectivamente 
(VeUo et ai ., 1969) . A caracterização 
sistemática dos recursos genéticos foi 
iniciada com a descrição da folha, fruto 
e semente de 26 clones dessas seleções 
(Castro e Bartley, 1983). O presen te 
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trabalho dá continuidade ~ caracteriza
çlro desses mesmos clones através da 
descriçlrO dos caracteres da flor. 

Materiais e Métodos 

Os clones utilizados foram SIC 2, 
17, 18, 19 ,23,24,250 , 433,628, 644 , 
662,680, 747,765, 823e SlAL 70,88 , 
lOS , 169,244 ,283,325, 357,577 ,581 
e 638. que estão localizados na coleção 
de germoplasma do CEPEC, instalada a 
partir de 1964. As observações foram 
tomadas nas épocas d6 maior floração, 
em 1983e 1984 . 

A metodologia e seqüt!ncia utiliza
das para a observação dos descritores 
slfo as propostas por Engels , Bartley e 
Enriquez (1980). Em alguns casos, uti
lizou-se uma amostra maior do que a 
recomendada , devido aos resultados 
obtidos em estudos preliminares sobre 
a variabilidade desse grupo de clones . 

As flores foram colhidas no tronco 
e ' nos ramos principais . Tomaram-se 
cinco flores por planta em quatro ár
vores de um mesmo clone . 

Da lista de descritores de Engels . 
Bartley e Enriquez ( 1980) observaram
se os seguintes ca racteres: comprimen
tos da sépala. I ígula , estaminódio. es
tilete e ovário; larguras da sépalas e li
gula; diámetro do ovário e número 
de óvulos por ovário . 

Os procedimentos para as mensu
rações estao descritos abaixo . sendo 
o tamanho da amostra in dicado pela 
letra n. 

I. Comprimento da sépala (Cs) (mm) 
- é a distância que vai desde o 
ápice até o ponto de soldadura 

com o receptáculo, n = 20 . ( 

2 . Largura da sépula (Ls) (mm) - é a 
distância entre os bordos laterais , 
na parte mais larga. n = 20 . 

3. Comprimento da ligula da pétala 
(C Q) (mm) - é a distância desde o 
ponto de inserção do ribete no 
cuculo até o ápice, n = 20. 

4 . Largura da ligula da pétala (LV 
(mm) - é a maior largura da espá
tula da lígula , n = 20. 

5. Comprimento do estaminódio (Ce) 
(mm) - é a distância desde o ápi
ce até a altura do encontro com 
os estames na coluna estaminal , 
n = 20. 

6. Comprimento do ovário (Co) (mm) 
- é a distância entre o ponto de 
soldadura com o receptáculo e o 
ponto de inserção do estilete , 
n =, 15. Este ponto é nitidamen
te marcado por ser o ovário pilo
so e o estilete glabro . 

7. Diâmetro do ovário (Do) (mm) -
é a maior distância encontrada en
tre os bordos do ovário . n = 15. 

8. Comprimento do estilete (Cp) 
(mm) - é a distância desde o ápi
ce até o ponto de inserção com o 
ovário, 'onde começa o tecido pi
loso , n = 15. 

9. Número de óvulos por ovário -
é a soma dos óvulos encontrados 
em cada lóculo do ovário, n = 10. 

Para se obter o formato da sépala e 
I ígula dos materiais estudados , calculou
se a relação comprimento/largura. 

Para se verificar, de acordo com 
a variabilidade encontrada para cada 
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caráter, se o tamanho da amostra foi 
adequado, utilizou-se a fónnula: 

n > 0,16 

apresentada por Engels, Bartley e En
riquez (1980), sendo n o tamanho da 
amostra, 0,16 uma constante, S o des
vio padrão, e li. a média da amostra . 

Resultado e Discusslo 

Os valores médios determinados pa
ra os descritores da flor dos 26 clones 
estudados esta'o no Quadro 1. Os da
dos indicam que existe uma diferença 
quan to ao tamanho da flor. Esta varia· 
bilidade é devida principalmente ao 
comprimento das sépalas . As obser
vaçOes das medidas de sépalas eviden
ciam que os clones SIC 2, 17, 18, 19, 
23, 24 , 433 e SIAL 105 possuem sépa
las de maior comprimento (acima de 
9,0 mm). Os clones que apresentaram 
menor comprimento de sépala foram 
os SIAL 638 e 357 e o SIC 628, com 
médias variando de 7,51 a 8, 15 mm. 
Os demais clones tiveram valores com· 
preendidos entre 8,27 e 8,94 mm. 

Quanto à lígula, observou~e uma 
maior variabilidade no comprimento , 
sendo que os clones com maiores médias 
foram os mesmos observados para sépa
la, exceto os SIC 433 e SIAL 105, que 
tiveram valores menores. O clone SIC 
19 possui sépala e IíguJa mais estreitas. 
O SIAL 169 e SIC 628 apresentaram 
lígulas mais curtas, por terem apresen
tado uma relação comprimento/largura 
igual a 2,54 e 2,63, respectivamente. 

Quanto ao ovário, as médias de com-
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primento variaram de 1,72 (SIC 662) 
a 2,22 mm e diametro de 1 ,22 (SIAL 
638) a 1,56 mm, tendo o SIAL 105 
apresentado as maiores dimenSOes. En· 
gels (1981) encontrou que os valores 
para comprimento de ovário variaram 
de 1,20 a 2,02 mm e, para diâmetro, 
de 0,92 a 1,1 ° mm, medidas inferio
res às registradas no Quadro I. As di· 
ferenças observadas nas médias entre 
este trabalho e o de Engels podem ser 
atribuídas a razões na-o genéticas tais 
como idade da planta, época de obser
vaça-o, modo de mensurar as variáveis 
e efeito ambiental. 

O clone SIAL 638, que apresen
tou menor tamanho de ovário, se des
tacou por ter apresentado menor nú
mero de óvulos (44). O número máxi
mos de óvulos por ovário foi observa
do nos SIC 433 e 644, ambos com 
54 óvulos. 

Os coeficientes de correlação, calcu
lados entre o número médio de óvulos 
e as médias de comprimento e diâme
tro de ovário (r = 0,168 e r = -0,086, 
respectivamente), não foram significati
vos, demonstrando que o número de 
óvulos, neste grupo de clones, não está 
relacionado com o tamanho do ovário . 

O SIC 823, sendo progénie da culti
var Catongo, caracteriza-se pela ausen· 
cia de pigmentação antocHlnica nas flo
res. Os demais clones foram agrupados 
em duas classes. Os SIC 18, 24, 628, 
644,680,747,765, SlAL 88, 169,283 
e 581 têm flores com grande intensida
de de pigmentaça-o e os SIC 2, 17, 19, 
23, 250,433, 662, SIAL 70, lOS, 244, 
325, 357 e 638 com pequena intensida
de de pigmentação. 
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Quadro 1 - .w:di. (i) • d .. ",io padrão{a) doa ducritoru d.e. !lor de 26 cl~. du •• ri .. SIC • SUL. C!PLAC, Ctne, Uh ..... IA, 1983. 

Clofte.. 

5IC 2 

SIC 17 

51C 18 

SIC 19 

SIC 23 

SIC 24 

51C ZSO 

SIC 411 

SIC 628 

SIC 6114 

SIC 662 

SIC 680 

SIC 747 

SIC 165 

SIC 82) 

SUL 70 

SlAL 88 

SUL lOS 

SlAL 169 

SUL 244 

SLU. 283 

SIAL 32S 

SlAL 357 

SLAL sn 
SUL S81 

SlAL 638 

Sip.l1 

CQalPri. .. nto Lar&uu 
(t.,l .. 

Relaçio 
t./L. 

~ri"Dto 
(C

I
> _ 

• (Ct) -

i 

9. \9 

9,14 

9.S9 

9,88 

9 t U 

9.01 

'.)9 
9 . ~6 

8.15 

8.93 

8,55 

8.3S 

8.94 
8,27 

8.,.' 
8.64 

8,49 

9,n 

8.53 

'.SO 

8.59 

8.14 

7,51 

',79 

'." 
7.68 

-• i • ;. • i • 
0.48 2,58 0,20 1,~8 0 , 39 S,39 0,61 

0,78 '2.,59 0 ,27 1,60 0,36 8,32 0.27 

O,.s6 2,79 0,27 3,46 0,38 8,70 0,80 

0 , 17 2,4& 0,18 3,99 0,28 8,99 0.74 

0,61 2,66 o,n 3,42 0,21 S,5' 0,70 

0,91 2,75 0,24 3,31 0,44 8,33 O,lS 

0 .62 2,62 O,2} 3,22 0,28 7,80 0 ,61 

0,43 2,82 0,11 3,29 0 , 19 7,81 0,24 

0,32 2,S6 0,14 3,18 0,19 6,66 0,30 

0,28 2,57 0,11 3,49 0,16 7,20 0,17 

0,36 2,48 O,ll 1,46 0,25 7,56 0,'1 

-0,38 2,39 0,11 3,50 0,20 7,11 -0,34 

0,46 2,45 0,14 3,65 0,2:4 7,01 0,29 

0 ,29 2.48 0,15 1,3S 0,21 6,79 0,27 

O, lO 2,81 0,16 3,09 0,23 1,50 0,31 

0,68 2,52 0,17 3.44 0,35 7,~ 0.43 

0 ,60 2,68 0,20 

0,65 2,84 0 ,19 

1,18 0,22 

3, 26 0,27 

7,23 0,37 

7,50 O,-U 

0.51 2,57 0,18 3,33 0,27 6,83 0,38 

0,30 .1.46 0,15 3,48 0.22 1,50 0,43 

0,14 2,82 0,18 l,OS 0,18 1.48 0,32 

0,45 2,64 0,15 3,31 0,24 7,63 0,42 

0.23 2,38 0,10 3,16 0,12 6,88 '0,31 

0,51 2,59 0,19 3,40 0,21 1,78 0,32 

0,32 2.6S 0,09 1,21 0,16 6,85 0,21 

0,42 2,30 0,14 3,34 0,21 6,83 0,.)4 

L i • uI. 

L_riu". 
(Lt) _ 

i • 

Rdac;ão 
Cl/Ll 

i • 

Eltaaioôdio 

Co~ri_DtO 

(Ce> -

i • 
2,81 0,24 3,00 0,29 7,98 0,85 

2,60 0,23 3,15 0, 40 8,09 0.7S 

2 , 96 0,26 t,94 0 .22 9,04 0, 78 

2.62 0 ,21 l,H 0 ,46 8,40 0, 82 

3,05 0.32 2.82 0 ,35 9 ,06 0 ,12 

2,92 0 , 34 2 ,89 0 ,38 8,85 0,61 

2,78 0,32 2,84 0,35 8,08 0,73 

2,84 0,17 2.76 0 ,12 7,35 0,23 

2,53 0,17 2,63 0,16 6,66 0,25 

2,39 0,15 3,02 0 , 18 6,73 0,16 

2,45 O,lS 

2 , 58 0,10 

2,40 0,15 

2,Si 0.21 

2,16 0,15 

2,67 0,24 

3,09 0,23 

2,75 0,13 

2,93 0,19 

2,11 0,24 

2,74 0,1] 

2,18 0,20 

6,70 0 ,27 

6.49 0,21 

6 , 28 0 , 22 

6,80 0 ,26 

7,08 0,30 

6,81 0,55 

2,67 0,18'2,71 0, 14 7,27 0 ,48 

2.73 0 .23 2,7S 0,22 7,40 0.52 

2,69 0,22.2,54 0 , 13 6 ,51 0,29 

2,44 0,17 3,08 0,2) 

2,81 0,15 2,67 0,14 

2,38 0,2) 3. 2) 0,37 

2,21 0,11 3,09 0,17 

6,48 0.24 

1,23 0,27 

6,77 0.50 

6.18 0,19 

2,65 0,15 1,94 0,16 6,81 0,26 

·2,55 0,12 2 ,68 0,13 6,64 0,24 

2 ; 39 0,10 2,86 0,16 6,10 0,24 

Ovario M9 ..... .1., 
---.:----:'~. _~---Cõiij>r!õ;;o;rl1,~-;e..Iiõo------- da óvulo.1 
COllprlCDento Ou_tI'O (C) do .. ti NÚ9í!rol ovário 

(Co) .. (Do)" p lat." de ovulol 

i • 
2,10 0,18 

1 ,89 0,11 

2,02 0,17 

2 , 00 0 ,13 

2,15 0 ,14 

2.04 0,15 

1,96 0 ,20 

1 ,91 0 ,07 

1, 97 0,09 

1,83 0,06 

1,12 0,07 

1,84 0,06 

1,17 0,05 

1.95 0,12 

2,03 0 ,08 

2,01 0 ,16 

1,97 0,12 

2,22 O,l) 

1,90 0 , 13 

1,85 0 ,18 

2,11 0,13 

1,98 0,09 

1,93 0,09 

1,93 0,17 

2,H 0,06 

1,73 0 ,10 

i • • 
1,45 0,11 2,23 

1,40 0,10 2,10 

1,46 0 ,09 2,55 

1,4 7 0,10 2 ,11 

1,48 0,11 2,33 

1,43 0,01 2,51 

1,41 0,08 2,26 

1,33 0,04 2,12 

I,)) 0,04 2.39 

1,25 O,OS 2,36 

1,27 0,04 2 , 39 

1,29 0 ,06 2 ,31 

1,28 0,05 2,23 

I,]] 0,06 2,37 

1,41 0,05 2,42 

1,34 0 ,07 2,1l 

1,38 0,07 2,26 

1,56 0,08 2,01 

1 ,30 0,07 2, 14 

1 ,26 0,09 2,01 

1.34 0 ,07 2,16 

1,33 0,07 l,n 

l,lO O,OS 2,17 

1,38 0,07 2,33 

1,15 0,05 2,33 

1,22 0 ,011 2,01 

• I • 
0 ,12 41 3,46 

0,09 50 0,95 

0 ,16 49 1,33 

0 ,13 47 1,61 

0 , 22 50 1,26 

0,21 48 1,42 

0 , 14 48 1,82 

0 ,1 2 51 1,35 

0,10 49 1,07 

0,09 52 1,27 

0,08 50 1,26 

0,10 48 2,11 

o,n 49 2,12 

0,10 49 1,29 

0,10 50 1.81 

0,11 48 1,65 

0 , 13 48 1,49 

0,12 49 1,10 

0,13 50 1.37 

0,13 49 1,32 

0 ,08 51 0,87 

0,05 49 1,78 

0,16 51 1,29 

0,13 47 2.11 

0,10 51 1 . 34 

0,11 44 1,95 
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A análise de consist~ncia das estima
tivas do tamanho da amostra (Quadro 2) 
indica que a utilizada foi confiável em 

todos os casos menos para largura da I Í
gula de um dos clones, devido à maior 
variabilidade desse caráter em suas flores . 

1}1I .. u.Jr., .! - ~Iímt-' rt) U(· o bscrv::u;oes n<."cesS;1r i ,IS p':Jr.:l id(>n t i (i -.:a r l·.:ld~ 

c.:lr" ;Il ,-'( . C I·: P~.C . Ct'ntrt) de l'csqu i l;Õ3S do C"c.)u . 1 11t;;u~ . kl\ , lY81 . 

Cornpr lm('nto da s::p;:11 a 

Lar gura da st!p<lla 

Compr i m<: n cu da I i gu 1:1 

La r gu r.:l da I í ~·. ul a 

Compri ml!n l o du csraminódio 

<':ompr i m" IHu tiC) ovâr 10 

I.ar~ura do ov~r io 

Comprim~nlO do (>st i lC l ~ 

~úm • .' r. 1 I.h.' óvul os po r ovário 

I~ =: l ~ l m.J lll 'k) da amost ra pi l o to 

,, ' • tamanho 0:1 amostra c al culada 
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Ação de inseticidas sobre 
insetos nocivos e aranhas associados ao cacaueiro 

na regilo de Ouro Preto d'Oeste, Rondônia, Brasil 

Antonio C deB. Mendes I eJoãode J. daS. Garcia l 

Resumo 

Foi avaliada a eficácia de vários inselicida no controle do complexo de crisomelídeos , curCu
lio nídeos , lagartas e, especificamente, das espécies Maecolaspis omata, Metaehrama sp. (Ch ry
somclidac), Antireuchus triptems (Pentatomidae) e Clastoptera ochrospila (Ccrcopidae) em ca
cauais safreiros na região de Ouro PrelO d'Qe" • . RO. Fo i determinada, ainda, a seletividade dos 
produtos ao complexo de aranhas, predadores de insetos fitófagos. Os inseticida s testados e 
respectivas dosagens fo ram : endosulfan 35% (168 g i.a .ih • . trichlorfon 50% (240 g i.a ./ha) e mala · 
thion 50% (240 g I.a ./ha), em formulaçl!o líquida e t richlorfon 4% (640 g i.a./ha)e 3% (480 g i.a ./ha) 
em fo rmulaç:fo pó seco. As avaliaçõcs de mortalidade dos imeto. foram feitas 8 c 24 horas após a 
aplieaç:fo dos produtos . O endosulfan c as formulaç/les de trichlorfon apre sentaram as melhores 
eficácias de controle dos insetos avaliados e maior grau de seletividade às aranhas. O malathion , 
por sua vez , fo i o que apresentou menor eficácia entomológica, além de mostrar-se medianamentc 
tóxico aos araneídcos. 

Palavras-chaves: Theobroma cacao. inseto. inscticida. Crysomelidae. Cercopidac. Pcntatom idac. 
i\rancac 

The effect of iosecticides 00 ooxious insects and spiders of : ,,<'a(\ 
( Th eobro ma camo L.) in the Ouro Preto d'Oe ~~e 

region of Rondonia state , Bralil 

Abstract 

Thc C'fficicm.')' of various lnsecticidrs for thc conuol of chrysomelids. ,.U}( .. ··:! ·~ rilO .~. 

catcrpillars and more pecificaUy for the specics Maecolalpis ornato. M.raclrro ·,·., 
sp. (Chrysomelidac), Anliteuchus Irlple", s (PcntatoJn.daol and C!Gsr,'prero oclrr(.sl'ila 
(Cercopidac) found in mat ure cacao plantations in Ouro Preto d'Oeste. Rondô nia. 
Brazil was evaluated. The sc lect ivi ty of the prod ucts to\\'ards spidct>. lhe prcdato ,> 
ar ph ytophago us inseels, ",as also dctcrmincd . Thc tcsted insccticides and th,' ir 
respectivo do ses \Vere endosulfa n 35% ( 168 g a.i.lha). trichlorfon 50% (240 g a.I ., 
ha) and malathlon 50% (240 ~ •. i.lha ) in liquid formulation, 3/1d ulchlorfon 4% 
(640 g a.i.l ha) and tll chlorfon 3% (480 g a ... /ha I. in dI)' po" der forlllulatlon,. halualion, oI' 

I CEPLAC . Deparrametllo Especial da A mazónúz. DiI'iSlIo de ElIlOlIIologia. Cais " ?oslal 180/ . 
66000. Belém. Pardo Brasil 
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mortality were made 8 and 24 h after application of the produetl . Endosulfan and trichlorfon as 
powder were lhe most effieient for the control of the groups eva1uated and were more selective 
towards spiders. Malalhion was the leu effieient inseetieide and of moderate toxieity for the 
predators. 

Key words: Theobroma cacao, insect. insectieide , Crysomelidae. Cercopidae, Pentatomidae, 
Araneae 

Introdução 

Os crisomelídeos, curculionídeos e 
lepid6pteros são os principais respon
sáveis pelos estragos da área foliar do 
cacaueiro na Amazônia. Para o pólo 
cacaueiro de Rondônia, Mendes e Gar
cia (1982a) assinalaram 46 espécies 
de crisomelídeos e curculionídeos, des
tacando como constantes e de ai ta fre
qüência Maecolaspis ornara (Germar) e 
Metachroma sp. (Crysomelidae), Pan
deleteius bisseriatus (Kirsch), Eustylus 
sp. e uma espécie da tribo Barynotini 
(Curculionidae). Dentre os lepid6pteros, 
Mendes (1983) relacionou 10 espé
cies freqüentes , indicando como mais 
prejudiciais à cultura Euclystes plu
sioides (Walker), Cerconora dimor
pila Duckworth e Sylepta prorogata 
Hampson. 

Além destes grupos, os sugado
res Antireuchus tripterus F. (penta
tomidae) e C/astoptera ochrospi/a Jaco
bi (Cercopidae), evidenciam-se pela al
ta freqüência e constância na regi3'O 
(Mendes, 1979; Mendes, Garcia e Ro
sário, 1979 ; Mendes e Garcia , 1982a). 
Os primeiros sa'o insetos que vivem em 
colônias sobre ramos e frutos imaturos 
do cacaueiro, de onde sugam seiva, 
podendo provocar o definhamento e 
morte dos ramos e peco dos frutos. As 
ninfas da cigarrinha C ochrospi/a 
atacam as almofadas florais. provocando 
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o murchamento e morte das flores . 

Para o controle desses insetos e de 
outros de menor ocorrência na regi3'O, 
Mendes, Garcia e Rosário (1979) in
dicaram a utilização de BHC 1,5%, 
trichlorfon 2,5% ou 50% e carbaryl 
7,5%. Todavia, essas recomendações 
foram baseadas em resultados conse
guidos por Smith, Abreu e Vento
cilla (1968), Abreu e Smith (1973) e 
Cruz (1979) na Bahia e Espírito Santo. 
Posteriormente, no município de Tomé
Açu , PA, Garcia e Mendes (1980) 
demonstraram a eficácia dos inseticidas 
permetrin 50%, BHC 1,5% c carbaryl 
7,5% no controle da largarta C dimor
pila. fazendo restriçoes aos dois pri
meiros, por apresentarem amplo es
pectro de ação. Estes mesmos produtos . 
quando testados na Bahia por Abreu 
et ai (1982), destacaram-se como de 
alta eficiência no controle de M. orna ta. 
Ainda nessa regi3'o , ficou evidenciada 
a eficácia de diversos produtos no con
trole de adultos e ninfas de C/astoptera 
sp. , merecendo destaque a formulação 
pó seco de carbaryl 5% (Ferraz, 1984). 

A utilização de produtos com amplo 
espectro de ação no controle de pragas 
da lavoura cacaueira é controvertida, 
pouco se conhecendo a respeito de sua 
influência na eliminação dos inimigos 
naturais. Dentre os predadores, as 
aranhas constituem importantes agentes 
estabilizadores das populações de inse-
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tos em agroecossistemas (Riechert, 
1974), tendo sido constatada a atua
ção destas no controle de lagartas na 
regi:!o amazônica (Mendes , Garcia e Ro 
sário, 1979). 

Tendo em vista o exposto , procurou
se testar a ação de alguns inseticidas 50' 

bre os princi pais insetos filôfagos e 
sugadores que atacam o cacaueiro em 
Rondônia,bem corno verificar a seletivi
dade dos produtos aos predadores ara 
neídcos. 

Material e Mêtodos 

o ensaio foi conduzido em lavouras 
safrei ras de Ouro Preto d'Oeste , em jun· 
nho/julho de 1982, meses de maior 
populaçilo de insetos filôfagos na 
regi3"o , confo rme Mendes e Garcia 
(1982c). 

Os inseticidas testados foram endo
sulfan 35%, trichlorfon 50% e mala
thion 50%, na fo rmulação de concen
tr<tdos emulsionáveis, c trichlorfon 4 % 
e 3%, na form ulação pó , nas dosagens 
de 168 g La ./ha. 240 g La. 240 g La ./ha. 
640 g L a./ha c 480 g La./ha, respecti
vamente . Adotou-se o delineamento de 
blocos ao acaso com cinco tratamentos 
e quatro repetições. Cada parcela foi 
constituída de 1000 m2 e . em cada 
urna delas , escolheram -se 10 cacauei
ros como parcela útil. sob os quais fo
ram estendidos lençóis de 16m 2 para 
coleta dos insetos e arane ídeos mortos. 
Os in set icidas foram aplicados às pri
meiras horas da manhã, através de 
polvilhadeira/pulverizador costal mo
torizado e a coleta dos insetos foi reali
zada 8 e 24 horas após. A seguir , pro
cedeu-se o tratamento "choque" com 

BHC 12%, coletando-se os insetos mor· 
tos 6 horas após esse tratament o . 

A eficácia e a seletividade de cada 
inseticida foram determinadas estabe· 
lecendo-se a relação de insetoS e aranhas 
mortos ao final de 24 ho ras da apli 
caç3"o e o total de insetos e aranhas mo r
tos apôs o tratamento "choque". 

As porcen tagens de mortalidade 
foram transformadas em arco seno 
no fie analisadas estat isticamente atra
vés do teste de Tukey ao n ível de 5% 
de probabilidade. 

Avaliou-se a açao dos produtos 
sobre o complexo de crisomelídeos. 
cu rcuJionidcos . lagartas . aranhas e es
pecificamente sobre as espécies M. 
ornara , Merachroma sp., A. rríprerus 
e C. ochrospíla . 

Resultados e Discussão 

O inseticida endosulfan foi o pro
duto que apresentou maior poder de 
controle para as vaquinhas M. ornara e 
Merachroma sp. e para o complexo de 
crisomclídeos e curculion ídeos que se 
alimentam das folhas do cacaueiro . 
embora sem di ferir estatist icamente 
dos demais p rodutos , exceto mal a· 
thion para os curculionídeos (Quadro 
I). Para o cont role das espécies de la
gartas. as formulações de trich.lorfo n e 
o endosulfan demonstraram melh or per
formance. nao dife rindo en t re si: en· 
quanto malath ion foi o de meno r efi 
cácia (Quad ro 2). confirmando resul
tados ob tidos anterio rmente por \1en
des e (jarcia (19 8~b ) com relação à 
eficácia do trichlo rfon. cmbor~ em 
dosagens diferentes . 

Quanto aos sugado res . não hou ve 
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Quadro I - Eficácia de inset i c idas nO con tr o le de X. 1.)1 't;a t a J ~:e t .lCh r' )<,l,l sp . e do total dt> espécies das famí lias Ch ry
someli dae e Curculionidac . Ouro Preto d ' Oes rc . RO . junho/j ul ho de 1982. 

"'O ,, O~" U: ta :·:e UlC;! Y"O'"la 5 p " Chrysome lidae Curcu l ioni dae 
Tra t amento 

Ef (~) arco seno If Ef m are . sen o If Ef (I) aTe " seno 1% Ef (I) arc o seno Ir 

endosulfao 35% 90 , 12 11 , 68.' 85 , 71 67 , 78a 83 , 87 66,32a 58 , 50 49 ,89b 

t.ri chlorfon 4% 72 , 50 58 , 37. 63 , 82 53 , 02a 64 ,4 3 53,39a 35,81 36 , 76.b 

tri chlorfon J2 58 , 0 3 149 . 6 1.'1 59 ,65 50 , 56a 58 ,83 SO , 0 8a 31 , 23 33 , 97ab 

cr ich l o r foo 50% 53 , 66 47 . 10a 51, 39 lt5 , 80a 51 , 11 4S ,643 31,94 34 , 4 1.b 

malathion 50% 50 , 00 45 , 00 3 45 ,83 42 , 61 .. 60 ,20 50 ,88a 27 , 18 31 , 42a 

O M S 43 , 12 34 , 33 24 ,94 16 , 40 

CV (%) 33 , 70 28 , 37 20 ,4 2 19 , 64 

l }lédias segui das pela mesma lel ra nâo di f e re m estati s t icamente entre s i ao ní ve l de 5% pelo t este de Tukey . 

Quadro 2 - Eficác ia de inseticidas n O controle de lagartas e dos sugado res C. ochrospi ta e A. :'?"i. ;n ~ · l'"".AS e sel etivi 
dade aos ar.1neídeos . Ouro Preto d 'Ocs t c , RO , j unho/ julho de 1982. 

L:'.gar tas . C. ochrospi la A. eript~r1AS Arar;~ {d.!o8 
T r 3 l a m e n t o 

EC (%) ar c o Seno fi Eí m a rc.sen.\f% Eí (X) ar c o seno fi Ef (%) arc o se n o fi 

tri ch lorfon 4Z 89 , 39 70 ,993 1 76 , 27 60,85a 82,43 65 , 22.1 47 , 14 43 , 36a 

cri chlorfo n )% 8) , 45 67 , 58. 6 1, )) 51 , 783 61 , 85 51, 85. 33 , 42 35,32. 

crich lo rfon 50% 79 , 58 & 3, 13. 80 , 75 63 , 97.1 71 , 9,1 57 , 99a 50 , 26 la5 , 15 3 

endosulfan 35% 77 , 71 bl , 83a 75 , 1 I 60 ,07. 80 , 61 63 , 87. 51 , 18 45 , 68. 

maL3chioll 50% 51, 00 (. S, S7b 62 , 87 52 ,4 6a 53 ,7 2 la 7, 13a 55 ,91 48 , 39. 

O M S 12 , 79 27 , 39 39 , 72 33 , 29 

CV (%) 9 , 14 20 , 27 29 , 41 34 ,1 3 

l ~léd i a~ sc~uid3S pela mcsrn3 le t ra nâo dife rem e s tati s ti came nte e ntre s i ao nível de 5% pelo t es t_e de Tukey . 

'" <::> 

~ 
~ ... ... 

~ ". 
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diferenças significativas entre os produ
tos testados. Todavia. o tratamento 
trichlorfon 50% apresentou eficácia su
perior a 80% no controle de adultos de 
C ochrospila bem como o trichlorfon 
4% e o endosulfan 35%, no controle de 
A. rriplcrus. De um modo ge ral, os 
inseticidas foram mais eficazes contra 
o complexo de lagartas do que contra 
os demais grupos avaliados. Provavel
mente. este fa to se deve à maior tole
rallcia desses grupos aos inseticidas, ou a 
permanen te ex posição das lagartas aos 
produtos. 

Quanto à se letividade aos araneídeos, 
nao houve difere nças significa tivas entre 
os tratamentos. Em porcentagem de 
redução. a fonnulaçOcs de trichlorfon 
e endosulfan na dosagens testadas 
mostraram maior grau de seletividade. 
enquanto malathion exibiu um menor 
grau . As se letividades do trichlorfon e 
do endosulfan a esses art rópodos tam
bém foram constatadas por Lingren 
ct ai (1968), Mendes e Ga rcia (1982b) e 
Cruz e So ria ( 19 4) p~ra o primeiro 
produto e Gravena e Batista ( 1979) 

e Gravena, Barra e Sanguino (1980) 
para o ' segundo. Por outro lado, traba
lhos têm demonstrado a baixa toxi
cidade desses produtos a outros preda
dores de pragas como coccinelídeos, 
crisopideos (Stern et ai, 1959; Bartlett , 
1968) e vespídeos (Beraldo, Rocha e 
Machado, 1981). 

ConcluSÕeS 

Embora as análises estatísticas não 
tenham revelado diferenças significati
vas entre os tratamentos , à exceção do 
malatltion para lagartas , em porcenta
gem de eficácia, os produtos trich10r
fon e endosulfan sobrepujaram o mala
thion no controle dos insetos avaliados 
e quanto à sua seletividade às aranhas. 

Pesquisas sobre os efeitos de inse
ticidas sobre a fauna benéfica. obje
tivando a utilização de produtos sele· 
tivos na lavoura cacaueira , bem como 
estudos visando mostrar a el1ciência 
dos artropódos predadores se fazem 
imprescindíveis para futuros programas 
de controle integrado das pragas da re
giao. 

Agradecimentos 

AO Eng ._AgrO Ja)' Wallacc da Sitva Mota. Eng . Florestal José Celso Rodrigues, Técnicos Agrí
colas WiUrams ~!atos e Fernando Cezar da Silva e Srta . Luzia Nazaré F. Melo, pela colaboração 
na condução do expcTlmento. 

literatura Citada 

ABRI:.!'. J . ~f. d< e S~lITH F .. G.E. 1973. Controle químico dos insetos filófagos do cacaueiro 
na Bahia C E p irito Santo. Revista Theobroma (Brasil) 3 (2) :27 - 32 . 

____ _ . ~IILA. EZ. J.M. e FER RA Z. E.C. de A. 1982. EficáCia de inseticidas no con
trole de inse los pragas do cacaueiro . In Ilhéus. BA. Brasil. CEPLAC/CEPEC. Informe 
T<cnico 1980 . Ilhéus. pp. 80 - 84. 

BARTLETT. B.R. 1968. Outbrcaks of Iwo-spolted .pidcrmiles and colton aphids foUowing 

Revisra TheobromJ1 15(2). 1985 



62 Mmdes e Garcia 

pesticide Irealment . I. Pesl st imulation vs. nalurai enemy destru ction as the cause of 
outbreaks. l ournal of Econom ic Entomology 61 (1) : 297- 303. 

DERALDO. M.J.A.H .. ROCHA. E.A. e MACHADO. V.L.L. 1981. Toxicidade de in eticidas (em 
laboratório) para Polybia (Myrapetra) paulista (lhering. 1896) (Hymenoptera-Vespidae). 
Anais da Sociedade Entom ológica do DrasillO (2) : 261 - 267. 

CRUZ, P. F.N. da . 1979? Eficácia de inseticidas no controle do insetos filófagos do cacaueiro na 
Bahia. In Ilhéus, BA, Brasil. CEPLAC/CEI'EC. Informe Técnico 1977{1978. Ilhéus. 
p. 11 6. 

c SORIA, S. de l . 1984 . Toxicidade de inseticidas para díptcros, himenópteros 
c aracnídeos associados aos cacauais da Bahia, Brasil (Nota). Revista Theobroma (Brasil) 
14(2): 17 1- 173. 

FE RRAZ, E.c. de A. 1984. Chemical conlrol of Clastoprera sp. (Homoptera , Cercopidae), 
the spittlcbug of the now.r cushion in cacao. In Intemat iona! Cocoa Research Conference, 
9th, Lomé, Togo , 1984 . Summaries. Lagos. l'\igeria, Cocoa Producers' All ia nce. p. 43. 

GA RCIA , J . do J. da S. e MENDES. A.C. de B. 1980. Controle químico de Cerconora dimorplla 
Du ckworth em caca ueiros na Amazônia. Revista Theobroma (Brasil) 10 (3) : 113 - 11 6 . 

GRAVENA, S. e BATISTA, G.e. 1979. Efeito de sacarose , proteína hidrolizada e insetici
das sobre o pulgão verde Schizaphis graminum (Rondani. 1852) (Homoptcra. Aphididae) 
e inimigos naturais associados em sorgo gran ífero. Anais da Sociedade Entomológica do 
Brasil 8 (2) : 345 - 356. 

______ , BARRA. l .R. e SA GUIN O, l .R. 1980. Eficiência de inseticidas e 8acillus 
thuringiensis Bcrl iner nO controle da broca da ca na Dlatraea sacchara/ls (Fabricius, 197 4) 
e seus efeitos sobre ar trópodo predadores. Anais da Sociedade Entom ológica do Brasil 
9 ( I ) : 97-103. 

lINGR E!l , P.D. et aI. 1968. Biological control of the bollworn a nd the tobacco budworm by 
arlhropod predators affected b)' insCéticides. l ourn al of Economic En tomology 61(6) : 
15 2; - 1525. 

MEN DES, AC. de B. 19 79 . Ocorrência de Clastoptera sp . em cacaueiros na Amazônia brasi· 
leira. Anais da Sociedade Entomológica do Brasil 8 (2) : 367 --368. 

_ ____ . GARCIA, l . de l . da S. c ROSÃRIO, A.F. da S. 1979. In setos nocivos ao ca
caueiro na Amazórua brasileira . Belém , Brasil. CEPLAC{DEPEA. Comun icado Téc nico 
Especial n~ I. 34 p. 

e . 1982a . Leva ntamento populacional de insetos associados ao 
cacaueiro no pólo de Rondônia . 1/1 Ilhéus, BA. Brasil. CEPLAC{CEPEC. In for me Téc
nico 1981. Ilhéus. p. 29 1. 

___ _ __ e 1982b. Ação de inseticida sobre inselos mófagos do cacauei-
ro e alguns predadores naturais na região de Ouro Preto (RO ). 1/1 Ilhéus, BA, Brasil. 
CEPLAC{CEPEC. Informe TécniCO 1981. Ilhéus. pp. 295 -296. 

e . 1982c. Flutuaç:ro populacional de crisomclídeos e curculio-
nídeos nocivos ao cacaueiro no pólo de Rondônia . 1/1 Ilhéus, BA, Brasil. CEPLACI 
CE PEC. Informe Técnico 1980 . Ilhéus. p. 300. 

ME DES. A.M.C. de M. 1983. Identificação da s lagartas (Lepidoptera) mais comuns nos 
cacauais da Amazônia brasileira. Tese Mestrado . Piracicaba, SP, Brasil . ESALQ. 94 p. 

R evisra Th eobroma 15(2). / 985 



Ação de inseticidas sob,e insetos e aranhas associados ao cacaueiro 63 

RIECHERT, S.E. 1974. Thoughts on the ecological significance of spiders. Bioscience 24(6) : 
352 - 356. 

SMITH F. , C.E., ABREU, J.M. de e VENTOCILLA, J.A. 1968. Ensaio de inseticidas no com· 
bate a insetos fllófagos do cacaueiro no Espírito Santo. Ilhéus, BA, Brasil. CEPLAC/ 
CEPEC. ComunicaÇfo Técnica n\> 14 . 8 p. 

Sn:RN, V.M. et aI. 1959. The integrated control concept. Hilgardia 29 (2): 81 - 101. ... 



Revista Theobroma 15(2): 65- 72. 1985 
Centro de Pesquisas do Cacau, Ilhéus, BahiD, Brasil 

Utilização da casca do fruto do cacaueiro para a 
produção de prote(na microbiana l 

Ismael Maciel de Mancilha 2
, Magdala Alencar Teixeira 2

, 

A/onso Salustiano Pereira' e A Icides Reis CondeJ 

Resumo 
Cultivaram-s. Cellulomonas flavigena c Alcaligenes faccalis em casca de fru tos do cacaueiro 

na. concen trações de 3,0; 5,0; 7,5 g/I e períodos de fermentação de 65 , 70, 75, 80 c 85 horas. 
Foram estabelecidas equações de regressão para a percen lagem de protdna bruta (PB ) c para 
o teor de matéria seca ~I S) no matr rial fermcmado. Enc.:ontrou- c m~lh o r dese nvolvimento 
dos microrganismos c, conseqüen temente, maior rendimento em PB (63,79%) na MS na con
centraç~o de 3,0 gjl de casca, após 80 horas de fermen lação. O teOr de MS variou de 1,934 
a 7,040 gjl, respecti~arnenle, para a concen tração de 3,0 g/I de casca com tempo de fremen
lação de 85 horas e para 7,5 g/I de casca COm o tempo de fermen tação de 65 horas. 

Palavras-chave: Theobroma caeao, fruto, casca , proteína microbiana, Cellulomonas flavigena, 
Alcaligenes faeCQIi~ 

Utilization of cacao pod husk as substrate for single ceU protein production 

Abstract 

Cellulomonas flavlgena and Alcaligenes faceaUs werc grown in a medium ,"on tammg caca O 
pod husk as the sole sou rce of carbon with conl'ent ra tions of 3.0 , 5.0 and 7.5 &/1 and fermcntation 
times of 65, 70. 75. 80 and 85 hours. Regressions \Vere cstablishcd for the values of total protein 
(TP) and dry mauer (DM ). A yieh! of 63.79% (dry basis) of TP obtained 3t cacao pod husk 
coneentrat ion of 3.0 gll after 80 houes of rermen tation was found to bc th, bcst do\'c lopm<nt 
condition for lhe microorganism s. The \'alu .. of DM obtained varied from 1.934 ro 7.040 ~/I 

at c.cao pod husk eoncenu.tion of 3.0 gjl .ftor 85 hOUfl of foml<nt at;on and 7.5 g/I afIa 65 
hours or fermentation respcclivcly. 

Key words: Theobroma coeao, [rui1. husk, smgtc cdl protein. Cellulomonos j7olJigena. Alco/igenes 
faeealis. 
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Introdução 

A carência de alimentos, especial
mente a carência protéica, constitui 
sério problema decorrente da explosa-o 
demográfica (Han . Dunlap e Callihan, 
1971). As necessidades mínimas per 
capita só poder3'o ser satisfeitas caso se 
empreguem meios tecnológicos adequa
dos no sentido de se aumentar a produ
Ç3'0 de prote ínas, explorando conve
nientemente as fontes animais e vegetais 
atualmen te disponíveis e abrindo novas 
perspectivas, principalmente no que se 
refere à biossíntese de proteínas por 
microorganismos. 

Durante os últimos anos, pesquisas 
têm sido realizadas no sentido de solu
cionar a deficiência protéica mundial , 
com o surgimento de muitos alimen
tos não convencionais (Han , Dunlap 
e Callihan , 1971). Atenção especial 
vem merecendo a produç:io de prote ín a 
microbiana , também chamada "single
cell protein". prote ína unicelul ar. 

Segundo Rols e Cabrera ( 1978), a 
proteína cont ida nos microrganismos 
o u prote ína microbiana é. dentre as 
fo ntes protéicas não tradicionais, a que 
apresen ta maior potencial relat ivanlente 
à sua produçao e à incorporaç:ro em 
concen trados para animais e em fo r
mul ações de alimentos humanos. Tais 
proteínas são de rivadas de células de 
leveduras , fungos, bactérias e algas, 
com a utilização de vários substratos , 
tai s como hidrocarbonetos e resíduos 
celulósicos, para o cultivo desses micror
ganismos (Han , Dunlap e Callihan, 
1971 ). 

As atividades agropecuárias geram 
uma quantidade apreciável de subpro-
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dutos que , em princípio, poderiam 
ser utilizados como substrato para o 
crescimento de microorganismos; com a 
f1l1alidade de se produzir proteína 
microbiana. 

Menezes, Duchini e Figueiredo (1976) 
investigaram a produça-o de biomassa 
fúngica em substratos de bagaço de 
cana mediante o emprego de diversas 
espécies de fungos celulolíticos, com 
a finalidade de selecionar os mais pro
dutivos. JarI (J 969), utilizando Candida 
utilis ("ToruJa yeast"), em simbiose 
com uma espécie de levedura que pro
duz amiJase, Endomycopsis fibuliger, 
utilizando resíduos de batata como 
matéria-prima, com o objetivo de con
verter o amido até uma massa de le
vedura , conseguiu um produto com 
40% de proteína bruta (PB) na maté
ria seca (MS). Utilizando Sacchoro
myces fragilis como microrganismo 
fermentador de lactosc de soro de 
queijo , Vananuvat (1973) obteve um 
rendimento de 5,91 g de PB na MS, por 
litro de meio , sendo que o teor de 
PB de levedura variou de 52 a 60%. 

A produça-o brasileira de cacau em 
amêndoas foi de 318.400 t no ano de 
1982 (Anuário Estatístico do Brasil, 
1982). Baseando-se na relaÇ3'o entre 
o peso das sementes e o das cascas, 
que é de 1,0:0,7 (Llamosas, 1976), con
clui-se que aproximadamente 222.800 t 
de cascas S:!"o desperdiçadas anualmente. 

Em estudo realizado por Branda-o e 
Tafani (1976), com 1500 frutos de 
cacau, o peso dos componentes foi 
o seguinte; casca 563 kg, amêndoas 
138,3 kg. mel 1,8 kg, perdas (mel e 
detritos de casca) 4,0 kg, obtendo-se 
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um peso total de frutos de 707,8 kg 
e concluindo·se que o peso da casca 
obtido corresponde a 79,6% do peso to · 
tal dos frutos. 

O aproveitamento da casca do fruto 
de cacauei ro tem sido permanentemente 
cogitado. Uamosas, Pereira e Soares 
(1983) estudaram a utilização da casca 
fresca como substituto do capim-elefan· 
te no acabamento de novilhos em con· 
finamento. Os autores concluíram que 
os ganhos médios de peso vivo dos no· 
vilhos , alimentados cQm rações nas 
quais o capim foi gradativamente 
substituído pela casca até atingir os 
100% não apresentaram diferenças esta· 
tisticamente significativas. Concluíram 
também que nao ocorrem diferenças 
significativas para o consumo diário 
de MS, o que evidenciou a boa acei· 
tação da casca fresca. 

De Alba e Basadre (1952) conduziram 
experimentos com porcos em regime 
de engorda utilizando raçoes à base de 
casca de cacau. milho e bananas e nao 
encontraram diferenças significativas 
nos ganhos de peso dos animais com 
quaisquer das raçOes utilizadas. 

Outros trabalhos têm sido conduzi· 
àos com a casca do fruto do cacaueiro 
para a alimentação de vacas leiteiras 
(De Alba et ai, 1954) ; gado em regime 
de engorda (Ferra0, 1957 ; Adeyanju 
et aI., 1981); galinhas (Adcyanju et ai, 
1975) e fabricação de geléia (Borges, 
1971 ). 

Além dessas aplicações, outras suges· 
tões foram feitas por Greenwood·Barton 
(1965) no sentido de se utilizar a casca 
de cacau na fabricação de papel, fertili· 
zantes, furfural e pectina. 

Segundo Campêlo e Luz (I 98 1 ), 
grande quantidade de casca de cacau é 
normalmente deixada no campo, onde 
se constitui em uma excelente fonte de 
inóculo do agente etiológico da podri· 
dao·parda (Phy lophlhora spp .). Consi· 
de rando·se estes fatos e a carência de 
proteínas que o mundo enfrenta, foi 
efetuado o presente trabalho , que teve 
por objetivo estudar a utili zaçao da caso 
ca do fruto do cacaueiro como substra· 
to para o desenvolvimento de microrga· 
nismos e consequente produçao de 
prote ína microbiana. 

Ma teriais e Métodos 

O presente trabalho foi conduzido 
nos laboratórios do Departamento de 
Tecnologia de Alimentos da Universi· 
dade Federal de Viçosa , utilizando·se 
como matéria·prima casca de fruto do 
cacaueiro fornecida pela Comissllo Exe· 
cutiva do Plano da Lavoura Cacaueira 
(CEPLAC), Ilhéus , BA. 

Microrgllllismos e sua manutenção. 
No presen te experimento, foram u tili· 
zadas culturas de Cellulol/1onas fia vi· 
gella. obtidas através de reembolso 
postal da "American Type Culture 
Collection" (ATCC), sob nO 482 , e de 
Alcaligelles faecalis. fornecida pelo Ins· 
tituto Zimotécnico da Escola Superior 
de Agricultura "Luiz de Queiroz", Pi· 
racicaba , SP. As culturas fo ram repica· 
das a cada 15 dias. em caldo nutritivo, 
contendo triptona, glucose e extrato de 
levedura. incubadas a 30 °c e mantidas 
a 5 0 C. 

Preparo da matéria· prima. As cascas 
foram reduzidas a pedaços menores e 
colocadas em estufas a 55 °c ± 2 °c, 
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para secagem, até o ponto de moagem. 
Foram passadas por moinho e peneiras 
de 050 mm de abertura, sendo estoca
das em sacos de polietileno até o mo
mento da utilização. Após o preparo, a 
casca moída foi submetida a um trata
mento térmico-cáustico, adicionando-se, 
para cada 10 g de casca, 20 ml de urna 
solução de NaOH 0,.56 N e autoclavan
do-se a 121 °C durante 10 minutos 
(Menezes, Duchini e Figueiredo, 1976; 
Han, Dunlap e Callihan, 1971). 

Preparo do meio líquido de fermen
tação. O meio líquido de fermentaç3'o 
foi preparado a pH 7,0, variando-se 
apenas a concentração de casca pré
tratada (3,0; 5,0 e 7,5 gramas de casca 
por litro de meio) e adicionando-se sul
fato de amônia na concentraç3'o de I ,O 
fl/ como fonte inicial de N. Após o 
preparo, o meio foi esterilizado a 
121 °C por 15 minutos. 

Produção de proteína microbiana. 
O processo descontínuo de produção 
de proteína microbiana foi conduzido 
em fermentador de aço inoxidável e 
com capacidade de 5,0 litros, provido 
de aeração e agitaçâ'o, construído pe· 
la Metalúrgica BIASINOX Indústria e 
Comércio Ltda., Lambari, MG. Ao 
meio de fermentação , contendo 3,0; 
5,0 e 7,5 gramas de casca pré·tratada 
por litro de meio, foi adicionado, ao 
nível de I % , uma suspensâ'o de células, 
resultante da mistura (1 :1 v/v) de 
C fla vigena e A. faecalis. Manteve-se 
a temperatura de 30 oC, aeração de 
I v/vIm (volume de ar por volume de 
meio por minuto) e agitaçâ'o de 170 
rpm. Após 65, 70, 75 , 80 e 85 horas de 
fermentação, o material foi amostrado 
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e submetido às análises. 

Análise química do material fermen
tado. A casca fermentada foi submetida 
a análise de PB pelo método n!> 4.12 -
Normas Analíticas do Instituto Adolfo 
Lutz (1976). O teor de MS (g/I) foi de· 
terminado conforme método 29.1.6 -
Normas Analíticas do Instituto Adolfo 
Lutz (1976). 

Análise dos resultados. Os efeitos 
de concentração de casca e seu tempo 
de fermentaç3'o sobre os teores de PB 
e MS foram estudados através do mode
lo: ~i c bo + DIXli + b2 X2 i + 

b3XtiX2i + b4 Xl i2 + 
2 

bs X2i + ei' onde : 

Yi = média de quatro observaçOes dos 
teores de PB e MS; 

Xli = concentração (3,0; 5,0 e 7,5 fll) 
de casca de cacau; 

X2 i = Tempo de fermentaçâ'o (65, 70, 
75,80 e 85 horas) ; 

bo 
b' J 

e l 

= 

= 

= 

Constante de regressâ'O ; 

Coeficiente de regressao (j = I, 
2,3,4e5); 

Erro aleatório, pressuposto nor
mal e independentemente distri-
buído, com média O (zero) eva
riância constante . 

Resultados e Discussão 

Os valores obtidos para PB e MS sâ'o 
mostrados no Quadro I . 

Proteína bruta. A equação ajus-
tada para a percentagem de PB foi: 
Y = -29,5216.10 - 15,2540 Xli + 

92,8741. lO-I X2i - 19,565 4.10- 2 XI i 
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X 2 i + 22,3 I 85 . 10 " I X2 
1 i -

49,1011 . 1O .. 3 X~i R2; 97,14 
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Observou-se que , dentre os tempos 
de fermentação estudados, a função es
timada para a percentagem de proteína 
bru ta apresentou valores máximos par~ 

as concentrações de 3,0; 5,0 e 7,5 g/ I de 
casca, correspondendo a 64,5; 35,8 e 
27,2% de PB para os tempos de 88,5 
(fora do intervalo estudado), 84,6 e 
79,6 horas de fermentação, respectiva
mente (Figura I). 

Os valores de PB obtidos no presente 

Quadro I - Teores dê protetna bruta e matér ia seca obtidas da c asCa do fruto 
do cacaueiro fe rmen tada . 

c o n c c n t r a ç a o 

Tempo pro tc í na3 Hat êria secaa 
(h) (g/100 g de M.S. ) ( g/ l) 

3, 0 5 ,0 7 , 5 3 , 0 5 ,0 7,5 

65 31 , 875 21, 455 16 , 477 2 , 809 4 , 127 7 , 040 

70 52 ,055 25 , 035 22 , 122 2 , 450 4 , 27 1 6 , 092 

75 54 , 232 29 , 497 24 , 892 2 , 35 1 3 , 565 4 , 892 

80 63 , 790 34 , 245 27 , 127 3 , 337 4 , 047 

85 63 , 0 15 33 , 995 28 , 250 1 ,934 2 , 88 1 4 , 125 

aRes ultados médio s de quat ro o~) se rvações (duas r epet i ções por nível de casca c 
análi ses em duplicata) . 

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

\ 

J 

---

Figura I - Visão em perspectiva da superfl' r ..!~posta da porcentagem de proteína bruta . 
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experimento (Quadro I) foram inferio· 
res aos encontrados por Yang e Yang 
(1977), que trabalharam com resíduos 
de madeira como fonte de carbono, uti· 
lizando bactérias do gênero Pseudomo· 
nas. Os valores encontrados após 72 ho· 
ras de fermentação na MS foram de 
65,4 e 7 I ,2% para os níveis de I e 4% 
de resíduo, respectivamente . Por outro 
lado, valores semelhantes a estes foram 
encontrados por Han, Dunlap e Callihan 
(1971), trabalhando com bactérias do 
gênero Cellulomonas desenvolvidas em 
CM·celulose. Após 48 horas, as células 
continham 53,9% de PB na MS. 

Matéria seca. A equação ajustada 
para o teor de MS foi: ? = - 2,93786 + 
2,62268X l i + 4,48205 1Q- 1 X2 i -

- 2 1 _ 
2,q3578 . lO Xl iX2i R - 97,88 

Observou·se que o teor de matéria 

o 
"-

" 
':l •. 
"-

~ -
" ~ 
" v 
v 
" 

,.., 
• '-

seca decresce com o tempo de fermen· 
tação, sendo maior na concentraç~o de 
7,5 g/ I de casca dentro de um mesmo 
tempo de fermen tação (F igu ra 2). 

Os valores obtidos no presente expe· 
rimento (Quadro I) variaram de 7,040 
a 4,125 ; 4,327 a 2,88 1 e de 2,809 a 
1,934 gramas de MS por litro de meio 
para os intervalos de tempo de 65 a 85 
horas de fermentação para os meios 
contendo 3,0; 5,0 e 7,5 gramas por 
litro de casca, respectivamente. 

Han, Dunlap e Cal1ihan ( 1971), 
estudando o crescimento de Cellulomo· 
nas em CMC (carboximetilcelulose), 
observaram que , após 2 dias de incuba· 
çã"o, 50% do substrato havia sido conver· 
tido em material celular e o restante em 
produtos de metabolismo celular tais 
como H2 0 , CO2 e outros metabólitos 
extracelulares. Estas observações podem 

-1- --;.-l 
I " ,~' 

" I ~ 
'V 
~ 

• r----r~~~' ~-~' ," I ",, ' 

... "'--- -- .. ---., ... " .. ;; , , 
, , 

, 

80 

" 
, , 

85 Tempo de f e nne n tação (h ) 

Figura 2 - Visão em perspectiva da superffcie de resposta do teor de matéria seca (g/I). 

Revista Theobroma /5(2). /985 . 



Prote(/II1 microbÚlna em cacau 71 

justificar a queda do teor de MS com o 
tempo de fermentação observada no 
presente experimento. 

Resultados semelhantes foram obti
dos por Menezes, Duchini e Figueire
do (1976), que , estudando a obtenção 
de biomassa fúngica a partir de bagaço 
de cana, encontraram os teores de MS 
de 1,886; 3,656; 7,444; 11,419 e 
16,445 gramas de MS por litro de meio 
após 96 horas de fermentação para os 
níveis de 2,5; 5,0 ; 10 .0 ; 15 ,0 e 20,0 
oraTlllS de bagaço de cana por litro de 
mei(J íespectivamente. Estudaram tam
bém a utilização de nove linhagens de 
fungos desenvolvendo-se em meio con
tendo 5,0 g/I de bagaço de cana e ou
tros nutrientes complementares, obten
do um rendimento, em termos de MS, 
que variou de 2,575 a 3,175 g/I. 

Conclusões 

Os resultados do presente experimen
to most raram que os microorganismos 
se· comportaram diferentemente para 
cada concentraçlfo de casca e tempos de 
fermentaça:o estudados. Em conseqüên-

cia, diferentes valores para PB e MS fo· 
ram obtidos. 

Verificou·se que, para a concentra
ça:o de 3,0 g/I de casca, no tempo de 80 
horas de fermentação , obtiveram-se os 
melhores valores para a PB. Notou·se 
ainda que , à medida que se diminuiu a 
concentração de casca e se aumentou o 
tempo de fermentaça-o, melhores resul· 
tados foram obtidos para o mesmo pa
râmetro. Nessas circunstâncias (3,0 g de 
MS de casca por litro de meio em 80 
horas de fermen~açlfo), o rendimento 
de proteína microbiana foi maior que 
nas outras concentraçoes. 

Em face de tais observaçoes, outros 
experimentos deverão ser conduzidos 
no sentido de se determinar o valor 
biológico da proteína , bem como deter
minar quantitat iva e qualitativamente 
seus aminoácidos. Escalas maiores deve· 
rão ser testadas, facilitando , assim , O 
estudo da viabilidade do processo. E, 
por fun, novos microorganismos ou 
combinaçoes dos mesmos deverão ser 
testados com o objetivo de se melhorar 
a eficiência do processo. 
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Observações iniciais da perda de água por interceptação 
de chuva em cacaueiro 

Ricardo Augusto Calheiros de Mirando I 

Resumo 

Est á sendo realizado um programa de pesquisas micrometeorológicas para conheoer os índioes 
sazonais de interceptação da água da chuva pelo dossel do cacaueiro e, conseqüentemente, deter
minar quantitativamente O regime hídrico que governa as trocas de chuvas entre o cacaueiro e o 
seu ecossistema .. O experimento está sendo conduzido no Centro de Pesquisas do Cacau (140 45'S 
e 390 14'W), Ilhéus, Bahia. Para quantificar o regime hídrico, foram instalados, em mastros, 
80 em acima da copa dos cacaueiros, 10 pluviômetros em forma de funil e, no interior do cacaual, 
posicionados em ângulo reto, a 30, 90 e 150 em do tronco, 12 pluviômetros feitos de PVc. Para 
medir a água escoada pelo tronco , foi instalado, no tronco de 15 cacaueiros, um sistema de cole
tores feitos de alumínio. Os resultados preliminares indicam que, em média , 15% da chuva inci
dentes foram reüdos pelo dossel do cacaueiro, cerca de 83% chegaram ao solo via percolação 
direta através da sua copa, enquanto 2% escoaram pelo tronco. 

Palovras-chave: Theobroma cacao, chuva, interceptação, regime hídrico 

Initial observations of intercepted rain loss in cacao trees 

Abstract 
A micrometeorological research program is being developed to estabtish the scasonal percent

age of rain intereepted by the cacao canopy and consequently to determine the wa ter balance 
which govems the exchange of min between the cacao tree and its environmen!. T he experimont 
is being carried out at the Cacao Research Center (l40 45'S and 390 14'Wl, Ilhéus. Bahia, Brazi!. 
Ten rain gauges were fixcd on maSlS at 80 cm above the cacao canopy and 12 plast ic gnuges \Vere 
placed under the canopy in two lines at right angles to each other and at distancos of 30, 90 and 
150 em from the trunk to determine the water balance. An aluminum co llcctor system was 
attached lO 15 cacao trunks to measure lhe slemllow. The pretirnina ry results indicate that a 
mean of 15% of incident rainfaU is inlerccpted by the cacao canopy, about 83% rcaches the 
soi! as throughfaU while 2% 8 S sternllow. 

Key words: Theobroma cacao. rainfall , interception, water balance 

I Divisão de Ciimawlogla. CenTro de Pesquisas do Cacau. Caixa Postal 7. 45.600. I(abuna. Bahia. 
Brasil. 
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Introduçáo 

A chuva interceptada pela parte aérea 
de uma planta tem importância marcan
te no regime hídrico de uma determina
da comunidade vegetal, desde o seu iní
cio - quando a totalidade do volume 
precipitado é interceptado - até que, 
pela saturaç:ro das camadas superiores 
do dossel , a chuva é distribuída por 
percolaç:ro direta pela copa e escoamen
to superficial ao longo de ramos e 
troncos. 

O processo de interceptaç:ro de chuva 
pela cobertura arbórea de um determi
nado ecossistema tem sido investigado 
desde Horton (19 19), Leyton, Reynolds 
e Thompson (1967) e, mais recentemen· 
te , com significativo progresso, por 
Leonard (1967), Rutter et aI. (1972), 
Gash e Stewart (1972) e Miranda 
(1982). Zinke (1967), ao revisar uma 
série de estudos sobre a interceptaç:ro 
de chuvas feitos nos Estados Unidos , 
estabeleceu limites de 20 - 40% para 
florestas con íferas e de 10 - 20% para 
decíduas. Todavia, índices de 21 - 34% 
para d :cíduas e de 36 - 54% para co
nífera·' foram também fIXados por 
Ovington (1954). 

Com respeito às comunidades de 
clima tropical , citam-se as investigações 
de Odum (1967) e Golley et ai. (1978), 
com valores de interceptaç:ro de 29% e 
19%, respectivamente. Geiger (1966), 
em condições de floresta subtropical, 
apresentou valores para as perdas por 
interceptação da ordem de 38% do total 
precipitado. Frankem et ai. (1982) 
verificaram, em uma parcela de terra flI
me, na floresta amazônica, que, em mé
dia, 22% da chuva que atingiu o topo 
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das árvores foram retidos pela cobertura 
vegetal e, posteriormente, retomaram à 
atmosfera por evaporaçllo. 

Considerando-se que estes limites fo· 
ram estabelecidos para diferentes climas 
e vegetaç:ro, eles n:ro podem ser extrapo· 
lados diretamente para cacau embora 
sirvam de subsídio para comparações. 
Desse modo, a importância de se conhe
cer o regime hídrico de uma cultura, co· 
mo o cacaueiro, na qn l as águas drena· 
das através da copa, troncos e ramos 
exercem influência marcante sobre a re
distribuição e lixiviação de depósito de 
fungicidas C1lpriCOS (Santos e Medeiros, 
1980) ou sobre a ascensão, redistribui
ç:ro e arraste dos esporos de fitopató
genos (Gregory et ai, 1984) justificam a 
realizaç:ro deste experimento. 

Material e M~todos 

O experimento vem sendo conduzido 
em área do Centro de Pesquisas do 
Cacau (CEPEC), localizado no muni
cípio de illiéus, Bahia, a 140 45' de la
titude sul, 390 14' de longitude oeste e 
51 m de altitude . 

Os dados foram coletados por panca
da de chuva, no centro de uma área 
ocupada por cacaueiros híbridos de oito 
anos de idade, plantados a espaçamento 
de 3,0 x 3,0 m, parcialmente sombrea
dos com Erythrina fusca Lour., planta
das com espaçamento de 24,0 x 24,0 m 
e apresentando uma variaç!io da altura 
da copa oscilando entre 8,0 e 10,0 me
tros. Estes cacaueiros (cuja copa cobre 
uma área de 7 m 2 ) n:ro foram submeti
dos a nenhum trato cultural nos últi
mos anos. 

Para a quantiflcaç:ro das perdas por 
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interceptação no ecossistema cacau , 
observaram-se os componentes referen
tes à parcela do total precipitado que 
atinge o solo através de gotas que pe
netram diretamente pelos espaços entre 
a copa do cacaueiro (throughfaU) e o 
escoamento superficial ao longo do 
tronco: .ternflow). 

Como, no ecossistema cacau, as 
árvores de sombra dificultam a amos
tragem direta da precipitação, a parcela 
do total precipitado que atingiu o topo 
da copa do cacaueiro foi medida por 10 
coletores em forma de funil (12,7 rr.m 
de diâmetro), feitos de lat3:o e instalados 
aproximadamente 80 em acima da copa 
do cacaueiro. 

A parcela de água de chuva relativa à 
percolaç3:o direta pela copa do cacaueiro 
vem sendo medida através da média de 
12 pluviômetros de PVC (Miranda, 
1982) posicionados ortogonalmente a 
distâncias fixas do tronco de 30, 90 e 
150 em. 

Para quantificar a água de chuva per
colada pelo tronco, utilizaram-se coleto
res feitos de alumínio flexível (90 x 
7 em) flxados como uma espiraI ao re-

dor do tronco de 15 cacaueiros. Esses 
coletores foram fIXados ao redor do 
tronco, 80 em acima da superfície do 
solo, por meio de pequenos pregos, 
sendo que o contato tronco-coletor foi 
vedado com massa adesiva própria para 
calafetaç3:o. 

A transformaç3:o dos valores obtidos 
em volume de água para ai lura de água 
(mm) foi obtida dividindo·se o volume 
coletado em 15 árvores pela superfície 
de raio igual a 1,50 m. 

Resultados e Discussão 

A coleta de pancadas de chuva en· 
volvendo o total precipitado e as parce
las correspondentes do throughfall e 
stemflow teve início em setembro de 
1983 e, desde essa data até fevereiro de 
1984, foram feitas 31 observações, to
talizando 165,9 mm de chuva. 

No Quadro I , os resultados dessas in· 
vestigações foram compilados na forma 
de valores percentuais médios para o 
throughfaU e stemf1ow, precipitaç3:o efe· 
tiva (isto é throughfall + stemflow) e 
perdas por interceptaç3:o em funç3:o da 
escala aritmética simplificada das classes 

Quadro 1 - Valores percentoais médios pa ra. o l.IIJtOug/15at:C, ~r~m~eou.l . pr cipi-
iotcrccptaç30 em função da escala aritmé ti ca cação e f etiva e perda po r simp l ifi-

c ada das classes de chuva da região cacaue ira . Período : s et. 83 - Cev . 84. 

Cl asses de Tipo de 
Freq . 

11, r . St • . I' . E f • I tl ( . 

pre chuva ( ~ ) m (7.) (~) 

O, 1 < Pre < 1,' l'lu i t o fraca 12 78 , 3 O" 78 , 8 21 . 2 

1 , S < Pro < S, S Fraca 7 86 , 1 1 , 8 87 , 9 12 , 1 

S, S < Pro < 9 , S Node rada 4 86,6 2, 4 89 ,0 11, O 

9 , S < Pr e < 29 , S Fo r t 8 86 , 7 2 , 4 89 ,1 10 . 9 

29 , ~ < Pro < 59 , > Muit o fo rce 

I'Te > S9 , S Ex cr ema 

R ,vista Theobroma } 5{ :!). } Y85 



76 MÍIt1ndD 

de altura de chuva, proposta por Milde 
(1983) para a região cacaueira do Su
deste da Bahia. Através dela observa-se 
que os valores percentuais médios dos 
componentes envolvidos no processo da 
interceptação aumentam proporcional
mente, em funç:ro de altura de chuva 
(Aussenac, 1970), embora esta, como é 
lógico, diminua inversamente. Observa
se também, como decorrência da carac
terística da chuva que nonnalmente se 
precipita sobre a regi:ro - curta duraç:ro 
e intensidade alta - , que os valores per
centuais médios da subdivis:ro das clas
ses de chuva mostram apena~ pequenas 
variações entre as diferentes classes, ex
cetuando-se as pancadas muito fracas 
onde a percentagem média de água in
terceptada pela copa do cacaueiro é 
de 2 1,2%. 

Um exemplo da distribuiç:ro média 
por distância ao tronco do throughfall 
como uma .fração do total médio preci
pitado sobre o cacaueiro, em funç:ro da 
escala de classes de altura de chuva, é 
apresentado na Figura I. Nela, obser
va-se que n:ro parece existir um per
fIl definido para a distribuiç:ro do 
throughfall devido, talvez , a aspectos 
ligados à morfologia do cacaueiro, que 
age como anteparo natural sobre alguns 
dos coletores posicionados a certas dis
tãncias fixas do tronco e concen trando 
em outros a coleta da água percolada 
~ través da copa da árvore. Resultados 
similares foram encontrados por Helvey 
e Patric (1965) e Miranda (1982), embo
ra Reynolds e Leyton (1 96:?), Escllller 
(1 967) e Aussenac (1970) tenham con
cluído que o throughfall pode aumentar 
com a distância do tronco. 

Com relaç:ro ao escoamento pelo 
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Figura J - Distribuiç«o da água de chuva 
pcrcolada pela copa do cacaueiro a diferentes 
distâncias do tronco em funÇá"o do tipo de 
chuva . 

tronco , os resultados apresentados no 
Quadro I demonstram que o stemnow é 
um parâmetro de importância relativa , 
que, em tennos reais , nlIo contribui sig
nificativanlente para os valores da preci
pitaçlIo e fe tiva e, conseqüentemente , 
para as perdas por interceptaç:ro - prin
cipalmente no tocante às chuvas muito 
fracas. Além disso , a variaç:ro de seus va
lores , para pancadas inferiores a 1,5 mm , 
apresenta-se abaixo dos erros de amos
tragem dos demais valores observados 
no cálculo das perdas por interceptaç:ro. 

Conclusão 

Com base nas pancadas observadas, 
verificou-se que , num plantio de ca
caueiros hfbridos de 8 anos de idade , do 
total precipitado, 83%, em média , che-
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garam ao solo por percolaçfo direta atra
vés da copa, 2% foram eséoados superfi
cialmente ao longo do tronco, enquanto 
que os restantes 15% foram intercepta
dos pelos ramos e foUtas e, por evapo
raçao, retornaram à atmosfera (Figura 2). 

Isso significa que , ao se considerar 
que o volume médio anual de precipita
çfo pluviométrica da estaçfo agrometeo
rológica do CEPEC (no período 1965 -
1983)1 foi de 1714,0 mm, teríamos: 

Chegado ao solo por percola
laçfo direta através da cõpa 
(83% de 1714mm) . . . . . . 1423 mm 

Escoado superficialmente 
ao longo do tronco 
(~ de 1714 mm) . . . . . . 34 mm 

Interceptado pelos ramos e fo-
1lw(IS" de 1714mm) ... 257mm 

Total. . . . . 1714 mm 

lDado! obtidos na Divisfo de> Oimatologia 
do CEPEC. 

THR 83 % 

, 
'. 
'. 

Figura 2 - Distribuição quantitativa da 
chuva em uma á!'Vore de cacau. Período : 
5Ot ./83 a fev ./84. 

Pode-se avaliar a importância da im
plementaça-o . de estudos semeUtantes a 
este para outros locais da regiao cacauei
ra , tendo em vista que as perdas por in
terceptaça-o Slfo extremamente variáveis 
como decorrência nfo só das caracterís
ticas da chuva, como também de uma 
série de outros fatores - dentre os quais 
idade do povoament o, rugosidade e diâ
metro do tronco e posiça-o da espécie 
dentro do ecossistema. 
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Cen tro de Pesquisas do Cacau. Ilhéus. BahiIJ. Brasil 

Estudo de precipitação diária: I. Regimes pluviométricos da 
região cacaueira da Bahia 

Luiz Carlos Eduardo Milde l e Magrit Henriette Nitzsche2 

Resumo 

Determinaram~ os regimes pluviométricos da regilo cacaueira da Bahia. Util.iz.aram-se dados 
diários de preeipitaç!o, coletados em 17 estações da Rede Agrometeorológica da CEPLAC (Co
missSo Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira), situadas entre os paralelos 120 30' e 190 33' S 
e os meridianos 380 29' e 4()O 40' W. A série his tórica abrangeu o período 1964-1982, comple
to ou n40 , pera cada estaçll'o_ Traçamm-se regimes pluviométricos dessas estações, após a elas
sificaçJo dos dados diários, segundo uma escala pluviométrica, em freqüéncia de classes . Consi
derou-se oomo dia chuvoso aquele com precipitação maior que 0,5 mm_ Delimitaram-se cinco 
regimes pluviométricos diferentes, por analogia gráfica ou utilizando -se a técnica de análise de 
'eluster', sendo que as estações se agruparam diferentemente. O número máximo e mínimo de 
dias oom precipitação situou-se, respectivamente, em fevereiro e agosto . O número total anual 
médio de dias com precipitaç:ro decresce com O aumento da latitude e longitude, oom pequenos 
picos nas estações costeiras. O número máximo de dias com precipitação maior ou igual a 60 mm 
foi encontrado t m dezembro . 

PaJ~ra-chave: precipitaçfo 

Study of daily precipitation : I. Rainfall pattem of the Cacao 
Region of Bahia, Brazil 

Abstnlct 

The rainfall pattern was determined in the Cacao Region of Bahia, Brazi!. Daily precipitation 
data collected at 17 Slations of the CEPLAC (ComissSo Executiva do Plano da Lavoura Cacau
eira) Agrometeorological Network, si tuated between latitudes 120 30' - 190 33' S and longitudes 
380 29'-400 40' W were used. The data complete or not are for the period of 1964-1982 for 
each station. The pluviometric paUern was characterized by classifying the data on a scale of 
cla55 frequencies. A rainy day was taken as Ihat which had a precipitation greater lhanO.S mm. 
Five duferent groups were established from pluviomelric graphical comparisons or dUSler analysis. 

1 Divis40 de Climatologia, Centro de Pesquisas do Cacau. Caixa Postal 7, 45.600, Itabuna, Bahia. 
Brasil. 

2 Dpt9 CilncUzs A tmosléricas, UniversidJ1de Federal da Para(ba. 58.100. Campina Grande. Para (ba. 
Brasil. 
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with two different distributions. The maximum and minimum number of days with precipitation 
occurred, respcctively , in Februasy and August. The yeasly mean total of days with precipitation 
decreases with lhe increase of the lalitude and longitude with small increases at lhe coasial sta
tions. The maximum number of days with precipitation grealer Or equal to 60 mm occuned 
in Decem ber. 

Key word: rainfall 

Introdução 

A chuva, juntamente com a tempera
tura , é um dos parãmetros mais impor
tantes para o desenvolvimento dos cul
tivos agrícolas . No caso do cacau, a fal
ta ou baixa quantidade de água é alta
mente prejudicial às plantas . 

O decréscimo das precipitações , ou 
o aumento do déficit de água no solo, 
induz à queda de folhas. Os lançamen
tos de novas folhas ocorrem , se houver 
condições severas de déficit de água , lo
go apos o in{cio das precipitações (Al
vim , Machado e Grangier , 1969). Por 
outro lado, a falta de água inibe a flora
ção do cacaueiro duran te a sua ocor
réncia (Alvim, 1964 ; Sale, 1970) e tem 
sido demonstrado que a floraça-o re
toma, particulannente abundante , após 
as prin eiras chuvas pesadas que se se
guem a um extenso período seco (Al
vim, 1967). 

Estas ocorréncias se refletem direta
mente na produção. Portanto, é impor
tante analisar mais detalhadamente os 
dados de precipitaçãO coletados desde 
1964, pela rede de estações da CEPLAC 
(Comissa-o Executiva do Plano da la
voura Cacaueira), a fim de tentar iden
tificar regimes pluviométricos a partir 
de totais diários de precipitaçãO, con 
tribuindo, assim , com mais informaçOes 
para o planejamento, tanto de plantio 
quanto de cultivo, não só de cacau, mas 
de qualquer outra planta, levando-6e em 
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conta as exigencias de cada uma dessas 
plantas em totais de água no decorrer 
do ano . 

Material e Mtl todos 

Os dados diários utilizados neste tra
balho foram coletados nas estações da 
Rede Agrometeorológica da CEPLAC 
(Quadro 1) no período de 1964 a 1982, 
envolvendo estaçOes situadas no Sudes
te da Bahia e Norte do Espírito Santo . 
Essas estações foram selecionadas basea
do em sua posição geográfica e na exis
téncia de dados com as menores in ter
rupções possíveis. Para o traçado dos re
gimes pluviométricos, não foi considera
do qualquer més que apresentasse pelo 
menos um dia com leitura do total de 
precipitação ausente . Os meses elimi 
nados devido a auséncia , total ou par
cial , de anotaçOes foram: 01 /67 GAN
OU, OI e 02/70 FZCULTROSA, 01 /64 
CEPEC, 10/80 EZITAJU, 09 e 10/74 
ESPAB, 09/78 GUARATINGA, 04 e 
10/67 - 12/79 II AMARAJU, 01/79 
e 10 a 12/82 FZMARTINICA c 02/79 
ESFIP. 

Classificaram-se os dados utilizando
se a "escala aritmética simplificada" 
(Quadro 2) , adaptada daquela utilizada 
por Devinck(1971a; 197Ib). 

Defmiu-se como dia seco e, portanto , 
a nfo ser analisado mas apenas computa
do, todo dia com precipitaçãO menor ou 
igual a 0,5 mm. 



Quadro 1 - lnformações sobre as estações utilizadas . 

Tota l de 
Tota l de dias Total de dias Porcentagem NQ médio 

Lati tude Longitude 
Estação Período 

dias com p r~cip.!. sem pr!cipi- de dias com anual de dias o " o , 
" caça0 caça0 precipi caç.ão com chuva 

I . Faz . Opalma 74/82 3287 1448 1839 44 .05 161 12 35 04 38 57 15 ::o 
'" 

2. Esomi 73/82 3712 1610 2102 43 . 37 161 12 30 49 38 29 10 l 
3. Gandu 67 / 82 58 13 2603 3210 44 .78 164 13 44 35 39 29 10 ~ 

} 
4. Faz. Cu ltTosa 70/82 4717 2736 1981 58 . 00 213 13 54 46 39 07 37 " 

lpiaú 
õ' 

5 . 67/82 5844 2444 3400 41.82 153 14 0 7 55 39 44 35 3 "'. 
6. Emarc 64/82 6939 3704 3235 53 .38 195 14 35 41 39 16 57 :i 
7 . Cepe c 64/82 6909 3577 3332 51 . 77 189 14 45 15 39 13 59 cf ... 
8. Se una 68/82 5479 2943 2536 53.71 196 15 17 31, 39 04 38 I} 

~ 
9. Ez itaju 74/82 3287 1273 20 14 38.73 143 15 09 29 39 43 28 '3. 

10 . ltapcb i 67/78 4383 1724 2659 39 . 33 144 15 58 06 39 31 57 
g, 
;: 

li. Egre b 68/82 5479 2532 2947 46.21 169 16 05 40 39 12 58 ;: 
" 12. Espab 72/82 3958 1966 1992 49 . 67 18 2 I fi 23 28 39 10 55 '" ~. 

::o 
'" 13. Cuaratinga 67/78 4353 1466 2887 33 .68 123 16 39 00 39 50 00 I} 
" -. t» ... 

14. 1 tamaraju 67/79 4657 1959 2698 4 2 . 07 154 1702 18 39 31 48 i1 .. 
".. 

;;! 15. Faz. Martinica 71 / 82 4260 1502 2758 35 .26 129 18 06 08 39 53 09 1;' 

'" c 16. Es fip 68/82 5479 1837 3642 33.53 123 19 24 04 40 04 O:' ... 
(3 

17. Faz. 8espe r 74 /81 2677 602 2075 22.49 82 19 33 00 40 40 19 
~ 
.... T o tal 81233 
~ 
~ 
.... 
'O 

~ 00 -
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Quad~ó 2 - Es cala de class if icação 
da prec i pit ação uti li.zad a no t rabalho 
( Uni d~hJ c: "rrI'Q" de pre ci p itação). 

Cl asse 

2 

6 

10 

30 

60 

Ar itmé t ica 
s i mp l if i cad a 

0 , & < - p < 1 , 5 

I , 5 < p < 5,5 -
5, 5 ~ p < 9.5 

9 , 5 < - ~ < 29, ~ 

29,5 < p , 59 :; -
') > , - 5 , 5 

Tipo de 
chuva 

mui t o frac a 

fraca 

"'" "lda 
, 

muito forte 

ex trema 

o valor de 0,5 mtl1 foi escolhido co
mo o limite de chuva que classifica um 
dia como seco em função dos dados dis
pon íveis no Banco de Dados da CEPLAC , 
que são arredondados para menos -
quando, antes da vírgula, houver núme· 
ros inteiros pares e , após a mesma, 5 ou 
menos - e, para mais - se , an tes da vír
gula , houver inteiros ímpares e , após , 
5 ou mais . 

Quando se fala em precipitação , está 
se falando em milímetros de chuva co· 
letados pelos pluviOmetros, exclusiva
mente . 

Após a classificação das alturas diá
rias de precipitação, de acordo com a es
cala do Quadro 2, elaborou-se uma ta
bela com a freqüéncia média mensal 
acumulada. A partir desses resultados , 
fo ram traçados , para cada estação , os 
regimes pluviométricos que , por defini
ção extraída de Devinck (197Ia), é a 
forma de distribuição, no transcurso do 
ano , do número médio de dias com pre
cipitação igual ou superior a cada um 
dos valores da escala artmética simplifi
cada . Os referidos regimes são apresen
tados neste trabalho de forma normali
zada , isto é, com meses com duração 

Revista Theob,ortUJ /5(2) . /985 

de 30,44 dias. Traçaram-se gráficos com 
o intuito de se verificarem as variaç1les 
do total anual de dias com precipitação , 
de acordo com a latitude e longitude, 
com base na escala aritmética simpli
ficada . 

Resultados e Discusslo 

Analisando os gráficos (Figuras I a 6) 
das freqüências médias mensais dos va
lores de precipitação maiores ou iguais 
aos valores da escala aritmética simplifi
cada, determinaram-se os meses com nú
mero máximo e mínimo de dias com 
precipitação, considerando-se global
mente o número de dias maior ou igual 
aos valores da escala. Os máximos de 
dias com precipitação variam , de uma 
forma gradual, desde o norte até o sul 
da regi3"O em estudo. Assim , nas estações 
ESOMI e FZOPALMA, o máximo se 
apresenta em maio , deslocando-se para 
fevereiro entre as latitudes de 130 S e 
150 30' S. A partir desse paralelo , até 
170 30' S, a região apresenta uma di
vis3"o em duas faixas: a do in terior , on
de novembro foi o mês com número 
máximo de dias com pico princi pal de 
precipitação e julho, com secundário , 
passando a ser o mês com princi pal 
nas estaç1les costeiras . 

As estações FZMARTINICA e ESFIP , 
situadas mais ao sul , também apresen
tam novembro como máximo principal 
de dias com precipitação, mas sem ne
nhum máximo secundário . Finalmente , 
a FZBOA ESPERANÇA teve apenas o 
máximo principal em fevereiro . 

Quanto aos mÚlÍmos de dias com 
precipitaçlfo, houve predominancia dos 
meses de agosto a dezembro, revezando-
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Figura 1 - Distribuição espacial do número médio de dias co m p"'cipitaç:fo maior o u igual a 
mm no decorrer do ano . 
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Figura 3 - Distribuição espacial do número médio de dias com precipitaç30 maior ou igual a 
6 mm no decorrer do ano . 
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se , inclusive , como mlmmos principais 
e secundários . De 140 S para o norte, 
dezembro foi o mínimo principal, apre
sentando-se como secundário na estação 
FZCULTROSA ; de 140 S até GUARA
TINGA , o mÚl imo principal foi agosto , 
predominando dezembro e setembro co
mo secundários. Nas estaçOes de IT AMA
RAJU , FZMARTINICA e ESFlP, o mí
nimo principal se situa , aproximadamen
te , em julho e o secundário em agosto . 

Finalmente, na FZBOA ESPERAN
ÇA , agosto é o máximo Rrincipal . 

Comparando-se os meses nas quais 
foram encontrados por Strang ( 1972) os 
totais mensais médios máximos de preci
pitaçá"o, quando analisou as normais plu
viométricas do Nordeste , com os meses 
encontrados neste trabalho, após a ta 
bulaçá"o dos totais médios mensais , nota
se que as estaçOes si tuadas ao norte da 
regi3"o (acima de 150 S) tiveram seus 
máximos de precipi tação coincidentes 
com os de Strang, enquanto , no restan
te 'da região , houve uma concordáncia 
aceitável , já que os sistemas provocado
res de precipitação podem ter seu iní
cio de atuaça"o antecipado ou atrasado , 
dependendo do an o, dando certa flexi
bilidade às isolinhas traçadas por Strang . 

A concordáncia , aparentemente , não 
foi prejudicada pela diferença entre os 
períodos analisados por cada autor e 
pelas escalas de tamanho das regiões 
abrangidas em cada trabalho . Nao hou
ve , também , variações apreciáveis entre 
os meses que apresentaram os máximos 
de totais mensais médios de precipitação 
e os meses com maior número de dias 
com precipitação. 

Além do conceito utilizado por Strang 

(1972), para a defmição de períodos e 
meses chuvosos . foi utilizada a porcenta
gem de precipitação mensal em relação 
ao total anual , para classificar os meses 
secos e chuvosos. 

Roeder (1975 ) definiu més seco co
mo aquele em que a precipitação é me
nor que 5% da precipitação total anual 
e més chuvoso aquele com precipita
ção maior que 11,5% do total anual . 
De acordo com essa classificação , obte
ve-se a confirmaçá"o, com pequenas va
riações , dos regimes pluviométricos que 
est3"o sendo propostos neste trabalho , 
apesar da diferença de metodologia . 

Estudando os gráficos dos regimes 
encontrados para cada uma das estações, 
foram identificados os seguintes regimes 
pluviométricos comuns (Figura 7), por 
analogia : 

I . FZOPALMA E ESOMI 

Apresenta máximo de dias com 
precipitaçá"o de abril a agosto e 
mínimo de outubro a janeiro. 

2. FZCULTROSA, EMARC,CEPEC 
e SEUNA 

Chuvas freqüentes ao longo do 
ano , apresentando pequenos má
ximos em fevere iro e junho e mí
nimos em agosto e dezembro para 
onúmero de dias com precipitação. 

3. EGREB e ESPAB 

Chuvas rela tivamente uniformes 
ao longo do ano, com máximos 
em julho e outubro- novembro e 
mínimos em agosto e dezembro 
janeiro para o número de dias com 
precipitaçá"o . 

4 . GANDU e lPlAÚ 

Máximos acentuados ef': ievereiro 

R~;sra Theobroma 15t2/. 1985 
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e junho- julho para o número de 
dias com precipitação . Existe uma 
tcndéncia descendente de chuva. 
indo do inicio para o fim do ano . 

5 . ITAPESI. GUARATlNGA. ITA
MARAW. FZMARTINICA, ES
FIP e FZSOA ESPERA ÇA. 

Totais máximos de precipitação 
mensal de outubro a janeiro . Nú
mero máximo de dias com preci
pitaç.io em novembro e juUlO. Nú
mero mlnimo de dias com preci
pitação em agosto. 

A EZIT AJU não possui comporta
mento definido entre os regimes (4) e 
(5). acima descritos, tendo um máximo 
de precipitação total mensal entre janei
ro e abril , com um mínimo acentuado 
em agosto e se tembro . O número máxi
mo de dias com precipitação se situa em 
agosto-setembro . Tent.ou-se o agrupa
ment.o de estações com a utilização da 
técnica de análise de conglomerados ou 
'c1uslers' e os grupos formados diferiram 
do método anterior. sendo o primeiro 
grupo composto por FZOPALMA, ESO
MI e FZCULTROSA ; o segundo por 
EMARC , CEPEC, ESPAB, EGREB, 
SEUl\A, GANDU; o terceiro por IPIAÚ , 
IT APEBI e rr AJU; o quarto porlT AMA
RAJU, FZMARTl ICA, GUARA TIN
GA e ESFlP e o qu into por FZBESPER. 

Nenhum dos dois mét.odos se · com
porta da mesma maneira nos agrupa
mentos realizados . A interpretação sub
jetiva acaba existindo em qualquer um 
dos métodos . Os dados trabaUlados fo
ram analisados em termos de médias e , 
talvez , uma análise de cada ano isolada
men te com todas as estações permi ta 
dar maior certeza aos regimes encontra-

Revista Theobromt1 1St 2}. 1985 

dos . É. contudo, fundamental a pesquisa 
de métodos mais conclusivos do que os 
hoje disponíveis para a análise de agru
pamentos . 

Quanto à variação do número total 
de dias com precipitação em relação à 
latitude e longitude (Figuras 8 e 9). no
tou-se que o mesmo decresce com o au
mento da latitude e longitude , havendo, 
entretanto. maior número de dias com 
precipitaçãO nas estações próximas à 
costa (FZCUL TROSA. EMARC. CEPEC, 
SEUNA e ESPAB) . 

É interessante notar que quase todas 
as estaçOes tém o mesmo comportamen 
to quanto à variação da média anual do 
número de dias com precipitação em 
função da sua quantidade. As estaçOes 
GUARATINGA, ITAMARAJU , FZ
MARTINICA, FZBOA ESPERANÇA 
se diferenciam das demais, evidenciando 
menor quantidade de chuvas muito fra
cas, enquanto a estação FZOPALMA 
apresenta um pequeno destaque no 
número de dias com chuva muito forte_ 

Conclusões 

I . O presente trabalho permite me
UlOr conhecimento do com portamento 
da precipitação e. por extensão. das ten
dencias da mesma, respeitando-se a sé
rie histó rica disponlvel. que abranje o 
período de 1964 - 1982 . 

2. Serve de subsídio para outros tra
balhos . não só de agromet eorologia . 
mas , também . de planejament.o . desde 
que se necessi te de in formações sobre 
precipitação. 

3 . Foram delimitados , por analogia 
gráfica , cinco regimes para as estações 
em estudo, o primeiro para as estaçoes 
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Figura 7 - Delimitação gráfica dos regimes pluviométricos selecionados por Analogia (I a 5) 
e por análise 'cluster' (agrupamento por s(mbolos). 
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94 Milde e Nilz$che 

FZOPALMA e ESOMI, o segundo para 
FZCULTROSA, EMARC, CEPEC e SEU
NA, o terceiro para EGRES e ESPAB, 
o quarto para GANDU e IPIAOe oquin
to para IT APEBI , GUARATINGA, ITA
MARAnJ, FZMARTINICA, ESFIP e 
FZBOA ESPERANÇA. Com a utiliza
Ç3"0 de análises de 'cluster', o primeiro 
sugere o agrupamento de FZOPALMA, 
ESOMI e FZCULTROSA, o segundo 
EMARC, CEPEC, ESPAB, EGREB, 
SEUNA, GANDU, o terceiro IPIAÚ, 
!TAPEBI e ITAnJ , o quarto ITAMA
RAnJ, FZMARTINICA, GUARATIN
GA e ESFIP e o quinto FZBESPER. Ne
nhum dos dois métodos é conclusivo 
quanto à certeza dos regimes a que ca
da EstaÇ3"o pertence. 

4. A estaÇ3"o .EZITAnJ apresentou 
um regime misto , envolvendo o quarto 
e o quinto regimes. 

5. Para a maioria das estações o més 
de fevereiro apresentou o número máxi
mos de dias com precipitaÇ3"o . Por outro 
lado, agosto foi, na maior parte da regia'o 
em estudo, o més que apresentou o me-

nor número de dias com precipitaçã'o. 

6. As freqüéncias máximas de dias 
com precipitaça'o maior ou igual a 60 
rnrn, para todas as estações, foram re
gistradas no més de março e/ou dezem
bro, caracterizando a "origem" da preei
pitaÇ3"o como convectiva, à exceção da 
FZOPALMA, cuja explicaça'o não foi 
encontrada. 

7 . Os máximos das curvas de dias 
com precipitaça'o maiores que os valo
res da escala aritmética simplificada, 
consideradas neste trabalho, esta'o em 
concordância com as faml1ias de curvas 
encontradas por Strang (1972) . 

8. Os meses secos e chuvosos propos
tos neste trabalho concordam razoavel
mente com os encontrados quando se 
utilizou os limites propostos por Roeder 
(1975). 

9. O número de dias decresce com o 
aumento da latitude e longitude com li
geiros picos para as estações costeiras 
(FZCULTROSA, EMARC, CEPEC, 
SEUNA e ESP AB). 
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Cenlro de Pesquisas do Cacau, /lh/us, Bahia, Brasil 

Ocorrência de Dysrhynchis palmicola 
em dendê na Bahia, Brasil 

Resumo 

o fungo Dysrhynchis palmicola ($yd.) v. Atx, agente causal da fumagina no dendé (Elaeis 
guinunsis Jacq. ), foi encontrado nos municípios de Una c Belmonte, !lahi •. .; o primeiro regis tro 
deste fungo nas Américas. 

PaiavrilS·chave: E/aels guineensis, Dysrhynchis palmicola 

Occurrence of Dysrhynchis pa/mico/a 
in oil palro in Bahia , Brazil 

Abstract 

The fungus Dysrhy nchls palmicola ($yd.) v. Atx , causal agent of the Black Mold of o il paim. 
(Elaels guineensis Jacq .), was found in the municipalities of Una and Belmonte , Bahia, Brazi!. 
This is the fast reporl of this fungus in the Americas. 

Key words: E/aeis guineens/s, Dysrhyndlis palmico/a 

O fungo Dysrhy nchis pa/micoio é um 
parasita das folhas do dendezeiro (E/aeis 
guilleellsis) cuja ocorrência estava limita
da ao cont inente africano. Em 1984, es
te microrganismo foi encontrado cau
sando fumagina em dendezeiros nos mu
lÚcípios de Una (Estação Experimental 
Lemos Maia e plantaçoes da Pindorama 
S.A.) e de Belmonte (Estação Experi
mental Gregório Bondar), sendo este seu 
primeiro registro nas Américas. Apesar 

de sua condição parasitária - pois se 
nutre das cé lulas vivas da epiderme fo
liar - este fundo é um patógeno fraco, 
sendo seus maiores danos causados pela 
diminuição da área fotossi ntética das 
folhas que se acham. em grande parte. 
recobertas por seu micélio. Os prejuí
zos causados à cultura do dendê ainda 
n3'o foram avaliados_ porém parecem ser 
negligíveis, não se justificando. no 
momento , a aplicação de medidas de 

Trabalho apresentado ao X VI/l Congresso Brasileiro de FiropalOlog/a, realizado em Fortaleza, 
CE, 8 - 12 de julho de 1985. 

1 DlvlSlio de Fitopatologla. Cenrro de PesquiSlls do Cacau, Caixa Postal 7,45600, Itabuna. Bahia. 
Brasil. 
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controle . 

Na Estação Expr'imentaJ Lemos 
Maia . plantas de caiaué (E/aeis o/ei[era 
(H.B. K.) Cortez). crescendo lado a lado 
com dendezeiros infectados. apresen
tam-se sadias. confirmando assim que D. 
pa/mico/a é parasita especifico de E. 
guilleellsis. 

O patógeno foi descrit.-, ira-
mente por Sydow (193'<.. _ c' nome 
de Ba//adYlle//a pal .nicoiJ. parasitando 
folhas de dendé. coletadas em Serra 
Leoa. Hansford (1946) redenominou-o 
Melioline//a e/aeidis e Arx (M üller e 
Arx, 1962). Dysrh)'llchis pa/mico/a 
(Syd .) v. Arx , tendo como sinônimos 
os dois primeiros binômios. 

. -: ' . . 
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.~ . ~ 
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No estudo do material . utilizaram-se 
raspagens das estruturas. feitas ao mi
croscópio estereoscópico e cortes his
tológic9s obtidos com micrótomo de 
congelação . As preparações foram mon
tadas em lactofenol de Amann . com e 
sem adição de azul-de-aJgodão (Ains
worth. 1971). No preparo das ilustra
ções. utilizou-se uma câmara lúcida. Os 
espécimes estudados encontram-se de
positados no herbário da Divisão de Fi
topatologia do Centro de Pesquisas do 
Cacau . 

Uma vez que o patógeno ainda não 
foi estudado no Brasil. uma redescrição 
do mesmo é apresentada a seguir : 

Dysrhy nchis pa/mico /a (Syd.) v. Arx 
(Figs. I e 2) 

D 

'{'\..o""'l ·· /:· "..,c;y • . 
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Figura I - Dy srhynchis pa/mic%. A. SecçãO longitudinal de Um pseudotécio. mostrando 
detalhe do rnleé lio inlerno (seta). B. Aseósporos. um dele, germinando. C. Ascos imaturos. D. 
Hifa com cstomopódios. E. Setas n1iceliais. 
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Figura 2 - Dy srhY1lchis palmicola. A'p.' CIO das coló nias do fungo na fa ce aba,ial do, 1'01'0 ' 

los de dcndê. 

Sinônimos: Ballodynello palmicola 
Syd. 

Melio linello eloeidis Hansf. 

Colôn ias ou plágulas hipófilas, im· 
gulannente dispersa. elíticas ou irre· 
guiares. até 12 mm de compriment o e 
8 mm largura , isoladas ou confluentes, 
negras. Micé lio superficial, setoso, não
hifopodiado, fonnado de rufas casta
nhas, septadas, apenas levemente cons
trictas nos septos nu não, de ramifi
cação densa e irregular , 9- 35 x 3- 4 
,;. m ; setas miceliais numerosas , e re ctas. 
cilindráceas , retas ou ligeiramen te recur
vadas , esparsamente septadas, não rami · 
ficadas , castanho-escuras , 90- 1 90 J.l m 
de comprimento e 7- 9 J.l m de diãme
tro perto da base e de ápice obtuso. 3-4 
J.lm de di:!metro ; estomopódios nume-

rosos, multicelulares , lobados, casta
nhos, 10- 1.5 J.l m de diBmetro . Micélio 
interno fonnado de hifas hialinas . intra· 
epidérmicas que se originam dos esto· 

mopódios , os quais penetram pelos 
estômatos. Pseudoté cios desenvolvidos 
sobre o mieélio superfi cia l. fo nnando 
grupos densos ou esparsos. g1obosos 
a ovóides. castanho-escuros a negros. 

isolados. glabros. não ostiolados. abrin
do·se irregularmente no ápice. à matu ri
dade. 67-80,.I m de diámctro c 68- 9 1 
,.I m de altura; paredes com 9 - 14 I-ttll de 
espessura. composta de cé lulas subglo
bosas e subangulosas, quase o pacas. 
castanho-negras. 7- 9 J.l m de diâmctro, 
revestidas internamente po r uma ou 
duas camadas de cé lulas hialinas. Ascos 
geralmente I - 3 em cada pseudo tédo . 
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bitunicados. sésseis a subsésseis. ovói
des a obpiriformes. 8-esporos. rara
mente 6-esporos, 38-49 x 25- 33 
J.lm. Ascósporos conglobados a trísticos, 
oblongos, largamente rotundos nos pó-

los, I-septados. pouco constrictos no 
septo, 24- 28 x 8-10 J.l m, castanhos, 
com célula basal ligeiramente mais !on-
ga e estreita . .~ 
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