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Conservação da viabilidade da semente de cacau. 
111. Solução de éteres celu l6sicos 

Solange Faria Lua Figueiredo I 

Resumo 

o efeito dos éteres celul6sicos carboximetil-ce lulose (CMO e meti l-ce lulose (MC) ,ob,e a con
servação da semente do cacau foi estudado visando prolongar o seu período de viabilidade . Frutos 
verdoengos da cuHivaz Comum forazn obtidos lio Centro de Pesquisas do Cacau. Município de 
Ilhéus. Bahia, Brasil . Os experimentos foram conduzidos nO Laboratório de Análi c de Stmentes 
da Estação Experimental de haguaí. da PESAGRD-RIO. Utilizarazn-se sementes fre scas. sem tegu
mento. que foram lavadas em água destilada e secadas em papel-toalha esterilizado e annazenadas 
assepticaznente em frascos de vidro esterilizados conte ndogéis de CMCe MC a 1. 2. 3. 4. 5. 10. 
20. 30 e 40%. Água destilada foi utilizada como con trole . Os fr",cos hermeticamente fechados 
forazn man tidos no escuro. a 25 ± 10 C, até 210 dias. O pazámeuo util izado para avaliar a viabili
dade das sementes annazenadas foi a germinação e a amosuagem foi feita a cada 10 dias até 40 
dias e mensalmente a panir de 60 dias . Os testes de germinação foram realizados com três repeti
ções de lO sementes. em rolos de papei-toalha. sendo as leituras feitas nO sé timo e déci mo quarto 
dias após a semeadura . A temperatura de germinação foi 30± 10C. a uníidade relativa de aproxi
madamente 100% e o fotoperíodo de oito horas de luz. Stmentes imersas em água e gé is de CMC 
até 10% e de MC até 30% apresentaram 100% de genninação durante o arnlazenaznento . As se
mentes imersas em CMC a 20. 30 e 40% mantiveram .. e viáveis até 180 dias . Observou-se que as 
plântulas desenvolvidas de sementes imersas em CMC mantiverazn , eu vigor inalterado até 120 
dias de annazenamento. Aos 150 dias. constatou'se um de cré.cimo de vigor à medida que aumen
tava a concentração do gel. A viabilidade das sementes annazenadas em MC a 40% foi mantida até 
210 d.ias com 93% de germinação . mantendo-se inalterado o vigor das plântulas . Po sivelmente 
uma película a nível molecular que se teria fonnado por toda a superfície da semente. similaz a 
um filme, preveniu a dessecação da semente, um dos fatores básicOS para sua inviabilidade . Não 
foi constatada a presença de fungos durante todo o experimento . 

P.lllvras-clurve: Theobroltlll cacao, semente, conservação, genninação 

Parte da tese apresentadJI .; UniversidJIde Federal do Rio de Jan eiro para obtenção do grau de 
Mest,. em CitncÍlls Biológicas (BotQnica). Apresentado na /I Sessão Cientlfica da SociedJIde Botâ· 
nica do Brasil. Seção R io de Janeiro. em 17 de abril de 1984 . 

t Departamento de Biologia Animal e Vege tal - Fisiologia Vegetal - . Instituto de Biologia. Uni· 
versidade do Estado do Rio de Janeiro. 20.000. R io de Janeiro. Brasil. 
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Conservation of cacao seed viability. 
111. Solutions of cellulose ethers 

Abstract 

The effect of carboxymethyl cellulose (CMe) and methylcellulose (Me) ethers on cacao (Theo· 
worrnz Cilcao L. ) seed was investigated wilh the ,"Ienl ion of lenglh ening il ' viabililY . FruilS of 
cv. Comum were oblained from the Cenl10 de Pesquisas do Cacau (Cacao Re,oa rch Cc nler), in 
Ilhéus, State of Bahia, Draru , nearly ripe. This research was done in the Laboratory of Seed 
Analysis of lIagua í Experimental Stalion of PESAGRO·RIO. Fresh ,eeds wilhoul legumenl wcre 
used . They wece washed in dislilled water , dried with sterilized paper towels and stored asc pl ically 
in sterilized g1ass nasks wilh I , 2, 3, 4 , 5, lO, 20, 30 and 40%CMCand Me jclli«. Di<l illed 
"'ater was used as a conl1ol. The nasks ",ere complelely closed and kepl in darkne , aI 25 ! I 
° e for 210 days. The parameter used to evaluate lhe viabilily of the slored seeds wa , germinarion. 
Samples were taken every 10 daY$ up to lhe 40lh day and monthly afler lhe 60th day. The germi· 
nat ion teslS were done Ihree limes wilh 10 seeds. in rolls of paper lowel. and rhe rca dings done 
on lhe seventh and fourlce~lh days after sowing. The germinalion remperarure was 30 - I °C, 
lhe relative humidity wa s almosl 100%, and pholoperiod was 8 hours of light. Seed, immersed in 
water and in jelly up 10 10% of CMC and in MC up lO 30% showed 100%germinar ion during 
storage. The seeds immersed in 20, 30 and 40% CMe jellies WCCe viable unlil 180 days . Seedlings 
grown from seeds immersed in CMC maintained Iheir vigour unaltered up lo 120 days. but from 
150.days onwards lhe vigour decreased as the coneenl1alion of the jelly inere.",d. 'me viability 
of seeds stored in a 40% Me jelly wa s maintained up lo 210 day. wilh 93% germinar ion and 
unallered vigour ofthe seedlings: 1t is bel ieved Ihal a pellicle aI molecular levei formed on lhe 
surface of lhe seed - similarly lo a film - which prevenl ed the seed from drying OUI. This could 
be lhe cause of lhe viability preservalion . During lhe experimenl no fungi ,,"cre observed. 

Kq words: Theowoma cacao. seed. conserval ion, germina lion 

Introdução 

O cacaueiro, que pertence à faml1ia 
Sterculiaceae, é originário das florestas 
pluviais da América Tropical. No Brasil, 
o cacau é o mais importante produto 
agrícola da exportação de todo o Norte
Nordeste. 

Sua propagação por semen tes poderia 
tomar-se mais econômica, viável e bem 
sucedida, não fosse a acelerada perda 
do poder germinativo , em menos de 
quatro dias após sua extração (Keleny , 
1968). Desde 1934, diversas tenta
tivas vêm sendo realizadas em vários 
centros de pesquisa de todo o mundo, 
buscando o método mais adequado 
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de conservação das sementes, seja den
tro do fruto (Pyke, l..eonard e Wardlaw, 
1934; Pyke, 1935 ; Evans, 1950; Friend , 
1964; Barton, 1965; Swarbrick , 1965 ; 
Jimei'lez, I 970?) ou fora deste (Evans, 
1950; Hunter , 1959 ; Alvim, 1960; 
Jimei'lez, 1963; 1967; Cabrera , 1964; 
Zink e RocheUe, 1964; Are, 1965? ; 
Barton, 1965 ; Swarbrick, 1965 ; Ashiru, 
1970; Goldbach, 1981 ; King e Roberts, 
1982 ; Mumford e Breu, 1982). 

Sendo uma semente recalcitrante 
(Roberts, 1973), necessita, para manter
se viva , de umidade e temperatura 
elevadas. Diversos autores já aponta
ram como as principais causas da perda 
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de viabilidade da semente em armaza· 
mento sua intolerância à dessecação ex· 
trema (Hunter, 1959; link e RochelJe , 
1964; Casas e Ibanez, 1964; Are. 19657; 
Barton, 1965; Swarbrick, 1965; Ashiru. 
1970; Chin e Roberts, 1980; King e 
Roberts, 1982; Murnford e Brett, 1982), 
sua sensibilidade à temperatura (Pyke. 
Leonard e Wardlaw, 1934; Pyke, 1935 ; 
Hunter, 1959; Boroughs e Hunter, 
1961 ; Boroughs e Labarca, 1962;Ibanez, 
1963 a ; 1 963 b ; Barton 1965; Swarbrick, 
1965) e o ataque de microorganismos 
(Pyke. Leonard e Wardlaw. 1934; 
Alvim, 1960; Hansen e Hunter, 1960; 
Barton, 1965; Swarbrick, 1965). 

Embora Murnford e Brett (I 982) 
tenham conseguido manter as sementes 
viáveis por 25 semanas embebidas em 
poli (glicol etilênico), Goldbach (I 981), 
King e Roberts (1982) e Figueiredo 
(I983) não alcançaram tal resultado, 
utilizando o mesmo produto. 

Desse modo, permaneceu a neces· 
sidade de testar novas substâncias que 
inibissem reversivelmente a germinaça-o 
de sementes armazenadas sem, no entan· 
to, diminuir sua viabilidade ou o vigor 
das futuras plântulas, tentando·se desta 
feita. criar condiçOes que se assemelhas· 
sem àquelas encontradas pelas sementes 
dentro do fruto . 

Barton (I965), em uma de suas ten
tativas de conservação de sementes de 
cacau, empregou hidroximetil-<:elulose 
sem, no entanto, ter obtido êxito , já 
que, aos sete dias de armazenamento, 
todas as sementes germinaram durante 
a irnersa:o, tendo o tratamento sido con· 
siderado ineficiente. 

t bastante ampla a aplicação dos 
éteres celulósicos nos mais variados 

campos cient íficos e tecnológicos. A 
carboximetil-<:elulose e a metil-<:elulose, 
utilizadas neste trabalho, sa:o geralmente 
empregadas como col6ides protetores, 
formando filmes e películas, em cosme· 
tologia, em indústrias têxteis , de papel 
e farmacêutica. na formulaça-o de deter· 
gentes, espessante de sorvetes, pestici. 
das e aditivos para alimentos conserva. 
dos (Savage. 1965). 

O presente trabalho teve o objetivo 
de desenvolver uma metodologia adequa. 
da, empregando carboximetil-<:elulose e 
metil-<:elulose para a conservação de 
sementes de cacau, após sua extração 
do fruto, visando prolongar o período 
de viabilidade das sementes, mantendo 
suas potencialidades de desenvolvimento. 

Material e Métodos 

Frutos verdoengos de T11eobroma 
CIlcao L. cultivar Comum foram obtidos 
no Centro de Pesquisas do Cacau 
(CEPEC), Município de Ilhéus. Bahia. 
Brasil , de abril a dezembro de 1982. 

Os experimenlos foram conduzidos 
ne Laboratório da Análise de Semen· 
tes (LAS) da Estação Experimental de 
ltagua{ (EEI) da PESAGRO · RIO. Veri· 
ficaram·se inicialmente as condições ex· 
ternas do fruto. :sendo selecionados os 
sadios, livres de lesões mecãnicas sofri· 
das na colheita ou transporte e aqueles 
que mIo apresentavam ataque visível de 
fungos, principalmente na região de in· 
serção do pedúnculo no fruto. 

Os frutos foram lavados e escovados 
individualmente, com detergente comer· 
cial, e esterilizados ... 01 solução de hipo· 
clorito de sódio a 5%, duranll' 15 mi· 
nutos . Secaram·se à sombra durante 
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quatro horas, , temperatura ambiente 
de aproximadamente 26 ± 2OC, sendo 
posteriormente revestidos com parafina 
derretida, permanecendo descoberta urna 
faixa mediana de um centímetro de lar
gura em toda a sua periferia (Friend, 
1964). Foram mantidos em ctmara, 
na temperatura de 20 ± 10C (Pyke, 
Leonard e Wardlaw, 1934), umidade re
lativa de aproximadamente 93% e lumi
nosidade de oi to horas diárias. O perío
do de armazenamento dos frutos não 
costumava ultrapassar 20 dias, tempo 
suficiente para a extraçlo das sementes 
e montagem imediata dos experimentos. 
Foram usadas todas as sementes dos fru
tos, independente de sua posiçao ao lon
go da placenta. A remoção da polpa que 
envolve a semente foi feita através de 
friccionamento manual em peneira de 
arame com serragem autoclavada. 

Antes do armazenamento, além do 
teste de germinaçlo, a viabilidade foi, 
também, confumada pelo teste topográ
fico de tetrlZÓlio (Delouche et al ., 
1976), utilizando-se duas repetições de 
50 sementes. Com o auxJ1io de um bis
turi o eixo embrionário foi isolado dos 
cotilédones e cortado longitudinalmente 
na regia:o central. Uma das metades do 
eixo foi colocada em soluçlo de cloreto 
de 2, 3, 5-trifenil-tetrazólio a 0,1 % por 
24 horas, a 30 ± I oC, no escuro . Após 
este período, a SolUÇa0 foi trocada por 
água destilada e o material levado ã ava
liaçlo imediata, sempre imerso em água. 
A interpretação do teste foi feita em 
função da localizaçlo e tonalidade da 
coloraçlo no eixo embrionário, urna 
vez que a presença das sinuosidades e 
dos pigmentos antociânicos dos coti
lédones dificultaram a avaliação da 
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coloraçlo em todas u suas partes. O 
eixo embrionúio permaneceu com seu 
tamanho normal e totalmente colori
do de vermelho brilhante, ligeiramente 
mais intenso na regi lo do epic6tilo e 
meristema de raiz, que 510 regiões me
ristemáticas com elevada taxa respira
tória. De acordo com o critério de inter
pretação descrito por liberal (1980), 
concluiu-se que os lotes apresentavam
se constituídos de sementes vigorosas e 
100% germináveis. 

Os testes de germinaçlo foram rea
lizados com três repetições de 10 se
mentes, em rolos de papel-toalha. 
Estes foram colocados em germinado
res da marca Biomatic, com porta dian
teira e teto de vidro hialino, permitin
do uma luminosid~de natural de apro
ximadamente oito horas diárias. A tem
peratura do germinador foi ajustada 
para 30 ± 10C e umidade relativa de 
aproximadamente 100%. As leituras 
foram realizadas no sétimo e décimo 
quarto dias após a semeadura. O teste 
foi considerado concluído quando as 
plãntulas se apresentavam com raiz 
primária, seclUldásias e hipocótilo desen
volvidos e cotilédones abertos, liberando 
o epicótilo com o seu primeiro par 
de folhas . 

Para o armazenamento, foram utiliza
das sementes recém-extraídas e sem te
gumento. Este foi retirado com o auxí
lio de faca de ponta fina, com cuidado 
especial para não danificar o embrilo. 
As sementes foram lavadas com água 
destilada, levemente friccionadas e seca
das com papel-toalha esterilizado. 

Foram utilizadas como substâncias 
de armazenamento a carboximetil-celu
lose (CMC) de alta viscosidade 1/2000 
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H-2000 cP a I % e a metil-<:elulose (MC) 
A 400 cP a I %. A CMC é um políme
ro iOnico, de alto peso molecular, de 
carga eletrostática negativa, sendo está
vel em água até aproximadamente três 
meses. E preparada pela reaç:lo da ce
lulose com cloroacetato de sódio na pre
sença de hidrÓxido de sódio. E bastan
te utilizada por sua aç:lo espessante e de 
colóide protetor (Klug, 1965). A Me 
é um polúnero linear , viscoso , solúvel 
em água, nfo iônico, possuindo modera
da tensoatividade superficial e importan
te tensão interfacia1. Sua surfactância 
contribui para uma efetiva estabilidade 
e atuaç:lo, como colóide protetor . En
tram na sua composiç:lo, além do eter 
celulósico, látex, . farbonato de cálcio e 
agentes anti-espuínantes (Dow Chemical 
Company, 1978). Os géis, nas concentra
ções de 1,2, 3,4,5, lO, 20,30 e 40% 
foram esterilizados nos frascos de vidro 
empregados no armazenamento. Foi uti
lizada água destilada como controle . 
Sob condiÇOes asséticas, as sementes 
foram acondicionadas nos frascos e ar· 
mazenadas no escuro (Klug, 1965), a 
25 ± 1 °C, até 210 dias. O parâmetro uti
lizado para avaliar a viabilidade da se
mente após os períodos de armazena
mento foi a germinação. As amostragens 
foram feitas a cada 10 dias, até 40 dias 
e mensalmente a partir de 60 dias . 

Resultados 

As sementes armazenadas em água 
(controle) e em géis de CMe e MC de 
concentraçOes inferiores a 20% apre· 
sentaram 100% de germinação já com 
48 horas de armazenamento . As arma· 
zenadas em MC a 20 e 30% germinaram 
entre 10 e 20 dias. Embora as sementes 

conservadas em CMe a 20, 30 e 40% 
apresentassem altas porcentagens de 
germinaç:lo até 150 dias (Fig. I), as 
plântulas' des~nvolvidas mostraram-se 
igualmente vigorosas até 120 dias de 
armazenamento (Fig. 2). Aos ISO dias, 
as plântulas, ainda que normais, exibiam 
um decréscimo de vigor à medida que 
aumentavam as concentraçOes dos géis 
(Fig. 3A). As sementes armazenadas por 
180 dias desenvolveram, em sua maioria, 
plantulas anormais (Quadro I), carac
terizadas pela ausência de raiz primária, 
apesar de terem liberado o epicótilo 
com folhas normais (Fig. 3B). Aos 210 
dias, predominaram sementes mortas 
(Quadro I). 

A viabilidade das sementes armazena
das em MC a 40% foi mantida até 21 0 
dias com 93% de germinação (Fig. 4), 
tendo se mantido constante o vigor das 
plantulas (Fig. 5). 

"--o •• • ... • ~ 
E' .0 
~ • (:J 

<Me 
"'-"0' 
11' -0 )0'\ 

0-0 .0,\ 

Figura 1 - Porcentagens médias de germi· 
nação de sementes de cacau, sem tegumento . 
armazenadas em carboximetil<elulosc. por di· 
ferentes pcr(odos . a 2S ± 10 C. (porcentagem 
micial de genninação : 100%) 

Revista Theobroma /6(J}. / 986 



120 Figueiredo 

a b e 
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f igura 2 - Plãntulas de cacau desenvolvida, de sementes armazenadu de 10 a 120 dia. em géis 
de carboximetilcclulose a : a- 20%; b- 30%; c-40%. 
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Figura 3 - Plântulas di: cacau desenvolvidas di: sementes annazenadasem lÓis de carboximetil
celuJo<c por : A- 150 dias ; B- 180 dias; a- 20" ; b- 30" ; c-40'J'. 
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Quadro 1 - Porcentagens médias de sementes mortas ($H) e plântulas anorm.is 

( PA ) pr ove nientes de sementes de cacau, sem tegumento, armazenadas em carboxime

til-celul ose (CMC) , por diferentes períodos , a 25 ! 1 0C (porcentagem i nicial de 

germinaçao : 100 ', ). 

Concen t ração 
de 

90 120 CMC 
( ) 

SM 5'1 PA 

2J 3 O 1 7 

30 3 3 10 

40 7 7 13 

Não foi obServada a presença de fun
gos durallt~ todo o experimento em gé is 
de (MC e Me. 

Discussão 

KJug (1965) verificou que as fibras 
de algodão adsorviam (Me selet iva men
te através de pontes de hidrogêmo . Ba
seando-se n~ sse dado c nas ca racte r íst i
cas moleculares dos étc res de ~el ul osc , 

sugere-se que os result ados posi t ivos 
alcançados com as semen tes de caca u 
armazenadas em CMC e MC devam-se 
tis propriedades h.idrof.licas destas subs
táncias. pro po rcionando uma adso rção 
pref~rencial na supcrficie da semente , 
ex plicável pela interação en tre as molé
culas de celulose da parede das cél u
las com a celulose do polímero , atra
vés de pontes de hidrogênio . Possi
vel men te com esta adsorção tenha ocor 
rido a fonnação de uma película a ní
vel molecular , similar a um filme , por 
toda a superficie da semente , preve
nindo a perda de água. conseguindo-se , 
assim, con trolar um ' dos fa to res bási
cos da perda de viabilidade da semen-

R" ,isfa Theobroma 16(J). 1986 

Período de a rmazenamento ( d i as ) 

150 180 210 

SM PA SM PA SM PA 

7 30 23 60 57 43 

10 37 27 53 60 40 

7 33 30 57 77 23 

te de Cacau: a dessecação_ 
Klug ( 1965) considerou que a CMC 

pode sofrer degradaçãO em presença 
de I UZ, ar, ácidos ou de agentes oxidan
tes c Savagc (1965) mencionou que subs
tâncias iónicas, como a CMC. são sens(
vcis à variação de pH , degradando-se 
principalmen te quando se registram valo
res de pH de 3 a 6. Assim sendo, propõe
se que o decréscimo gradativo na per
centage m de germinaçâo das sementes 
ime rsas em CMe, após 120 dias , seja re
su ltante da degradação da CMe. Como 
o pll. ao término do experimento, 
apresentava-se em torno de 4, tendo 
ocorrido um decréSCimo gradativo a ca
da período de armazenamento. é possí
vel que o gás carbônico liberado pela 
respiração das sementes tenha reagi
do com a água retida no gel do polí
mero, formando ácido carbônico, que, 
lentamente, se foi acumulando e bai
xando o pH do gel, acabando por de
gradá-lo. De sse modo, sem a prote
ção da película contínua de CMC, 
este efe ito foi drástico , principalmen
te nas cé lulas da extremidade do eixo 
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~ 
o 
•• u . ,. 
c 
E 
~ • (!) 

Periodo d. armlzenamenlo(di •• , 

Figura 4 - Porcentagens médias de germi
nação de sementes de cacau. sem tegumenro. 
armazenadas em metil<elulose a 40%, por di
ferentes períodos, a 25 ± 1°C. (porcentagem 
inicial de germinação : 100%) 

embrionário , razão pela qual se cons
tatou o aparecimento de plântulas anor
mais, a partir de 120 dias de annazena
mento, inclusive. 

Os compostos não-iônicos, como 
a metil-celulose, são estáveis e não se 
mostram sensíveis à alteração de pH 
(Savage , 1965 ; Dow Olemical Com
pany , 1978) mantendo 93% de semen
tes viáveis aos 2 10 dias de armazena
mento . 

Embora Paist (1958) tenha conside
rado a celulose e seus derivados susee
t ívcis ao ataque de agentes biológicos, 
as informaçõcs obtidas em Dow Chemi
.:aI Comp3ny (1978) revelaram que a 
MC não suporta o crescimento de mi
croorganismos, não necessitando de pre
servativos_ No entanto, não pode ser 
considerada um agente antimicrobiano, 
pois. se ocorrer contaminação, o cres
cimento de microorganismos não pode-

rá ser inibido. 
Ainda que 210 dias sejam um pec{o-

A B 

5 em 

Figura 5 - Plânrulas de cacau desenvolvI
das de sementC!i armazenadas em géis de rnceil
celulose a 40% por: A- 10 dias; B- 210 dias. 
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do reduzido para o armazenamento de 
seme:1tes ortodoxas, para as recalcitran
les, como as de cacau . este foi um ex
celenle resultado. considerando-se tudo 
que se conhece até a presente dala. 

Segundo informaç3'o encontrada em 
Dow Chemical Company ( 1978), o po' 
límero metil-celulose, por suas pro
priedades químicas , físicas e funcio· 
nais, em muito se assemelha às muci · 
lagens com es trutura básica de carboi
dratos presentes nos vegetais em gerai. 
Tal relação permite supor que esta 
substância se ria capaz de criar uma 
condição bem semelhante à encontrada 
pelas sementes dentro do fruto, sem, en
tretanto , causar qualquer alteração no 

comportamento da semente de cacau . 

ConclusOes 

A análise e a interpretação dos dados 
obtidos durante a pesquisa permitiram 
que se concluisse: 

I - Os éteres celulósicos usados fo
ram os melhores meios encontrados, 
até a prese nte data. para conservar a 
viabilidade das sementes de cacau. 

:! - Sementes armazenadas em carbo
ximet il -celulose a 20, 30 e 40% man
t iveram-Se viáveis até 180 dias . 

3·- A metil -celulose a 40% desta
cou·se , sobremaneira, conservando 93% 
de sementes viáveis até 210 dias . 
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Ctn/ro d. Ptsquisas do Ca<,ou, I/lIeus, Bahio , Bras;1 

Influência do fósforo na produção de borracha e 
recuperação da casca em seringal do 

Sul da Bahia I 

f:ason Lopes Reis 2. Percy Cobala-Rosanú) e /.ui: Frandsro da S. So uza' 

Resumo 

t,t udaram ... e os efei to, da aplicação de fó~ foro na pr od ução de horracha e recuperação da ca,· 
ea da senngueira em uma plantação adulta 117 ano> de idade), localizada no mun icipio de 'na , 
Bahia, ° delineamen to empregado fo i bloco, ao aca~. em parcela, ,ubdJVidida,. com quat ro tra· 
lamento. três su btr.tam ento, e qua tro repetlçõe" 0, tratamento (O: 60; I 20 e 180 kg ha - , de 
P,O , ) foram aplicado juntamente com 80 kg ha - , de N, 60 kg lia - , de K,O e mlcronutrlen · 
teso Apllcou ·,e, ante, do tralamen to . cald no dolom{tico, ;' razão de 1,500 kg ha - ' , 0, <ubu a' 
tame nto, corr espondera m ao, c lone, fx 131. fx 567 e fx 6 52 . 0 , resu ltado, obtido;, em termo, 
de produção de borra cha, durante cinco ano" não mO'tram efe ll o para o, difertnte s n ivei, de fó,· 
foro aph<ados. Entretanto , o efeito do fósforo foi "gn iflca ,vo na recuperação do. painel. O ,clc;x.ne , ... " . .' 
I' x 232 apre\Ontou maior produção de borracha e menor npe>,ura de ca, Ca renovada em relação 

, , 

Pala"ras-cllal't : Heveo b,as;!iensÍ5, ad uhação mi neral. fó,foro 

Influence of ph osphoru~ on yield and bark recovery 
of a rubber plantalion in Soulhen 

Bahia , Brazil 

Abstrnc t 

n le <frcct< of pho'phoru, a pplka ll on o n ru bher )' lCld and on the bark recover)' '<cre mea ,urcd 
In a 17 )',ar'old plan lati on 10C:l ted ,n L'na, So uthern B.lhia , A random block exp.nm\' ntal dcsign 
wlth ' ph{ plOh. four treatment~. th r ('~ ,ubtre3 tmenh and four rcplu:a tion\ " :h u'fd . Four Ie-vc l, 

Ir,aballl o elobo,ado com reCllrsOS do CO/ll'en;o SUDfléVf.A /J:.'MBRAPA /Ct.PI.AC Ap,esen/odo 
no X X Congresso B,as;leir o de Ciênc;as do So lo. Beltm . Para, Brasil, 1985, 

2 DiI';sõo de Geociências rD/'Gt.·O/ Cen tro de I'esqu;sas do Ca('oll (Ct.·PEC), A PT Ct.'PI.A C. 45600. 
I/a h,ma. Bahia. Brasil, 

3 D/GEO, a PEc. , 
4 Ce///,o .\ 'oc;o//ol de Pesq/l;sa de ,lfan J;oco e Fnt/ ;('ulfll,a , 44J80, Cm: dos A Imos, FIaMo, Brasil, 

Receh,do pa,o puh/;('oçào em l O de seumhro de 19 5 127 
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of phosphonh (O. 60. 120 ~nd 180 k~ ha -I oi ~': O~ , \",,' rl' l'UIl\. ld ,,'ccd :J:' tCcall11l'l1h \\ 111 .... h \\,' Cl' 

applit.·o logrthcr \\ith 80 kg h:l - I of ~. 60 kg h;j - Iof K:O plu , Olh:ronutrh:nh. tnn .. '(' l'IOlll'\ 
(Fx 232 . "'X 561 and F:\ 651) Wl'C,,' l'on\ldl,,"rr o :.1' ,Ubtrl.'alllll'Oh . 00101'"'11\.' liml" tonl' ;Jl Ihl,.' 
quantlt )' of 1500 kg ha - I wa~ addcd Ix·roer {h~ trl'atnH.'nh. Ruhbl'C rl('I <.h Tl'4.:or..kd dunng "IVI,.' 
year s dO nOI , how any cffect for <ln}' of th l,.' l..lt tTcrl'nt pho, phoru , h .. 'v('''' ho\\,I,.'\'I,.'( . a 'lgllltil,.'a lH 

cffec l 00 lh e ba rk recovrry \\~J S found . nlC' clonl' Fx ~J2 gal'l' tht' l11ghl.'\' yiL'ld ,ho\\tng aI th,,' 
~ame lime lc" thicknc" 0 1' h.'nr wl,.'d bark In C'ompari,on \\ ,\Ih tht, olher donl'" 

Key words: Hel'ea brasillell sis. mUll'ral t\.,rt ih7.au.on. pho,phorLh 

Introdução 

Os efeitos positivos da aplicaçlro de 
fertilizantes em seringais, durante a fase 
de desenvolvimento. tem sido ampla· 
mente comprovados em experimentos 
cond u7jdos em difercI1tes regiões produ
toras de borracha natural. Entretanto_ 
efeitos similares não se tem observado 
em plan tações adultas submetidas à adu
baçl1o. Resultados assinalados por Com
pagilOn (1962) e Bolton (1964) mos
tram que a adubação de seringais em fase 
de produção propic ia aumentos de pro
dução bastante limi tados. Jeevaratnam 
(1969) concluiu que a resposta de fer
tilizan tes aplicados somente na fase 
produtiva é inferior aos resultados ob· 
tidos com a adubação desde a f,~se de 
desenvolvimento . Reis. Santana e Cabala 
(19X4) obse rvaram que em se ringais 
adultos bem formados, as respostas à 
adubação c calagel11 slfo inexpressivas. 

Por outro lado. resultados experi-
111~lllais eVidenciam o efe ito benéfico 
de aplicação d~ fertili7.:Jntcs, n:io somen· 
te na rase de c.lcscnvolvilllcnto como 
tal11b~m na ras~ produtiva (Bolton. 
1960: Bolton e Shorrocks, 1961 : 
Mainston c, 1963 : 196<): Puspha rajah . 
197.1: Sivanad yan, 1')7')). 

essas ClfcUllst:inClas. torna-se neces
,á rio investigar. el11 cada rcgllfo produto· 
ra . ,t5 possiveis limitaçlles nutricionais 

Ut'I' I\/U /'h f'ohromo /6 {,i) /w·((, 

durante todo o ciclo de cultivo da se
ringueira bem C0l110 elaborar recomen
dações técnicas e agronomicamente viá
vei para sa nar essas deficiencias. 

O presente trabalho foi rea li zado pa
ra avaliar a inlluéncia de níveis de fósfo
ro na presença de doses constan tes de 
nitrogênio c potássio em seringal adulto 
a fim de verificar as necessidades desse 
elemen to na fase produtiva e na recupe
ração da casca de seringueiras subme· 
tidas a estimulação. 

Material e Método 

In sta lou-se em um se ringal aduJlo de 
17 anos de idade um experimento de 
adubação para ava liar os efeitos de 'lua· 
Iro niveis de fósro ro na produção de 
borracha e recuperaçao da casca dos 
clones Fx 232, Fx 567 e Fx 652. loca· 
li l.ado na Estação Experimental Djalma 
Bahia , no município de na, BA. 

O solo corresponde ;l Unidade Co
lônia (liaplort hox variação Tabuleiro), 
com valo res de pH superiores a 4,9, 
al umínio Irocável variando entre 0.6 e 
1.1 mcq IOOg - I , cálciO • magnésio 
trocáveis na faixa de O,I! a 1.4, potássio 
trocável entre 0,06 e 0 .12 meq IOOg-1 
c fósforo di sponível inferior a 2 I'g 
g - I . O delineamento experimentai em
pregado foi blocos ao acaso em parcelas 
subdiVididas COI11 quatro tratamentos e 
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três subtratamentos repetidos quatro 
vezes. Cada unidade experimental cons
tou de seis plantas úteis, separadas por 
bordaduras simples nas entrelinhas e du
plas entre plantas espaçadas 8,0 x 2,5m. 
Os tratamentos corres ponderam a qua· 
tro níveis de fósforo (O; 60; 120 e 
180 kg lia _I de PzOs). aplicados 
juntamente com 80 kg ha -I de N, 
60 kg ha -I de K10, 1 kg ha - I deB, 
4 kg ha _I de Cu, 4 kg ha -I deZne 
0,2 kg ha -I de Mo. Os fertilizantes 
foram aplicados nas formas de sulfato 
de amônio, superfosfato triplo, cloreto 
de potássio, borax, sulfato de cobre . 
sulfato de zinco e molibdato de sódio, 
em faixas laterais às plantas, fracionadas 
em duas doses, nos meses de abril e 
setembro, durante um período de 5 
anos. Foram aplicados 1500 kg ha - I 

de calcário dolomítico, dois meses an
tes da aplicaçllo dos tratamentos. Os 
subUatamentos corresponderam a três 
clones : Fx 232, Fx 567 e Fx 652. 

O estimulante Ethrel a 10% foi apli
cado em todos os tratamentos, trimes
tralmente, em uma faixa com cerca de 
4 cm, logo abaixo do local da sangria. 

Como variáveis de resposta, foram 
consideradas a espessura da casca re
novada e a produ~o de borracha em 
kg ha - I durante o período experi
mentaI. 

Resultados e Discussão 

Os dados de produção de borracha 
não evidenciaram qualquer efeito para 
os diferentes níveis de fósforo aplicado 
(Quadro I). Puspharajah (1969) e 
Angkapradipta (1976) obtiveram resul
tados similares em experimentos condu
zidos em seringais da Malásia e Indoné-

sia. Resultados de uabalhos desenvol
vidos, durante mais de quatro anos, por 
Taryo-Adiwiganda (1979). na Indonésia 
e Reis, SÍmtana e Cabala-Rosand (1984), 
no Sul da Bahia, Brasil, também não 
mostram resposta de produção em re
lação à aplicação dos fenilizantes. 

Acredita-se que a falta de resposta 
em seringais adultos em grande parte 
dos experimentos esteja relacionada 
com o efeito residual dos fenilizantes 
aplicados na fase de desenvolvimento , 
aliado com a reciclagem de nutriente 
no agrossistema de modo a atender às 
demandas da seringueira. 

Ressalte-se, todavia, que, embora no 
pró prio Sul da Bahia nao se te nha en
conUado resposta à adubação e calagem 
na prese nça e ausência de estim ulaçao 
(Reis, Santana e Cabala-Rosand, 1984), 
em outros experimentos constituídos 
do clone IAN 873, foram constatadas 
respostas em termos de produção, sem 
estimulação (Reis, Santana e Cabal a
Rosand, 1982), in'dicando, assim, a ne
cessidade de se investigar, em maior 
detalhe, métodos que possibilitem prever 
o tipo e a magnitude das respostas em 
termos de produção. 

Comparando-se os rendimentos obti
dos em cada um dos cI ones conside
rados no experimento, verificou-se que 
o Fx 23 2 é significativamente superior 
aos Fx 567 e Fx 652. Nestes dois 
clones, constatou-se ainda uma queda 
de produçao em função ao tempo. As 
causas dessa queda não estão ainda 
bem esclarecidas apesar de sua consta
tação , em experimentos desenvolvidos 
anteriormente no Sul da Bahia, englo
bando diversos clones (Reis , Santana 
e Cabala-Rosand, 1984). 

R~iSfa Theobr01Tll1 16(3). 1986 
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Quadro 1 - l nf luê ncid de ni veis de fós foro na produção de borracha em três 

c lone s de ser ing ueira submetidos a estimul ação . 

Tra tamentos 

N P
2
0

S 
K

2
0 

-- <g ha-1 

80 00 60 

80 60 60 

80 120 60 

80 180 60 

Subtra lamentos 

Fx 232 

Fx 567 

Fx 652 

'lédia 

99 ano 

1 . 592 a 

1.686 a 

1 .568 a 

1 .476 a 

1,616 a 

1.610 a 
1.5 15 a 

l O\> ano 

1 . 17i a 

1 . 363 a 

1 . 300 a 

1 . 179 a 

1. 232 a 
1 . 342 a 
1. 34 1 1 

1. 580 a 1.305b 
. 

Produção de borracha 

119 ano 

kg ha- 1 

1 . 222 a 

1. 204 a 

1 . 255 a 

1 .054 a 

1 .493 a 

969 b 

1. 089 b 

1.1 84 c 

129 ano 

1.003 a 

1. 002 a 

968 a 

974 a 

l. 398 a 

741 b 

819 b 

986 d 

139 ano 

942 a 

1.106 a 

1. 004 a 

959 a 

1. 536 a 

729 b 

743 b 

1.003 d 

Media 

1 .227 a 

1 .272 a 

1 .219 a 

1 .128 b 

1.455 a 

1.078 a 

1. 101 b 

fl é~ia s seguidas da me sma le t ra não dif erem entre si, pelo teste de Ouncan a 5-: . 

. Na Malásia, em experimento similar, 
também se observou queda de produ· 
ção a partir do quarto ano de controle 
(Puspharajah, (969). Esse tipo de com· 
portamento, sob a influência da estimu· 
lação, tem sido associado com limita· 

'çôes de ordem nutricional (Sivanadyan , 
1979). 

No Quadro 2, estlJo contidos os da· 
dos de espessura da casca de recupera· 
ção do painel duran te quatro anos 
'após a sangria. Observa-se que o efeito 
significativo devido à aplicação do fós 
foro ocorreu no 2'1 ano e desapareceu 
no 40 ano de recuperação do painel. Por 
outro lado. a diferenciação significa
tiva no que se relaciona à renovaçao da 
casca nos clones ensaiados foi mais 
evidente em funçao do tempo e obede· 
ce ã seguinte sequência : Fx 652 > 
Fx 567 > Fx 232. Mainstone (1963) 

R~vis(a rh~ohroma IMJ). 19H" 

constatou uma melhor renovação da caso 
ca, decorridos nove meses , para o tra
tamento que recebeu 340 kg ha-1 

de P2 0s _ O mesmo autor (Mainstone, 
1969) constatou que a espessura da cas
ca renovada, em tratamento onde exis
tiu cobertura com leguminosa, foi de 
6 a 9% superior àquela onde a cobertu· 
ra do solo era feita com vegetação na
tural. 

Condusões 

- A aplicação dos diferentes níveis 
de fósforo em seringueiras estimuladas 
não aumentou a produção de borracha. 

- O clone Fx 232 apresentou maior 
rendimento e menor espessura de casca 
renovada em rclaçao aos demais clones 
testados. 

- O efeito do fósforo em seringal 
adulto restringe-se tao somente à re· 
cuperaçllo do painel. 
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Quadro 2 - I nfluenc; a de nlveis de fósforo na recuperação da casca em tres 

clones de seringueira submetidos a estimulação . 

Tra tamentos Espessura dá casca apos a sangria 

N P205 K
2
0 19 ano 29 ano 39 ano 49 ano Média 

kg ha- 1 nm 

80 00 60 3,6 a 4,l,a 5,0 a 6,6 a 4, C a 

80 60 60 3,7 a 4,4 a b 5,4 a b 6,9 a 5,1 b c 

80 120 60 3,6 a 4,2 a b 5,5 a b 6 ,8 a 5,0 a b 

80 180 60 3 ,9 a 4,6 b 5,9 b 6,9 a 5,3 c 

Subtratamentos 

Fx 232 3,3 a 3,8 a 4 , 7 a 5, 8 a 4,4 a 

Fx 567 3,5 a ~, 2 b 5,5 b 7,3 b 5 , 1 b 

Fx 652 4,2 b 5,0 c 6,2 c 7,3 b 5 , 7 

Media 3,7 a 4,3 b 5,4 c 6,8 d 

Méd i a s seguidas da mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Ouncan a 5~ . 
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Ação do vento na disseminação do 
mal·msado do cacaueiro 

Luiz Carlos Cordeiro de Almeida I e Edna Dora Martins Newman Luzi 

Resumo 

E"ludou ·se a dissemin ação pelo venlO de ba<;~d iós poros de Cort;cium so/mon icolor, em cacaual 
sombreado e não sombreado. colot'a ndo~\' oo stõcs cilíndricos , 6 mm de diâmetro . na verllcaJ. 
aoo ixo e acima da co pa dos cacaueiro s. Comparou-sc o efeito da impactação (bastões) com sedi 
mentação (lâminas), us.ando·S(' l <Í mlna~ de mic roscopia . na horizontal. posicionada ao lado C na 
aJtura mêdia da copa dos CA ca ueiros não !lom breados. próximos às armadilhas com ba s tõe ~ . O nú' 
mero ac umulado de ba~i dió)poro) l'apturados na área não sombreada fo i maior do que na irea <>o m· 
brcada. sendo também maior a Cima do qut! abaixo da copa do cacaUCLIO. A 'tdimentaçào superou 
a imJXlc tação quan to 30 númerO to tal de ba,idió5pOrO$ capturados e na e ficáci a da cap luc3 . 

Palal'ras·chal'e: Th eobr oma CQCQO , Corriá um salmonicolor, dj ~"",m IllJ\':io,rap t u r3 bJ .... ldió .... puco .... . 

Ac!ion of wind in disseminating 
cacao pin k disease 

Abstract 

The dis~emination of Corricr'um se/m onic% r ba sidi o, poh~ .... hy \\ .nd \\ 3 ........ tudl~: d . Cyhndn l' ;.t l 
rods (6 mm dia) installed Vl'rt icall~' lx'lIo" .1Ild abo \l~ t h ~ "." \Inopy .... hatkd an ti non",ha <..lcd \' 3<:aO 
plantt\ wecC' uscd . The cffec t o f impiJ~' (lOn Irodl and .... 1.·d "n~n ( 3110r1 hlldl.') duri ng "POCl' trJppl n~ 
was qudlcd using microscopc ~li dl'" pI3~:t'd hor il on t ~lIy !.x'')ld-: lh l' ('ara0 canopy aI half it .. hl' jgh t 
10 lhe non ·,h3dcd Icces ncar to 1111.: rotJ ~, Th\.· ;J (\:UIlI U!:.tll'd Iltlrnhl.' r oI' ha:-- idio .. pocc .... ca ptuTed 10 
n on ·~h3d('d arca wa:, grc3 ter Ihall lO .. h J{kd a r,,'a ::lI1d th \' nu m l.x'c \\ a ~ ah o gCCJ tcc above th;J1l 
bdo" lhe ca nop)' , S,,'dlm('nt3 I1 on \\,:J<. ('\' t!",c Ih :l:\ impal' lI011 \\ IIh r ~~pec l to lh e tOlal num b\"' c o f 
"po rl.' ( U3plX'd 3\ wd l 3" th \,,' dfil' j,,'nçy uf (,31 I phll~ 

K~)' " 'ords: Theobroma cocoo. COrtid u m sol mo,, ;co/O' . b;h ld IOS POCOS, d!ssem inatlon , tr3ppin~ 

I DII'/Xõv de Fllopal% ~a. Centro dI' Pe; qlllSlls do Ca('au. APT C/:.PLA C. 45~OO. llahlllla. Bah ia . 
Brasil 

Recehiclu poro publicarão em I <? d i' Olltllhro de I CJ<.Y5 In 
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Introdução 

A ocorrência do mal-rosado do ca
caueiro_ causado por Corricium sa lmo
lIicolor Bcrk & Br., é relacionada com fa
tores de clima «Briton-Jones_ 1934; 
Polania, 1957: Wood, 1975) e com a 
presença ou não de árvores de sombra 
(Briton-Jones. 1934: Polania , 1957; 
Wc llman , 1972: Wood. 1975). embora 
nenhuma comparação numérica tenha 
sido apresentada por estes autores. 

Segundo Wood (1975). o vento é 
o res ponsável pcla disseminação dos 
basid iósporos de C sa-lm(J/Iiculvr , que 
vão causa r lIovas illfccções _ En tretan 
to, desconhece-se a quantificação e a 
distribuiçao destes propágulos em plano 
tações de cacau _ 

-A partir da década de 60. o mal
rosado do cac:lueiro tem ocorrido 
com maior frcqucncia na regi~o Sul 
da Bahia (Luz ('/ al_, 1984). mo ti \'alldo 
uma série de pcsquisas. visando eluci
dar diferentes aspec tos da epidemio
logia da enfermidade_ 

Procurou-se assim comprovar expe
rimentalmente o papel do vento na 
disseminação do mal-rosado du cacauei · 
ru c comparar quantitativamente a den
sidade de inóculo em relação à altura 
da cupa du cacaueiro, em plantio som
hreado uu não_ Ressalta-se que estes 
dados são de relevante importância 
na estratégia de ação para o con trole 
racional da enfermidade _ 

Ma terial e Métodos 

O, ensaios foram conduzidos no 
Centro de PesqUisas do Cacau (CEPEC). 
usa lido-se cacaueiros hlbridos com 8 
anos de idaue. em área tccnicamente 

H('l'j'i la '/'Itcohroma J() ( ./; I 'JHó 

sombreada - quatru pl~lltas adultas 
de Erylhrina f/lsc:a, espaçamento de 
~4 x 24 m com mais uma no centro 
do quadrado - e em área não sombrea
da_ Os trabalhos tiveram lI1ieio em 
março de 1983 e prolongaram-se por 
7 meses_ 

No primeiro ensaio. no qua l se es
tudou a captura de basldiósporos 
através de impactação, utilizaram-se 
bastões cílindricos com ~6 em de 
comprimento e 6 mm de diâme tro. 
dispostos na vertical e posiciunadus 
50 cm abaixo da copa e 50 a 100 cm 
acima do topo da copa, em seis cacauei
ros escolhidos ao ~caso na área SOm· 
bread~ e seis na área não sombreada 
(Figura 1)_ O elemento capturador 
foi uma fita adesiva transparente (Fi
ta mágica 810. Scotch 3M, com I') mm 
de largura) colocada a 7 cm da ext remi
dadc do basta0 e de modu que a p~rte 
adesiva fosse mantida totalmente expos
ta em torno do cilindro _ Para contagem 
dos basidiósporus. re tirou-se a fi ta 
com urna pinça e a parte nãu adesiva 
foi colocada sob re a lâmina de micros· 
copia, em cuja super fíCie havia um 
filme de água para permitir o estira
mento normal da fita . facilitando a 
leitura au microscÓpio _ 

No segundo ensaio, para testar a 
captu ra de basidiósporos por sedi
me nt ação. ut ilizaram-se lá minas de 
microscopia. 76 x 25 cm. dispostas 
hurizont~lmente na posição mediana c 
externa d~ cupa de sei cacaueiros 
escolhidos au acaso. loc~lizados na 
área nàu sumbreada (Figura 1)_ Utili
zou-se como elemento capturador,40mm 
da fita transparente ci tada no ensaio an-
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terior. Entre a parte não adesiva da fita 
e a Ilmina, colocou-se um filme de 
apray oil (Shell nl? 3) para permitir 
um contato perfeito e duradouro, 
mellTlo em condiçOes de alta evapo
raçlo . Para efeito comparativo, foram 
feitas simultaneamente observaçOes nas 
armadilhas com bastOes cilíndricos, lo
calizados na mesma área e ao lado 
das armadilhas laminares. 

Nos dois ensaios, as armadilhas eram 
colocadas no campo às 9:00 h e re
tiradas 24 h após. Eliminaram-se as a
mostras quando ocorria chuva duran
te o período de exposiçlo. 

Os parâmetros avaliados foram o nú
mero acumulado de basidiósporos cap
turados e a eficiência de captura. O 
número acumulado era o somatório 
de todos os basidiósporos capturados! 
cm 2 de armadilha, média de seis repe
tições, durante o período em estudo, 
considerando-se o tipo de armadilha, 
local e posicionamento de instalaçllo. 
A eficácia era o número cumulativo 
de armadilhas que coletaram basi
diósporos em relação ao número cumu
lativo das armadilhas expostas durante 
a execuçllo do experimento, conside
rando-se o tipo de armadilha, local e 
posicionamento de instalação. 

A leitura do número de basidiós
poros foi realizada com aumento de 
150 vezes, em 10 campos microscópi
cos de 0,95 mm de diâmetro , escolhi
dos ao acaso . 

Assegurou-se que os esporos eram 
C. $O/monic%r retirando-<Js das armadi
lhas e colocando-os nos meios de cultu
ras seletivos MSC I e MSC2 (Luz e Oli
veira, 1985). 

Re"isla Theobroma 16(J). 1986 

Resultadoe e Discusalo 

Captura de buidiósporos por implC
taçlo 

A Figura 2 apresenta o número 
acumulado de basidiósporos capturados! 
cm2 em cada amostragem realizada. 
Observa-se que a quantidade acumulada 
de basidiósporos capturada na área não 
sombreada foi maior do que na área 
sombreada, como também foi maior 
a quantidade acima das copas dos ca
caueires que abaixo delas. A eficácia 
de captura apresentou comportamento 
semelhante (Quadro I). O efeito 
quebra-vento das árvores de sombra po
de explicar a menor quantidade de ba
sidiósporos capturados na área som
breada e as copas dos cacaueiros podem 
ser responsáveis pela menor quantida
de de basidiósporos capturados abaixo 
delas. Portanto, os resultados abtidos 
acham-se em concordância com a afir
maçllo de Wood (l975) de que a dis
persão dos basidiósporos seria mais efi
ciente em plantios pouco sombreados. 

Os bastões cilíndricos usados nas ar
madilhas tinham diãmetro de 6 mm, 
que corresponde ao dos galhos que apre
sentaram maior índice de infecção na
tural , 5 a 10 mm (Manço, Melo e Medei
ros , 1970 ?). Pode-se, portanto, simu
lar o que ocorre na prática e, assim, 
afirmar que, em cacaual não sombrea
do, a quantidade de infecção é maior 
que 1I0S plantios sombreados, deven
do ocorrer com maior frequência nos 
ramos localizados no topo da copa. 
Wellman {I 972) mencionou que ca
caueiros não sombreados são mais sus
cetíveis ao mal-rosado do que os som
breados, enquanto Wood (1975) escla-
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Figura 2 - Número acumulado de basidiósporos do Corticium SDlmonicolor captur3dos/l"m 2 

em ba<tôcs cilíndricos situados acima e abaixo da copa de cacaueiros pl:mtados em á"'3 sombrc3-
da e não sombreada. CEPEC. 1983. 

receu que a maior severidade nos plantios 
não sombreados pode ser uma decorrên
cia do enfraquecimento das plantas pelo 
excesso de insolação. Luz (1982) obser
vou que a morte de galhos enfermos em 
cacaueiros expostos ao sol processou-se 
mais rapidamente e os períodos de dura
ção de cada estágio do fungo foram, em 

média, menores do que em cacaueiros 
parcialmente sombreados. Isto pode sig
nificar maior número de ciclos secun
dários da doença e resultar em maior in
tensidade de ataque na área não som
breada do que na sombreada . Consiue
rando-se que o mal-rosado é encont rado 
principalmente em cacaueiros entre 2 e 

R~visla Th~obr()ma /6/J). /981> 
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Quadro I - Eficácia de captura (%) 
de basidiõsporos de CorticiuM Balnooni~ 

Lor, eI an.adilhas Cillndricas, ~itua

das acilla e abaixo da copa de cacauei

ros soéreados e não SOIIbreados. CEPEC, 

1983. 

Situaçio das 
anoadilhls 

Aciu da copa 

Abaixo da copa 

Cacaueiro 

SOIIbreado Não sOlllbreado 

8,8 

3,3 

20,0 

18,8 

10 anos de idade (Manço e Melo. 1972?). 
é imprescindível o sombreamento pro
visório e definitivo em cacauais implan
tados em área com derruba total da 
mata. 

Na Figura 3, demonsua-se a superio
ridade da sedimentaçãO (liminas) com 
relaçãO à impactação (bastões), quanto 
ao número acumulado de basidiósporos 
capturadoslcm2 . Observa-se também 
que, no processo de sedimentaçlo, hou
ve captura em 100'lf, dos dias amostt:a
dos, enquanto pela impactaçao o per
centual caiu para 14% acima das copas 
dos cacaueiros, e para 10'lf. abaixo delas. 
A eficácia de captura, que reflete a 
consistência dos métodos, revelou que. 
nas lâminas, foi de 81% e, nc·; bastões. 5 
e 1'~ , respectiY3llleDte. acima e abaixo 
das copas dos cacaueiros. 

Gregor}' (1951). comparando a efi
ciência de bastões ci1Ú1dricos com a de 
lâminas horizontais na captura de espo
ros de Cladosporium, concluiu que os 

Ret>úlJl TMobro_ 16(3). 1986 

bastões sITo melhores que as laminas c 
cita (1973) que Hirst (1959) chegou à 
mesma conclusão. 

Embora esses resultados estejam con· 
f1itantes com os obtidos neste trabalho , 
sabe-se que a velocidade do vento e o 
horário de exposição das armadilhas. 
sa-o elementos importantes na captura 
de esporos. Gregory (1973) considerou 
que, quando o solo é aquecido pelo sol, 
formam·se correntes de convexão que 
podem carregar as part ículas da superf j. 
cie da terra para a camada convectiva 
sendo mais provável a ocorrência de 
impactaçao do que sedimentação . Por 
outro lado, à noite, quando a tempera· 
tura do solo decresce em relação a ca
madas mais altas e a velocidade do vento 
é reduzida, esporos e partículas tendem 
a cair, tomando mais provável a sedimen
tação do que a impactaçao. Este autor ci
ta ainda que ventos com velocidade de 
2m/s sa-o insuficientes para impactação 
de esporos com 4-5 JJDI de diãmetro, em 
alvo de I mm de diâmetro. 

Vale ressaltar que os basidiõsporos 
de C. m/monica/ar tem por dimensOCS 
10-13 x 6-9 JJDI; que a velocidade média 
máxima diária dos ventos, durante o 
período experimental, foi de 1,28 m/s; 
e que as armadilhas permaneceram no 
campo por 24 h. Estes aspectos podem 
explicar o fato da impaclação não ter 
sido mais eficiente do que a sedimenta
çio no presente trabalho. 

A eficiência da armadilha com lâmi
na horizontal foi evidenciada em uma 
fase de maior atividade do mal-rosado 
no campo (Luz et a/.. 1984). Porém. 
seu uso para prever a ocorrência da doen
ça merece estudo adicional pois, nessa 



Disseminação do mal-rosado 139 

1600 

« 1400 
z 
~ 
'« 

...J 
HE 1200 

o 
..... 

'" ~ 1000 

(I) 

' o 
õ 800 
C7\ 
« 
<D 

lU 
o 600 

400 

200 

o 

L ÂMINA A AL.TURA 
MEDIA E FORA DA COPA • 

o 
" c( 
~ 
Vl 
« 

20 ~ 
N 

10 ~ ..... .. 
z 

9 30 19 26 27 l 3 • 5 9 IC I ~ 30 31 I 22 23 10 IB 19 20 
, li I • li 

J UNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OuTU BRO 

Figu ra 3 - Número ul'llmul ado de ba,idiósporo5 de Corriôlim $O/monic%r, <'''p l Ur.I.lO, ',,"1 2 

em bastões cilíndricos acima C' abai xo da ropa dI! rac.:auciros não !'ombr~ado:\ ,,' 1?1I\ I:iminil':t ;Jltur.1 
média c fora da copa dessas plantas, CEPEC, 1983 , 

etapa. a quan tidade esperada de basi
di6sporos no ar é baixa, Est udos com 
esse tipo de armadilha devem ser inten
sificados em virtude de se u baixo custo 
em relação às volumétricas, 

Conclui-se, neste eS lUdo. que basi
diósporos de C. salmollicolor são disse-

minadas pelo vcnto c ocorr~m ~m maior 
quantidade em plantio ele cacaueiros nào 
so mbreado c aci ma da copa do que abai
xo dela, Ponant o. o uso de sombr<':l
menta provisório e definitivo é de suma 
impo rt ância cm áreas onde o ataque do 
mal-rosado é intenso , 
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Avaliação de fungicidas sistêmicos e protetores, e suas misturas, no 
controle de Microcyc/us u/ei! 

Álvaro Figueredo dOl Sanrol 2 e JOlé Clério Rezende Pereira 2 

Resumo 

Determinou-se o efeito dos fungicidas sistê micos triadimefon, triforine , benomil e tiofanato 
motílico c dos protetores mancozeb e c\orotalonil, aplicados isoladamente ou em mistura (sis
têmico + protetor). no controle do mal-das-folhas da seringueira (Microcyclus ui .. ). Efetuaram
se dois experimentos (em viveiro e em seringal adulto). sendo a aplicação dos fungicidas feita 
semanalmente com pulverizador costal de pressão acumulada e atomizador tratodzado. En
controu-se que triadirnefon, triforine, mancozeb e clorotalonil. aplicados isoladamente ou em 
mistura , em dosagens inferiores às convencionais, controlaram a enfermidade. 

Pal(/l'ras-cha.e: He.ea sp. Microcyc/us ulei, controle químico. fungicida 

Evaluation o( protective and systemic fungicides and their mixtwes 
in the control o( Mic-rocyclUl ulei 

Abstract 

Tho effect of systemic triadirnephon , triphorine. benomyl and methyl thiophanate -
and proteclive - mancozeb and clorothalonyl - fungicides in lhe contro! of SALB (South 
American leaf bl ight), caused by Microcyclus ulei, in rubber tree was determ ined. The fungicides 
were applied weekly, alone or in combination, to nursery plants by a knap,ack compression 
sprayer. The results show that Iriadimephon, triphorine . mancozeb and dorolhalonyl. applied 
alone or in combination, controlled M. ulei efficiently even in dosOgts smaller than the conven
tional. 

Key words: Hevea sp. Mlcrocyclus u/ei. chemical contrai. fungidde 

'Trabalho realizado com reeUNOs do Convénlo CEPLAC/EMBRAPA (EMBRAPA ISUDIfEVEA). 
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Introdução 

A seringueira foi introduzida na 
Bahia , em escala comercial, na década 
de J 950. Atualmente, a área plantada 
atinge 22 municípios baianos, com cerca 
de 26.000 ha , cuja produção represen' 
tou , no ano de 1982, 13 ,6% da pro· 
dução nacional (Convênio CEPLAC/ 
EMBRAPA,1983). 

O mal·das·folhas constitui ·se na prin
cipal doença da seringueira no Sul da 
Bahia . Durante o reenfolhamento das 
plantas, a incidência é severa, provocan· 
do a queda de folíolos jovens e redu· 
zindo, conseqüentemente, a área foliar, 
com reflexos negativos na produção. 
Bezerra et a!. (1980) relatam aumentos 
variando de 7 a 54% em áreas tratadas 
com fungicidas . 

O agente etiológico do mal·das·folhas 
é o fungo Microcyclus ulei (p. Henn) v. 
Arx que, na fase imperfeita , Fusic/a· 
dium maaosporum Kuyper, desenca· 
deia os surtos epifitóticos, duran te o 
período de reenfolhamento , funcionan· 
do a fo rma sexual como reserva natural 
para a enfermidade (Medeiros, 1976). 

Devido à severidade da doença e à 
dificuldade de obtenção de clones re· 
sistentes, o seu controle tem sido feito 
com o uso de fungicidas. Na Bahia, fo· 
ram desenvolvidos trabalhos com vários 
fungicidas , em viveiro e em seringal 
adulto, viabilizando, em escala comer· 
cial , o uso dos fungicidas benomil, tio· 
fanato metllico e mancozeb (Rocha, 
Maia e Vasconcelos, 1972; Rocha, Me· 
deiros e Vasconcelos, 1974a; Rocha , 
Medeiros e Vasconcelos, 1974b). Desde 
1972, esses fungicidas vêm sendo usados 
nos pólos heveícolas da Bahia, princi· 
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palmente no período de reenfolhamento 
dos clones regulares que, em geral, ocor· 
re entre julho e outubro . No ano de 
1982, o fungicida tiofanato meulico 
foi excluído das recomendaçOes para o 
controle da enfermidade (Convênio 
CEPLAC/EMBRAPA, 1983), devido à 
sua baixa eficiência, e, em seu lugar , 
incorporaram·se os fungicidas triadime· 
fon e clorotalonil. Recentemente , foram 
realizados trabalhos em viveiro e seringal 
adulto , verificando-se bom desempenho 
do fungicida triforine no con trole de 
M. ulei (San tos e Pereira, 1984; 1985a; 
Santos, Pereira e Almeida, 1985). 

Santos e Pereira (1985b) verificaram 
in vitro que os fungicidas protetores -
clorotalonil e mancozeb - mostraram 
efeito mais acentuado do que os sistê· 
micos - triforine , triadimefon, beno· 
mil e liofanalo met ílico - , na inibiç:lo 
da germinação de conídios de M. ulei 
(Fusic/adium maaosporum). Segundo 
Marsh, Byrde e Woodcock (1977), os 
fungicidas sistêmicos apresentam aç:lo 
fungitóx,ica diferenciada em relaç:lo aos 
fungicidas protetores, assim como ai · 
gun~ produtos, como o triadimefon. têm 
pouco efeito na germinaç:lo de esporos. 
Fuchs et a!. (1983) propuseram várias 
combinações de fungicidas inibidores 
de síntese de ergosterol com outros pro· 
dutos , enfatizando que , em mistura, 
eles agem independentemente, aumen· 
tando, ou não , o espectro de ação, pela 
presença de princípios ativos diferentes. 
Em outroS casos. no entanto, pode ocor· 
r~r efeito sinergístico . 

Desse modo, procurou·se avaliar, 
através deste trabalho, o desempenho 
de fungicidas sistêmicos e protetores, 
quando aplicados isoladamente e em 
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misturas , 
folhas . 

no con trole do mal-das-

Material e Métodos 

o ensaio em viveiro foi conduzido 
na fazenda Piruna, município de Una, 
Bahia, no período de junho a novem
bro de 1983, em delineamento inteira
mente casualizado, com três repetições 
e 60 plantas por parcela experimental. 

Foram avaliados os fungicidas sistê
micos - triadimefon (Bayleton 25 PM) 
a 0,015%, tiofanatO' mettlico (Cercobin 
70 PM) a 0,105%, benomil (Benlate 
50 PM) a 0,06% - e os protetores -
c1orotalonil (Daconil 75 PM) a 0,315 % 
e mancozeb (Dithane M-45 80 PM) a 
0,336% - , aplicados isoladamente e em 
misturas , nas proporções de 1/3 sistê
mico I 2/3 protetor , 1/2 sistêmico + 
1/2 protetor e 2/3 sistêmico + 1/3 pro
tetor. Os fungicidas foram aplicados a 
intervalos semanais, com pulverizadores 
costais de presslo acumulada. Para to
dos os tratamentos adicionou-se Triton 
X- 114 a 0,1 %. 

A avaliação foi baseada em uma es
cala diagramática, de acordo com a per
centagem de área foliar lesionada, com 
notas variando de I a 5 (Chee, 1976). 

O ensaio em seringal adulto foi exe
cutado na fazenda Bolandeira, municí
pio de Una, Bahia , em clone Fx 3864, 
com idade de 10 anos, no período de 
julho a dezembro de 1984. 

Foram avaliados os seguintes tra
tamentos: triforine (Saprol CE 190 
g/Iitro) a. 0,258 Il ha ; triadimefon (Bay
leton 25 PM) a 0,075 kg/ha ; mancozeb 
(Dithane MAS 80 PM) a 1,6 kg/ha ; cio
rotalonil (Daconil 75 PM) a 0 ,9 kg/haj e 

as mistur~ ' riadimefon a 0 ,0375 kg/ha 
+ c1orotalonil a 0,6 kg/ha; triadimefon 
a 0,025 kg/ha + c1orotalonil a 0,45 
kg/ha ; triadimefon a 0,0375 kg/ha + 
mancozeb a 1,06 kg/ha ; e triforine a 
0,076 Ilha + c1orota10nil a 0,6 kg/ha. Os 
produtos de formulação pó molhável 
foram veiculados em Novapal a 0,1 %. 
Os fungicidas foram aplicados a inter
valos semanais, com atomizador trato
rizado, usando vazão de 6,3 l/minuto, 
volume de 180 Ilha e uma faixa de 
aplicação de 7 metros. Utilizou-se o 
delineamento de blocos ao acaso, com 
três repetições e 30 plantas por parcela 
experimental. 

A avaliaçao consistiu na contagem de 
folíolos infectados, captados em coleto
res de tela de náilon de 2,0 x 1,0 x 
0,2 m, instalados no solo, dentro da 
linha de plantio, sendo distribuídos três 
coletores por parcela. Foram efetuadas 
duas coletas por semana, no período de 
execuça:o do experimento. Determinou
se, também, o número de estromas for
mados em folíolos maduros. De cada 
parcela, foram coletados 40 folíolos 
(estágio D) e, com auxílio de um mi
croscópio estereoscópico, em laborató
rio, determinou-se o número de estro
mas formados. 

Resultados e Discú!ldo 

Os resultados obtidos em viveiro 
(Quadro I) demonstram a eficiência 
dos funsicidas triadimefon, cloro talo
nil e mancozeb, quando aplicados isola
damente , confirmando os resultados 
obtidos por San tos e Pereira (1984; 
1985). 

A associaçao desses fungicidas -·tria· 
dimefon + mancozeb e triadimefon + 
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Quadro I - Comparação da e f iciencia de fun9icida~ protetore~ e si~têmicos, a 

pli cados i~o l adamente e em mistura, no controle de Microcyc l u~ ulei , em v ive i ro. 

Una, BA. I 9B3 . 

Tra tamen to~ (Z) 

Triadimefon 0,01 + Cl orotalonil 0 , 105 

Tri adimefon 0 , 0075 + Cloro t aloni l 0 , 157 

Triad imefon 0 , 005 + Clorotalonil 0 , 21 

Triadimefon 0,015 

Tr iadimef on 0 ,0075 . Mancozeb 0 , 168 

Triadimefo n 0 , 01 + Ma ncozeb 0 , 112 

Tr iadimefon 

Benomi I 

T. metil ico 

Clorotaloni l 

Benam i I 

8enamil 

T. metí l ico 

T. metil ico 

Mancozeb 

Benom i I 

T. metlllco 

Benam i I 

Benomi I 

T. metilico 

T. metil ico 

Benom i I 

T. me t i I i co 

Tes temunha 

CV = 15 , B 

0,005 

0,033 

0,035 

0 , 315 

0 ,025 

0 , 016 

0 , 07 

0 , 052 

0 , 336 

0 ,016 

0 , 035 

0,06 

0,033 

0 , 052 

0, 070 

0 , 025 

f) , 105 

+ flancozeb 

+ CI oro ta lonil 

+ Clorota10ni l 

+ Clorota 10ni 1 

+ C10ro t aloni1 

+ C10rota loni 1 

+ Clo rota loni I 

+ Mancozeb 

+ Mancozeb 

+ Mancozeb 

+ Man cozeb 

+ Mancozeb 

+ flancozeb 

(x) Escala de notas de I a 5 . 

0 , 224 

0, 105 

0,21 

0,157 

0,21 

0, I 05 

0 , 157 

0 , 224 

0,224 

0 , 016 

0 ,1 68 

0 , 11 2 

0 , 168 

Gra u de i nfecção (x) 

1,46' a 
1,50 a b 

1, 53 a b c 
1, 58 a b c d 

I , 60 a b c d 

I , 60 a b c d 

1, 70 

I , 95 

I ,95 

2,04 

2, 09 

2,1 4 

2, 23 

2,3 1 

2,'7 

2,50 

2, 56 

2,61 

2, 66 

2 , 72 

2,72 

2,74 

3 , 20 

4 , 31 

a b c d 

a b c d 

a b c d 

a b c d e 

a b c d e 

ab cd ef 

abcdef 

abcdef 

abcdef 

abcdef 

b c d e f 

c d e f 

d e f 

e f 

e f 

e f 

f 

9 

• 11édia~ se9uida~ pe la mesma l e t ra nao diferem e~tatisticamen t e entre si , ao 

ni vel de 5 , pe lo teste de Tukey. 
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cololOtaloilil - , não importando sua 
proporção na mistura, permitiu , em ge
ral , um bom nível de controle. As plan
tas tratadas com estes produtos apre
sentaram baixo nível de infecção nos 
folíolos jovens e ausência de estromas 
nos folíolos maduros. Nas misturas 
usadas, verificou-se que a redução da 
ordem de 50% na dose convencional, 
tanto da fraçllo protetora quanto da 
sistêmica , nllo alterou a eficiência do 
controle . 

Os fungicidas tiofanato metllico e 
benomil, quando aplicados isoladamen
te, apresentaram baixa eficiência, o que 
confirma os resultados obtidos por 
San tos e Pereira (1984) em jardim clo
nal. No entanto, verificou-se , neste 
ensaio, que esses fungicidas apresenta
ram uma melhor eficiência de controle . 
quando associado a clorotaJonil mesmo 

quando este participou com apenas 1/3 
da dose efetiva de controle . 

Os parâmetros avaliados em seringal 
adulto (Quadros '2 e 3) mostraram que 
os fungicidas triadimefon, triforine, 
mancoub e clorotalonil, aplicados iso
ladamente, não diferiram estatisticamen
te entre si, apresentando-se eficientes 
no controle de M. ulei. Esses tratamen
tos reduziram a incidência da doença em 
folíolos jovens, e permitiram baixa for
maçllo de estromas nos folíolos madu
ros . Santos e Pereira (I 985b) e Santos e 
Pereira (1984) demonstraram, também, 
a eficiência desses fungicidas . 

A associação desses fungicidas - tria
dirnefon + mancozeb, triadirnefon + 
clorotalonil e triforine + clorotalonil -, 
apresentaram desempenho similar à do
se convencional de cada produto apli
cado isoladamente, sendo eficientes em -

Quadro 2 : Comparação da efi ci ência de fung ici das pro tetores e si s têmi cos , a
plicados isoladamente e em mistura , no con trole de Hic rocyclu s ul ei, em seringal 
adulto, clone Fx 3P64 . Una, BA. 1984. 

Foliol os infectados/6 m2 
Tratamen tos (i ou kg/ha) 

Dados origi nais Transf. I x + 1 

Tr iad imefon 0,375 + Clorotalon i l 0, 6 136,3 10,65 · a 
Clorota 10n i 1 0, 9 243 , 7 15,07 a 
Tr ifor ine 0,076 + Clorota loni l 0,6 260,7 16,07 a 
Hancozeb 1 ,6 269, 7 16,08 a 
Triad imefon 0,075 280, 0 16, 26 a· 
Tri fori ne 0,285 300 ,0 16,61 a 
Tr i adimefon 0,025 + Cloro ta lonil -0,45 319,3 16,84 a-
Triadimefon 0,0375 + Hancozeb 1 ,06 385 ,3 19,33 a_ 

Testemunha 1.448,3 36,82 b 

CV = 28 ,22' 

• Médias segui das pela mesma l etra nao diferem estatis ti camente entre si, ao n1-
vel de 5';, pelo teste de Tukey. 
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QUddro 3 - Número méd io de estr omas de 1 i c rocyc l~. ule i em foliolos trata

dos com f ungicida s protetores e s is êm~ cos , ap l icados isoladamente e ~m mis ura 

em seri nga l adu l to, c lone Fx 3B64. Una , BA . 1984. 

----- ------------
ratamentos (I' ou kg/haj 

lriadilne fon 

1 rlad imefon 

0,025 • Cloro alonil 
• 0, 03/5 + Clorotaloni l 

0 ,0375 + Hancozeb 1,06 
0,0375 

0, 9 

1 ,6 

0, 285 

0,45 

0 ,6 

riadimefon 

lr iad ime fon 

( Iorota l onil 

l1ancozeb 

lr1fonne 

lrifOrlne 

Te s temunhd 

0,076 • Clorotaloni l 0,6 

. -. ------ - -_ .. _--
(\1 ~ 37, 21 

úmero médio de estromas/foliol o 

Oados originais lrans f . / x • 1 
--

3,01 1 ,I: I ' a 

11 ,29 3 , OS a ~ 

19 , 10 4, 33 a b c 

19 ,55 4, 53 a b c 
47 .50 6, 74 b c 

62. 11 7.62 c 

68 , 19 7, 98 c 

75 ,68 8 ,01 c 

152 , 13 12,36 d 

l"édidS s eguid as pe la mesma letra nao diferem e$latis Icamente entre SI. ao ni 

ve l de 5 . pelo teste de Ouc an. 

reduzir ou paralisar as infecções em 
folíolos jovens e, conseqüentemente, a 
formação de estromas . 

Deve-se ressaltar que os resultados 
ob1idos nas combinações testadas, sistê· 
mico • proteto r, em viveiro e seringal 
adul to , foram promissores no controle 
de M. /I/ci, já que a redução de 50~ na 
dosagem convencional. não alterou a 
eficicncia de controle . Os aspectos eco
nômicos, no entanto, devem ser consi· 
derados , já que houve redução da fra
ção slstémica, que é de custo mais eleva
do na mistura . 

Conclusões 

Os fungicidas triadimcfon a 0 ,015:1, 

mancozeb a 0,336% e c1orotalonil a 
0,31 5Y< , aplicados isoladamente , assim 
como nas misturas: - triadimefon ' 
mancozeb e triadimefon + c1orotalo
nil - , em dosagens inferiores ;I conven
cional , controlaram elicientemen te 
M. u/ci . em viveiro. 

Os fungicidas triadimefon a 0,075 
kg/ha, mancozeb a 1,6 kg/ha, c1orota
lonil a 0,9 kg/ha e triforine a 0,285 
kg/ha, aplicados isoladamente , bem co
mO nas combinaçOes - triadimefon • 
manco7.eb , t riadimefon I c1orotalonil e 
lriforine I clorotalonil " e em dosagens 
inferiores às recomendadas, controlaram 
M. u/ei, em seringal adulto . 

Agradecimentos 

/("I'IHO TIt('O/IrIUlIlI /"(.IJ 1'I.'1/' 



Controlt de M. uloi por [ungidúos 147 

üteratura Citada 

BEZERRRA. l .L. et al. 1980. Controle qu ímic'O ue Miaoeye/us ulri nu Ilr.,i1atravé, uo PRO
MASE. In Sem inário Nacional de Ser ingueira . 3? Mon.u,: Ilr .. il. 1980. Anai, . Manau, . 
S DHE VEA . v. I. Pl'. 130 - 161. 

CHEE. K.H . 1976. As ."ing ,usceptibilily of Htvto done, to Mlcrocyclus rtlei. Anal, of Ap ' 
pliod Biology 84: 135 - 145 . 

CO."NIÕ /O CE PLAC/EM BRAPA. 1983. Si"emo ue prouu,àu do ,eringuoi,. para a Regiio Sul 
ua Bah ia; pequenas c médiol empre s ... IIhéu<. BA. Brasil. 48 p. 

F UCHS. A. el aI. 1983. Conlcmplal ions and 'peculat ions on novel approadlcs in Ihc conlrol of 
fungal planl discucs. PCSlícidc Scicnce 14 : 272 293 . 

MARSH. R.W .. RYRDE. R.l.W. and \\OODCOCK. D. 1977. SY>lcmic fungi cl dc<. 2 cd. Lon don . 
Longman . 401 p . 

MEDEIROS. A.G. 1976. Novo, conce it o, lécnlco, subre co ntrok do "",ol-<l.,·fol h .. " d. ,crin· 
gucira. Ilhéus. BA. Bruil. CEPLA C/Cl'PEC. Bole tim Técn ico nO 35 . 20p. 

ROCHA , H.M .. MAIA . F. L. c VASCONCE LOS. A.P. 1972' Contro lc do mol·das-fo lhas da scrin· 
guwa pel •• pl ical·ão le rrC l lre dc fungi cida<. in Ilhéu,. BA . Bra,i l. CEPLAC/CE PEC. In
formo Técnico 1970/7 1. Ilhéus. p. 60. 

_____ .. MEDEIROS. A.G. c VASCONCE LOS. A.P. 19740? Selol' i o de fung icidas para 
con trolr do mol-das-folhas (Microcyclus ulá) em condil'õc, de viveiro. In Ilhéus. RA , Rra 
sil. CEP LAC/CEPEC. Informe Técnico 1972/73 . Ilhéu,. p. 54. 

- ____ . e . 1974b' Competição de fungicidas poro O 

controle do mal-<las-folhas da ,eringuelIa em ,.r ingais adulto, em formac;õo. In Ilhéus. RA. 
Brasil. CEPI.AC/CEPEC. Informe Técnico 1972/73. Ilhéu,. pp. 54 - 60. 

SANTOS. A.F. do, c PEREIRA. J .C. R. 1984 . Efoilo ,k fun~i cid3< ,iSlé.mico, na info cção por 
MicroC}'clus ulei (Resumo). Filopa lo logia Il,.,ilcira 9( 2) : 358. 

_ ____ c . 1985 • . Controlo quím ico do mal -das·folhasMicrocyc/us ui.,.. d. 
<crin~ueira. em .uingal adulto. Monau •. Brasi l. EM BRAPA/CNPSD. Comunicado Técni 
co n'?49 . 4p. 

_ ___ _ e 19S5b. Eficiência de fung icidas no controle de Microcyc/ur ulei. 
in .irro e in vivo. Revi,ta Thcobrom. (Brasi l) 15.(4) : 185 - 190. 

______ . e ALM EIDA. l.c.c. de . 1985 . Contro lc qUl'mico do mal ·d.,
folha.. (Microc)'cJur ulti) da ,crin~u.ira . ,'m vive iro . Monau •• Brasil. EMBRAPA /CNPSD. 
Comunicado Trcnko n<? 40. 2p. 

• •• 

R,,'ir lo n.eohromo 16/H 1986 



R~.IIf. TIr.obromll 16(3): 149-1$4. /986 
Q/ttro Ih P~tqlllu. do 0.'"'14 flhlu., BIlltÚl, BrallJ 

Trensmissio da murcha de Phytomonas a coqueiros. de .. dezeiros 
por Lincus lobuliger Breddin, 1908 (Hemiptera, Pentatomidae): 

Resultados Preliminares. 

M.L. V. de Resende I ,R.E.L. e Borges1 , JL. Bezma l e D.P. de Oliveira I 

Resumo 

E relatada a ocorrência de Lincw /obull,er Breddin, 1908, usociado a coqueiros e dendezeirOl 
no município de Una, BA. A população des .. percevejo tem sido maior em plantu portadoras da 
murcha de Phylomofllls do que em plantas sadiu . .observou1e também maior incidência da doença 
nu propriedades onde a população de L/ncus estava mais elevada. E reptrada, pela primeira vez 
no Brasil , • transmissão do protozoário Phylomofllls stlÚrell MeChee ao MeChee a dendezeiro, util i· 
zando espécimes de L. /obull,er provenientes de coqueiros doentes. A putir deste trabalho . pro· 
põe·se o termo genérico "murcha de Phytomofllls" pua designu tanto o "hutrot" do coqueiro co· 
mo a "muchitez sorpresiva" do dendezeiro no Brasil . 

PiUvras·cluJve: E/ads 6U//teensis, COCOI nuc/fera, PhYlomOfUl., Lincul Iobull,er, transmissão de 
doença 

Tl'IID5mission of PhytomoMS wilt to coconut and oi! paim plana by 
Lincus IobuJi~ Breddin, 1908 (Hemipten, Pentatomidae): 

Preliminary studies 

Abstract 

The ocurrence of Lincus tobuttter Breddin, 1908 ... ociated wilh coconut and oil paim plants 
is reported at Una. BA, Bruil. The population of this insect hu been greater in plants with 
Phylomoflll' wilt than on healthy plants . It was also noted that the incidence o( lhe disease was 
higher in ueas where L. lobull,er was more abundant. This is lhe nm repor! in Brazil or lhe 
trammusion of the protozoan Phytomofllls slaheli lO oil palm , by L. lobu/;,er from diseased 
coconu u . For Ihis rtuon lhe generic lerm "Phy lomona. "ill " is proposed 10 designai. both 
the " hartrol" or coconut and lhe " marchitel sorpresiva" or oil paim in Brazil. 

Xey words: E/aets 6Uin .. nsis. Coco. nuc/fero. Phytomonas, Lincu./obuliter, disease transmiuion . 

I DiviSlio de Fitopal%gia, Centro de hsquisas do Cacau. APT CepÚlc. 45,600, I/abuna, Banio. 
Brasil. 

] Divisão tU Agronomia, CEPEC. 
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Introdução 

A "hartrot" do coqueiro (Cocos nuci
fera L. J. doença associada ao protozoá
rio Phy(omonas s(aheli McGhee & 
McGhee foi primeiramente relatada 
no Brasil por Bezerra e Figueiredo 
(1982). Posteriormente. Oliveira e Be
zerra (1982) assinalaram a presença desse 
protozoário em dendezeiros (Elaeis 
guineensisJ com sintomas característicos 
da "marchitez sorpresiva". enfermidade 
que ocorre na Colômbia. Peru e Equa
dor (Dollet e López. 1978). 

Alguns autores consideram a "har
trot" do coqueiro e a "marchitez sorpre
siva" do dendezeiro como sendo a mes
ma doença . uma vez que os tripanoso
mat ídeos desses dois hospedeiros são 
similares em tamanho e estrutura geral , 
além de ambos estarem localizados nos 
tubos crivados (McGhee & McGhee , 
1979; Segeren, Sparnaay e Kastelein , 
1984; Parthasarathy e Slobbe , 1978). 

Den tiO de uma série de insetos sus
peitos de tran~mitirem a enfermidade, 
estão incluídos os pen tatomídeos do 
gênero Lincus (Desmie r de Chenon, 
1984 ). 

Em 1985, percevejos coletados no 
município de Una. BA.e enviados para a 
Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul foram iden ti ficados como sendo 
Lincus 10buliKer Breddin . 1908. por 
Grazia (Comun. pessoal). Percevejos da 
mesma espécie também têm sido encon
trados em axilas foliares de dendezeiros 
doentes , na Fazenda Pindorama, naque
le município. 

Ultimamente, no Sul da Bahia, a mur-

R<vista T~obroma J6(J .) J986 

cha de Phytomonas tem sido responsá
vel por um considerável Úldice de mor
talidade de coqueiros e dendezeiros. Es
te fato motivou a condução de dois ex
perimentos de campo, um no município 
de Una e outro em casa-de-vegetação. no 
CEPEC, Ilhéus, BA. cujos objetivos 
principais tém sido estudar a flutuação 
sazonal da doença e de seu possível 
inseto vetor , bem como tentar elucidar 
a transmissão de Phyromonas por L. 
lobuliger. 

Fluruação sazonal da murcha de Phy/o
monas e do L. lobuliger em coqueiro 

Dois experimentos, constituídos cada 
um de 400 coqueiros, estão sendo con
duzidos com o hlbrido PB 121 e o anão 
"Amarelo da Malásia", respectivamente, 
na Fazenda Jupará e Estação Experi
mentai umos Maia. em Una. As áreas 
experimentais estão divididas em quatro 
parcelas de 100 coquei ros cada . Mensal
mente , tem..se avaliado o número de 
novos casos de plantas doentes por 
parcela . A população de L. lobuliger 
(ovos, nin fas e adultos) vem sendo 
quanti ficada em cada uma dessas plantas 
e em seis plantas sadias por parcela. por 
meio de coletas também mensais . no 
local da planta em que se tem encon tra
do maior número desses percevejos (ax i· 
las das cinco folhas basais). 

Os resultados preliminares (Figuras I 
e 2) mostram que. na área experimental 
onde a população de L. lobuliger é mais 
elevada (Figura 2), a incidência da do
ença é bem mais expressiva que na área 
de baixa população (Figura I). Quando 
se compara o número médio de L. 1000-
liger (ninfas + adultos) em plantas doen-
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tes , em relação ao de plantas sadias, 
nota-se que, em plantas doentes , esse 
número é bem mais significativo (Figura 
2). Essas são, portanto, duas fortes evi
dências do papel do percevejo L. lobu
liger na transmissão da murcha de Phy
tomanos a coqueiros adultos . 

Transmissão de Phytomonos staheli por 
L. lobuliger em mudas de palnWoeas. 

Em casa-de-vegetação, no CEPEC, 
foram colocadas duas gaiolas de madeira 
revestidas com tela plástica, tipo mos
quiteiro, com aproximadamente 1,5 x 1,5 
x 1,5 m. Em cada uma delas, foi introdu
zida uma muda de dendê e outra de co
co com aproximadamente um ano e 
meio de idade. Em uma das gaiolas, 
foram soltos, mensalmente, durante seis 
meses consecutivos, 12 percevejos (oito 
adultos + quatro ninfas), provenientes 
de coqueiros doentes das áreas experi
mentais de Una. A outra gaiola perma
neceu com as plantas sem a presença 
dos insetos e serviu como testemunha. 

Cinco meses após o início do ensaio, 
o dendezeiro colocado na presença dos 

percevejos apresentou uma murcha re
pentina, com bronzeamento e secamen
to das folhas , sintomas típicos da 
"Marchitez sorpresiva". Foram então 
realizadas observações microscópicas 
(aumento de 400 x) da seiva extraída 
das raízes e bulbo da planta. Nesses 
exames, constatou-se a presença de 
grande número de protozoários flagela
dos do ginero Phytomonos, semelhantes 
àqueles encontrados em material coleta
do em plantas com "marchitez". 

A transmissão de Phytomonas ao 
dendezeiro , utilizando insetos coleta 
dos em coqueiro, também reforça a 
teoria de que a "marchitez sorpresiva" 
e a "hartrot" são a mesma doença. 
Diante disto, propõe-se o termo gené
tico "murcha de Phytomonas" para 
denominar o quadro sintomatológico 
da doença em palmáceas no Brasil. 

Esse é o primeiro relato , no Brasil, 
de sucesso obtido na transmissão da 
murcha de Phytomonas a uma pai
mácea. Novos ensaios estão sendo 
conduzidos, em casa de vegetação e no 
campo, tentando transmitir a enfermi
dade também a coqueiros. 
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Atratividade de substâncias e de ramos de cacaueiro sobre 

Xy/osandrus morigerus (Blandford, 1894) (Coleoptera, Scolytidae) 

K. Nakoyama I e P. S. Terra I 

Resumo 

Avaliou-sc a atração de XyloStlndrus morigerus (Blandford. 1894) (Cokoplera : ScolYlidae) pc , 
lo óleo de cravo. ákool metJ1ico . álcool etilico, vinagre c ramos removidos do cacaul"uo com 4 
dias de anlecedência (primeiro leste) c com O, I, 2 c 3 dias e te stemunha - aU$ência de alraenle 
(segundo lesle). Os resultados evidenciaram que O :íJcool meOlico e o vinagre cquivaleram,~e em 
atratividade, lendo ~ido o álcool etllico O menos atrativo. O óleo de cravo evidenciou-se como o 
mais promissor , equiparando-;c aO$ ramos do cacaueiro com 4 dias. No segundo tesle, observo u.,.e 
que ramos com O e I dia não apresentaram alratividade. A aUatividade maior Coi l'xcrcida pelo' 
ramos com 2 e 3 dias. Tanto ramos de cacaueiro com 2. 3 ' 4 dias como O óleo de cravo poderão 
ser utilizados num sistema de amostragem desse inse to. 

Palavras·clrave: 17reobroma cacao. Xy/omndrus morigerus. atral'nt~ 

Attraction of Xy/osandrus morigerus (B1andford, 1894) (Coleoptera, Scolytidae) 

to different substances and branches of cacao planls 

Abstract 

The attracliveness was evalualed of eugenol, Il1cthyl .leohol. vin,' gar. l' lh )'1 aleohol and 
branches removed from cacao plants 4 days previously, 10 Xylosalldrus mori/(erus \ Ulalldford. 
1894) (eoleople!a, Scolytidae). In a sccond experimenl, lhe altr."l iwnc" 01' "3,'ao hrandl<" 

'rcrnovcd O. I . 2 and 3 day~ previously and a «:ontrol \\'CTl,' evalu3t\.'d . -nlC ft.' std" ~h l,J'\ ""d Ihat 

mc thyl aleohol and vinegar ",erc equally a",aclive and Ihall'l hyl all'ohol ""S lhe "'asl altral'liw . 
Eugcnol was th ... , mosl atlJactivc and was as {'[fretive as tlh.' .,:31..'30 hran.:hl's n.' movl'd 4 day s 
prcviousJy . In the second experiment o it was oh$erv~d Iha1 Ih\.' O anu I day branchl' s "'t.'fl' nOr 
attr3ctiv('. Cacao branches rem oved 2 and 3 uays pn.'viously \\'l'h.' Ihl' mO~1 31Iraí.'ti\'c . 'llll'rl'fOrl', 
2. 3 and 4 cby branches as weU as eugenol could bc ulililed to sampk populaliolls 01' this illSl',·1. 

Key words ,' Theobroma cacao. Xylosandrus morigems. ai Iract"" I 

IDivisão de Zoologia. Centro de PesquiStls do Corou. APT CJ::PLAC. 45.60/1. Ilao .. tla . Bahia . 
Brasil. 
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Introduçlo 

No Sul da Bahia, a coleobroca Xylo
losandrus mOTÍgerus (Blandford,1984) 
(Scolytidae, Scolytinae, Xileborini) é um 
dos insetos que atacam cacaueiros jovens, 
especialmente quando plantados no sis
tema de cabruca. A morte dessas plantas 
pode ser. atribuida a esse inseto confor
me relata Milanez, Soria e Abreu (1982). 
Trata -se de uma espécie criptica que, tão 
logo encontra o hospedeiro adequado, 
perfura o caule do cacaueiro e introduz, 
comumente, o fungo Lasiodip/odia theo
bromlle (Pat .) Griff. & Maubl. (= Bo

tryoJiploJia Iheobromze Pat.), ficando 
a maior parte do tempo abrigada no in
terior da galeria , dificultando a açll"o de 
inseticidas e agentes naturais de contro
le . Dessa forma, proteger o caule do ca
caueiro, prevenindo o início da perfu
ração, é condiç:ro básica para evitar o 
dano e tomar o controle racional. 

Uma condição básica para o estabe
lecimento do manejo de pragas é a exis
tência de sistemas de amostragem para 
detectar as pragas e estabelecer o mo
mento adequado da aplicação das me
didas de controle . Nenhuma medida de 
controle pode ser tomada sem uma 
determinação mais precisa do nível 
populacional da praga ( AKANO, SIL
VEIRA NETO e ZUCCHI, 1981). Os 
métodos de amostragens são específi
cos para cada espécie de inseto e ba
seiam-se , principalmente . no seu com
portamento . ut i li zando-se diferentes 
atraentes quimicos ou fisicos, associa
dos às armadilhas de captura . Em geral 
os alcoóis são utilizados como iscas atra
tivas de escolitideos (CARVALHO e 
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BERTI FILHO, 1984; ZALA YA et aI., 
1984). O Eugenol, presente no óleo .le 
cravo, é um composto largamente dis
tribuido entre os vegetais e tem sido 
usado comercialmente para atraçao de 
alguns insetos (LADO, STINNER e 
KRUEGER, 1983). 

O presente trabalho foi conduzido 
visando selecionar atraentes de X. mo
rigerus com o objetivo de desenvolver 
um sistema de amostragem para esta 
praga, avaliando-se a atratividade do vi
nagre, álcool eulico, álcool metílico, 
óleo de cravo e ramos de cacaueiro com 
diferentes idades de colheita . 

Material e Método 

Os testes de atratividade foram rea
lizados em olfatómetro constituído por 
uma caixa plástica cilíndrica central 
(liberador) à qual estavam conectados 
copos plásticos (receptores) por meio 
de mangueiras plásticas de 1/4". Para 
transportar os vapores dos receptores 
para o liberador , foi criado um Ouxo 
de ar produzido por ventilador diri
gido para passar paralelamente sobre 
a tampa telada do liberador. Dessa 
forma , no interior do liberador , era 
criada uma região de baixa pressão, 
que terminava succionando os vapore.s 
das substâncias dos receptores em di
reção ao liberador. 

Foram realizados dois ensaios e, ne
les, a liberação das fêmeas efetuada en
tre 18 e 19:30 horas, horário em que se 
dispersam naturalmente. As fêmeas 
utilizadas haviam emergido entre 16 e 
18 horas a partir de material criado em 
laboratório. 

No primeiro ensaio, as substâncias 
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qUlmtcas testadas (óleo de cravo . 
álcool metílico. vinagre de uva e álcool 
et 11icl) foram fornecidas. nos recepto· 
res. embebluas em algod:io hid rófilo e 
os ramoS de cacaueiro com 4 dias de 
iuade de colheita e111 fr,lçõcs de 5 e111 de 
~ompn111cn to . Após a liberação das 
fênleas. ligava-se o ventilador. ektuan· 
do-se avaliações decorndos 15 e 40 mio 
nutos c uma. duas c 14 horas. contando· 
se as fêmea que se encontravam no in · 
terio r dos receptores. Elas n;io era111 
removidas. podendo. portanto. retorna
re111 ao liberador. uma vez ,~ ue o recep
tor cra desprOVido de mecanismo que 
retives c os insetos. Foi rcah zada análise 
de variância. transformanuo os dados do 
número de fêmea em.J x . 0.5 . O tes t,' 
1"0 i repetido três vezes, tendo sido utili 
zado. em todas as ocasiões. fêmeas di
ferentes, em número ue 32. 32 e 31 fê
meas pOr repetiçllo . A percentagem de 
at ratividade foi calculada consideranuo· 
se o total de insetos (95) liberados nas 
t rês repetições. 

No segundo ensaio. empregaram-se 
ramos de cacaueiro com I cm ue diâ
metro com idades de colhei ta de O, I. 
2 e 3 dias e testemunha (aUSência de 
atraente) . Esses ramos foram acondi· 
cionados nos receptores na forma de 
~qucnos toletes de 5 cm de compri. 
mento e registrada somente uma lei· 
tura. 14 horas após a libcmçào das fc· 
mcas. contando-se o seu número nos 
reccptores. A análise de variáncia dos 
dados foi efetuada transformando-se a 
percentagem de atração em ar~osell 

"f'T c as médias foram comparadas 
pelo Teste de Duncan . Determl11ou·se 
a percentagem ue atração estabde,en · 
do a relação entre o total de insetos 

liberados pOr repetição e o número de 
insetos atra idos_ Por repct ição. foram 
liberados 20. 30 c 14 fêmeas perfazendo 
um to tal de 64 inse tos . 

Resultados e Di cussão 

Os resultados do primeiro ensaio en
contram·se 1I0S Quadros I c ~. Obscr· 
v,l-se quc as diferenças entre os trata
mentos man ifes tam-se somente a partir 
dl' 40 ml11utos (Quadro I). A avaliaçõCs 
que melhOI evi denCiaram o potencial de 
atrallvldade das substânc ias foram aqu~· 
las ef"tuadas dura11te O período de uma . 
duas e 14 horas após a Itberação. Por· 
tanto. as prtmeiras ob ervações parece m 
cr dcsnece3s~rias . embora forneçam in

dicações das Sl1bst~nc i as que irão pro-
porcionar a Igu 1113 a tr,1t ividadc . 

o Quadro ~. encontram'Se as per· 
centagens de atratlvidaue obtiuas no 
primeiro ensalu. As re Juç~s obse rva
das durant,' as aV;lliaçôe Ol'U rrCI:1111 dl" 
vido à possibiliu'ldl' uos 111','tOS poul'r"m 
retornar ao Iihe'fauoI :Ip,is t,'rl'm sido 
anteriormente atra idos. Dessa f'lf m;1. a 
percentagem obs~rvad:1 lI.io lepr.,'s,'nta 
a atrativiuade acumulada qu~ seria obti
da caso fossem ehmlllados os illse tos 
que já tivesse m sidu atr'lidus antl'f ior· 
mente. Observa·se tambéllt 'lu,' tIS ra · 
mos de cacaueiru com 4 dias manif,'s· 
tam sua atr:lç:io ue forma m:m k'nta 
que a propJrCioll:lda inida1tIll'lIte 1"-'10 
óleo de cravo " ákolll ml' t 11ko . A vl'lo· 
ciuade de 1tb,'raç.iu da(s) ' ubst:i ncia(s) 
prlllS ramos ue cacaul'iro JeVe' sei mais 
lenta que aquela pef11titlua pdo úko 
ue ~r3V,) l' .ikuol111l't I1ll·o . Dl'SSa forma. 
essa 3t ra t i vidau,' proporclonaua p<'los 
ramos é ml'IHH nu iniCIO. ConslUl'ran· 
do·se qUl'. 110 campo. " atral'ntl' :J Sl'r 
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Ouadro 1 . Médus transformadas do nlÍmefo de fêmeas de X. mOrig~8 atraldas em fun c;ao do tempO . lUbuna. SA. Outu-
'.J'o 

bro de 1985. "X 

Tempo 
Atraen te 

15 I:'; n. 40 m,n, I ho ra 2 horas 14 hor .. 

leo de cravo 1, 790 a I 2, 725 • 2, 781 • 2 ,856 • 2 ,952 a 

Ramo do cacaue iro I , 17 1 • 2, 345 a 2 , 544 a b 2 ,671 • 3 , 230 a 
( 4 dia s) 

Al coo l metíli co 1, 870 a 2 ,1 80 a 2,46<i a b 2, 318 a b 2,345 b 

Vinagre de uva 0 , 707 a 1, 642 ab 1, 870 b 1,642 b 2, 190 b 

Alcoo l etílico 0,707 a 0,879 b 0,879 c 0 ,707 c 0 , 879 c 

C. V. (%) 46 , 75 33 , 60 20 , 65 21 ,31 12 ... 91 ~ 
IMéd ia s segu i das da mesma letra n.io deferem entre si pel o teste deounca n (p.O , 05). Dados t ransformados em Ix + 0 , 5 . 

... 
~ .. 
~ 
"-

~ ... 
él 

Quadro 2 - Percentagens de fêmeas de X • .-:ori geT"H6 atraida s por diversas substânci as em função do tempO . lua.ma . BA . 

Outu bro de 1985. 

Tempo 
At.'olrn te 

15 mi n o 40 ml n . hora 2 hora s 14 hora s 

Oleo de cravo 11 ,57 25 , 26 24 , 21 25 , 26 26 , 31 

Ramo de cacaue iro 3 ,1 5 15 , 78 18 , 94 21 , OS 31 ,57 
(4 d ia s) 

Alcool metili co 9 , 47 13 ,68 17 ,89 15, 78 15 ,78 

V i nagre de uva 0 , 00 7 , 36 9 ,4 7 7 , 36 13,68 

Alcoo l et í lico 0 , 00 1, 05 1,05 0 ,00 1,05 

r.~o atraldos 75 ,81 36,87 28 .44 30 , 55 11 ,61 
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utilizado em armadilhas de captura 
deve competir com o do cacaueiro, essa 
maior velocidade de liberação, presente 
no óleo de cravo, deve permitir-lhe 
alguma vantagem . Embora o vinagre e 
o álcool mcul ico tivessem manifestado 
alguma atração, a sua eficácia está 
aquém da necessidade, uma vez que, 
na média, elas foram inferiores ao 
ramo de cacaueiro. O álcool etllico , em 
nenhum momento, manifestou qualquer 
atratividade sobre X. morigerus (Qua
dros I e :!). 

Os resultados da avaliação da idade 
de colheita de ramos de cacaueiro en· 
contram·se no Quadro 3. Observa·se que 
a atratividade dos ramos sobre X. mo· 
rigerus é crescente com a idade de co· 
Iheita . Os ramos de 2 e 3 dias atraem 
mais que os de zero c I dia . Esse fato 
sugere que o envelhecimento dos ramos 

devido às reações metabólicas, após a 
separação do caule da pia0 ta , origina 
substâncias (cairomônios) que atraem as 
fê meas deste esco litídeo . Mecanismo se· 
melhante de atraçâo foi descr ito por 
. IETCALF e METCALF ( 1 98~) para 
Ips confusus e [)el/(rOClVllus sp. em 
Pinus sp. 

Conclusões 

Os resultados permitem concluir que : 

I . O óleo de cravo poderá ser utiliza· 
do em armadilhas de capt ura e no esta· 
belecimento de sistema de amostragem 
de X. morigerus. 

2. O vinagre , álcool etllico e álcool 
metl1ico não fora m eficazes na atração 
de X. morigl'rus. 

3 . Ramos de cacaueiro com ~. 3 e 4 
dias poderão servir como indicadores da 
presença de X. lIlorigerus. 

Quadro 3 - Média s transformadas de percentagem de atração , percentagem de a
tração proporcionada por ramos de cacaueiros 'sobre fémeas de X. morigerus e total 
de insetos . ltabuna, BA, setembro de 1985. 

I dade de arcosen Atração (Z) To ta I colheita (dias) fT' 

O 10,73 bl 3,12 2 
16,54 b 3,12 2 

2 52, (5 a 23,43 15 

3 65, 28 a 37,50 24 

ausência de atraente 16 , 22 b 4,68 3 

C. V. n 42,71 

lMédias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Ouncan(p ' O,05). 
Percentagem transformada em arcoseno ~ 

üteratura atada 
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RtI'lsra Tlrenhrnma 10U }: 161 - 17I , I'Ii<ó 
Cen rro de Pesq/lisas do Cacau, flhé/ls, Ba~iQ, Brasil 

Controle qu ímico 
praga do mamoeiro no 

do ácaro rajado, 
Extremo Sul da Bahia 

K, Nakayamo', JM, dI? Abrl?u' I? J', Srol/a"achi 2 

Resumo 

Avaliou ·sC' a efil:ác ia de aC'aricida~ ~obrr adultos. ninfa e ovos do araro raJ3do. Tttronychus 
urricae (Koch . I R36llAcari : Tl'trlnYl'hidac) t a .. ua lOxkidade "obre O mamoeiro l'ultivado no 
Extremo Sul da Bahia , 0, a,'anrida, abamCl' lIn 18 EC (5,0 l' 7':' g i,a .. ha', h.napa,·I}'1 + ','Ir:t · 
difOn (400 + 120 ~ i., .Ih, I, "yh,'x,' in + , .,,,,difon (125 + 120 g i,a ,'h,I<' binapa," rl + d ofen ,e' 
tina \400 + 250 ~ i,a , .a) fo,am 0' ma i, d il'ienlfS, Binapae,yl \400 ~ i,a. 'hal , <yhexal in (I!5 g 
i,a./hal e bromop,opylal o + I< \radifon 1375 + 120 g i.a ./h,1 f<"am d ir'le< alé 7 d.a , apo, a :t pli· 
cação . ('yhexatin I! d ofcntrzina n:io ('vidrnci3r.lnl (' fe ito OVil' ida ~ binap:Jccyl e l'y hl'x3 (1 n ( 3U .... '· 
r3m leve efci to tóxico ~obTl' o m3mociro . 

Palavras-chol/e:Carica papo)'Q, Terran.l'chus urr;cae. contro!c: qUl'l1ll ' O 

Chemical conlrol of lhe Iw<>-spotted spider mile a peSI of papaya 

In Soulhem Bahia, Brazil 

AlEtract 

Acaridd..! "pray:rõ for lhe ( ontrol oI' Ih\.' two-'po lh.'d __ pldL'r T1lit~. Tetrotl)'cJllIs u !fiCOt' t J..:. I..'I..'h. 
l836) (Acari : TC lran)'l' h idacl :.uJult" nymph .. and c.' ~g:, a ... \wll 3' :.II..' arh.'td" t o \: kil)' on 1 Ih.' 
papaya planl wcre cvaJua ted , Abamel'Iin 18 EC \5 and 7.5 ~ a.i.lhal, b)"nap'l'C)"1 + te\rad.fon 
(400 + 120 ~ a.i/ha), l')'h<xalin + "' \rad.fon ( 125 + I ~O ~ a .• ,/I.a) and b)" nap31· ,)"1 + dll<>f"n ll'1tl1,· 
(400 + 250 g a.L/ha) W<CO lhe mo" off«' li\'e 3l,.,,,'i,I.-,. On lhe Olhe, !t ant!, hmap:"' ,)"1 (400 ~ 
a.i./ha), cy hcxalin (125 g a,i./hal and b,omop'op)"la.,' + W,adifon \ .\75 + 1!5 g :I. i, '11.1) 11"," ,' 

effectivc up l O 7 days after !'I prjying. C'yhl' xa tin and l'h lofl' ntt;'z ln\.' Uld nOI ,how any lH' h .' Hh.' 

effeel. Binapaeryl and ,'yhex3 lin '·au ... ·d 3 li~hl planl loxkilY. 

Key words: Carico papaya, Te trony chlls urricat. \.·hclIli,,'all'on trol 

'Divigio de Zoologia, Centro de Pesquisas do (àcall, APT Ct:PI.AC 45,600, 'roh/ma, Bollra, 
Brosil. 

lHoecllsr do Bl'lIsil, Qu/mica, FormQc,uriea S /A, Rua Ruy Barhosa. 431 , 45. ~OO. 'rahllll., Ba· 
h ia, Bmsü. 

Recebido paro pu blicação em 30 d, abril de 1980 I ó I 
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Introcluçlo 

O cultivo do mamoeiro (Cariaz pa

paya L) ocupa lugar de destaque entre 

os produtos agrícolas cultivados no Ex

tremo Sul da Bahia, com 12.000 ha 

pia0 tados, e dando ao Estado a posição 

de primeiro produtor nacional, com a 

produção sendo destinada aos Estados 

do Sul do Br1ISiI e para exportação. 

Como todo cultivo, o mamoeiro é 

alvo do ataque de uma série de enfer

midades e pragas, destacando.se, entre 

elas, os ácaros. Eles alimentam-se de 

diferentes órgãos do mamoeiro causan

do deformações foliares, queda pre

matura de folhas , danos ao fruto e, 

conseqüentemente, comprometem uma 

melhor produtividade do cultivo. 

O ácaro rajado, Tetranychus urtiaze 

(Acari : Tetranyclúdae), é o principal 

problema do mamoeiro nas condições 

de verão de Teixeira de Freitas, Bahia, 

muito embora, o ácaro branco, Po/y

phagotarsonemus /atus (Acari: Tars()

nemidae) seja considerada por Gravena 

(1980) a praga chave para outras regiões 

produtoras de mamão. 

A literatura sobre o ácaro rajado as

sociado ao mamoeiro é um tanto es

cassa. Flechtmann e Abreu (1973) co

letaram esta espécie em mamoeiros, no 

município de !tabuna, Bahia . Ele tem 

sido citado, juntamente com o ácaro 

branco, como praga do mamoeiro em 

diversas regiões do Brasil (F1echtmann, 

1979; Oliveira, 1980; Luna, 1982; 

Marin Gomes e Salgado, 1983). 

Alguns trabalhos têm sido realizados 

visando o controle químico destes áca

ros em mamoeiro, embora as referências 
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bibliográficas sejam mais vastas quando 

se trata do cultivo do algodoeiro . As

sim é que Oliveira (1980) recomenda o 

polvilhamento com enxofre 40 PS 

(10 kg/ha) ou a pulverização com di

cofo! 18,5 PM (200 g/IOO I de água), 

dicofol 18,5 EC (200 mlll 00 I de água), 

enxofre 82 PM (500 e 800 g/Ioo I de 

águà) 'e bromopropylato 500 EC 

(60-65 mil I 00 I de água). As apli

cações devem ser dirigidas de modo a 

atingirem as folhas mais velhas do 

mamoeiro. 

Sherrnan e Tamaslúro (1958) e Sh~r

man e Sanchez (1968) detectaram efei

to fitot6xico de chlorobenzilato. dico· 

foi, dimetoato , trichlorfon e paratlúon , 

em concentrações de 120 a 240 g de 

i.a/lDO I de calda , sobre a variedade 

"Solo", chegando alguns dos produtos 

a causar atraso no desen volvimen to da 

planta. De acordo com Matuo (I980), o 

mamoeiro apresenta sensibilidade varia· 

da a diferentes produtos e suas formu

lações, sendo provável que não s6 o 

ingrediente ativo (i.a) mas também os 

solventes que entram nas formulações 

exerçam pape! preponderante no fenô

meno. Por este motivo , existe a neces

sidade de se avaliar a fitotoxicidade de 

defensivos agrícolas recomendados para 

as cultivares de mamoeiro cultivadas 

no Brasil. 

O controle de T. urtiaze vinha sendo 

efetuado com o dicofo! , clorobenzilato 

e bromopropylato, isolados ou em mis

tura com tetradifon. Porém, a partir da 

edição da Portaria n? 329, de 03.09.85, 

do Ministério da Agricult ura, foi proi

bida a comercialização dos acaricidas 

clorados, limitando as recomendações 
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ao uso de bromopropylato e tetradi
fon . Portanto, este trabalho apresenta 
os resultados de experimento realizado 
com a finalidade de se avaliarem novos 
produtos para o controle do ácaro ra
jado, dada a necessidade de pesquisa
dores e extensionistas contarem com 
mais alternativas de recomendação. 

Material e Métodos 

I . Avaliação de eficácia de acaricidas 
sobre ninfas e adultos. O experimento 
foi executado na Fazenda Santo Angelo, 
Município de Teixeira de Freitas, Bahia, 
em área plantada com mamoeiro h.bri
do Hawaii , com idade de 2 anos e plan
tac!.o no espaçamento 4 ,0 x 2,5 m. Foi 
iniciado em 5 de fevereiro e concluído 
em 24 de fevereiro de 1986. Os acarici
das ensaiados constam do Quadro I . Na 
aplicaça:o dos acaricidas , foi utilizado 
um pulverizador/atomizador costal mo
torizado, dirigindo-se o nuxo de atomi
zaça:o de tal forma que fossem atingidas 

as faces in ;~riores das folhas . A quanti 
dade de águo correspondeu a 700 I/ha, 
tendo sido gasto 0,7 I de calda por plan
ta . O delineamento experimental foi o 
de blocos casualizados com 10 trata· 
mentos e quatro repetições, constituin
do-se cada repetição de três linhas de 
mamoeiro com cinco plantas cada , 
perfazendo, portanto, um total de 15 
plantas por parcela. A avaliaça:o da efi 
cácia foi realizada tomando-se três plan 
tas centrais da segunda linha, tendo sido 
marcada, em cada uma, a sétima folha, 
correspondendo, conseqüentemente , a 
três folhas por parcela . As amostragens 
das populações de ácaros , antes e depois 
dos tratamentos , foram efe tuadas em 
um lóbulo do limbo. folia r/avaliação/ 
planta, totalizando três lóbulos/parcela/ 
avaliação. Em cada lóbulo , as amos
tragens de ácaros foram efetuadas nos 
sublóblJ 'os 2, 3,5 e 6, cobrindo uma' área 
de 2,54 cm 2 em cada subl6bulo. perfa
zendo um total de 30,5 cm2 por parcela. 

Quadro I - Re lação dos acari ci da s e re spectiva s de saVens ava l iados no controle 
do ácaro rajado em mamoe i ro . Te ixei r a de Fre i tas , fevereiro de 1986 . 

Tratame ntos 

Binapacr i I 
Bina pacryl + Tetradifon 
Binapacryl , Clofentez ina 
CI(>fe ntezina 
Abamect in 
Abamect i n 
Bromopropyl ato , Te trad i fon 
Cyhexa t in , Te t rad i fon 
Cyhexa tin 
Testemu nha 

FOnTlu lação 

40 EC 
40 EC + B EC 
40 EC + ~oo SC 
500 SC 
lB EC 
18 EC 
500 EC • 8 EC 
500 BR ( EC) + B EC 
500 BR (EC) 

Do sagens 

9 de i .• . /ha ml de produto comer-
<.ial em 100 l ã~ua 

400 143 
400 + 120 143 + 214 
400 + 2~0 143 +71, 5 
250 71 ,5 
5 39, 7 
7 , ~ 59 ,5 
375 • 120 107 + 214 
125 • 120 36 + 214 
125 36 

R evisla Theobroma 16( 3J. 1986 
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As contagens de ácaros (ninfas e adul

tos) vivos foram realizadas com o au

x ruo de estereomicroscópio com 10x 

de aumento. Os dados das contagens 

dos ácaros foram transfonnados em 

.j x + 0 ,5 e submetidos à análise de va

riãncia , considerando-se o delineamento 

experimental de blocos casualizados 

com 10 tratamentos e quatro repetiçOes. 

As médias transformadas foram compa

radas pelo teste de Duncan . efetuando

se análise individual de cada avaliaç!o, 

bem como análise conjunta dos dados , 

excluindo-se a prévia . 

A percentagem de eficácia foi cal

culada pela fórmula de Henderson e 

Tilton ( 1955) 3 , 7, 11 e 18 dias após 

as pulverizações . A percentagem de efi

cácia média é resultante da média aritmé

tica das avaliações individuais. 

2. Avaliação do efeito ovicida e da 

fitotoxicidade . A avaliação do efeito 

ovicida dos acaricidas foi feita em folhas 

coletadas apenas no bloco A e nos lóbu

los das folhas como descrito anterior

mente. Para tanto , foram retirados dois 

discos de folha com 6 cm2 / lóbulo, tota

lizando seis discos/ tratamento. Nesses 

discos . foram deixados 120 ovos/ disco. 

retirando-se os ovos excedentes, as nin

fas e os adultos. Os discos foram acon

dicionados em placas de Petri sobre al

godão embebido em água destilada de 

tal forma a não sofrerem encharcamento 

mas também de maneira a que fosse 

evitada a fuga das ninfas recém-eclodi

das . Foram efetuadas duas contagens 

diárias do número de nin fas emergidas, 

a intervalos de 13 horas, durante 4 dias 

consecutivos, período este em que as 

folhas mantiveram-se livres de agentes 

R evista Th eobroma /6(3). / 986 

fitopatogênicos. 

Os dados das contagens do número 

de ninfas eclodidas foi transfonnado em 

.j x + 0 .5 e submetidos à análise de va

riância, considerando~e o delineamento 

experimental inteiramente casualizado 

com 10 tratamentos e seis repetiçoes. A 

parcela experimental foi representada 

pelo disco da folha. com 6 em' e 120 

ovos. A eficácia dos tratamentos foi 

calculada por meio da fónnula de 

Abbot (1925) . 

A fitotoxicidade foi avaliada de con

formidade com a escala por Frans e 

Talbert (1977) na qual O = nenhum 

efeito , nenhum dano na cultura; 10 

= descoloraça'o ou atrofia leves na cultu

ra ; 20 = descoloraçãO , atrofia e perda de 

equihbrio da cultura ; 30 = injúria mais 

pronunciada na cultura. mas não dura

doura ; 40 = injúria moderada. a cultura 

usualmente se recupera ; 50 = injúria na 

cultura mais duradoura , recuperaça'o du

vidosa ; 60 = injúria duradoura no culti

vo . nenhuma recuperaçãO ; 70 = injúria 

pesada. perda na cultura ; 80 = destrui

ção do cultivo com pouca sobrevivência ; 

90 = aparecimento ocasional de plantas 

vivas; 100 = destruiça'o total da cuItura. 

Resultados e Discussto 

1 - A valiaçlo da eficácia de acarici

das sobre adultos e ninfas. Os resulta

dos apresentados no Quadro 2 mostram 

o efeito da aplicaça'o de acaricidas sobre 

adultos e ninfas de T. urtiClle. Antes da 

pulverização, as populaçoes de ácaros 

nas parcelas experimentais não apresen

taram diferenças estatisticamente signi

ficativas entre si, salvo para aquelas tra

tadas com binapacryl + c1ofentezina. 
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Quadro 2 - Média. transformadas do número de ãcaros de T. ur tica, contados em 30, 5cm 2/parcela , antes e apÓs a pulveriz!. ção. Teixeira de Freitas, Bah ia, feve r eiro de19B6. 

i.a ./ha pr evia 1 Oi as após a aplicação Tra tamentos 
(9 ) 

3 7 11 18 
Binapacry1 400 19,201 a b2 6 ,829 b c d 8 , 745 c d e 14 ,140 b 1 2 ,851 b c Binapacryl + Tetrad iton 400 + 120 19 , 953 a b 1 , 564 a 6 ,843 a b C d 13 ,779 b 7 ,816 ab 
8inapacryl + Clofentezina 400 + 250 24, 156 b 2, 238 a 4,033abc 6,685 a 6 ,890 a b 
Clofentezina 250 20,096 a b 10 ,338 d 10 ,862 d e 15 , 006 b 7,345 a b 
Abame cti n 5 14 ,846 a 3,698 a bc 2,239 a b 3 ,4 72 a 4 ,688 a 
Abamectin 7,5 16, 185 a b 3,442 a b 1,498 a 2 , 157 a 3 ,057 a 
8rornopropylato + Tetrad i fon 375 + 120 19,548 a b 2 ,253 a 8,023 b c d e 15 ,862 b 9 ,325 a b c Cyhexatin + Tetrad i fo n 125 + 120 15,893 a 2,889 a b 2,468 a b 6 ,977 a 9,305 a b c Cyhexatin 125 20,465 a b 7 ,604 c d 8,471 c d e 17,815 b 15,208 c Te s t..,.,nha 16,915 a b 14,487 e 13 ,474 e 26 ,080 c 15,197 c 
C.V. ( ~ ) 25,68 46,51 55,34 34,20 46 , 11 
INúmero de ãcaros trans formado em I x + O, S: 
2Mé dias segui da s da mesma letra não são es tatis ticamente diferentes (p = 0 ,05) pe lo teste de Duncan . 
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cuja populaçfo média inicial foi mais 
elevada. 

A densidade populacional dos ácaros 
foi consideravelmente reduzida, em to· 
dos os tratamentos, 3 dias após a pulo 
~rizaçfo , quando comparados com a 
testemunha. Os acaricidas binapacryl, 
cyhexatin e clofentezina, aplicados iso· 
ladamente, foram menos eficazes que 
os demais. A menor eficácia apresen· 
tada por estes acaricidas, que variou de 
72,S a 80,6% no 3? dia da avaliaçfo 
(Quadro 3), pode ser atribuída à redu· 
ção da atividade acaricida logo após a 
pulverizaçfo. Foi observado que a maio· 
ria dos ácaros, nestes tratamentos, eram 
ninfas recém-eclodidas, oriu.ndas de ovos 
não atingidos pela pulverizaça:o. Portan· 
to , quando o mamoeiro encontrar·se al· 
tamente infestado, isto é, com número 
de ácaros maior que um, e elevado 
número de ovos (20/cm2 ) , é desacon· 
selhável a aplicaçfo destes acaricidas. 
pois permitem rápida reinfestaça:o. co· 
mo evidencia a avaliaçfo rea1izada 7 
dias após a aplicaça:o , quando estes 

tratamentos equipararam·se à testemu· 
nha (Quadro 2). Deve ser ressaltado que 
a pulverizaçfo a intervalos curtos de 
tempo dificultam a observância do pe· 
ríodo de carência. visto que. no ma· 
moeiro, a colheita é efetuada quase que 
diariamente. As misturas binapacryl t 

clofentezina e cyhexatin t tetradifon, 
juntamente com as duas dosagens de 
abamect in. foram os tratamentos que 
mantiveram as menores densidades po
pulacionais de T. uniClle. durante 
todo o período após a pulverizaçfo 
(Quadro 2). 

O Quadro 3 mostra a dicácia dos 
acaricidas sobre ninfas e adultos de T. 
urtiClle. Nele está evidenciada a superio· 
ridade de abamectin (7,5 g de La.fha) . 
abamectin (5 g de La .fha) e das mistu· 
ras binapacryl + clofentezina, com efi· 
cácias médias superiores a 93%. Em se· 
guida, encontram~e as misturas Bina· 
pacryl + tetradifon e cyhexatin + letra· 
difon com eficácias médias superiores 
a 83%. A mistura bromopropylato + 
tetradifon , juntamente com c1ofentezi· 

Quadro 3 - Eficãci a (~) de aca ri cidas no control e de adul tos e ni nfas de T. 

urti cae . Teixe ira de Freitas. Bahia. fevereiro de 1986 . 

i.a./ha Dias apÓs a apli cação 
Tra tamentos íg) 3 7 11 18 

8i napacry 1 400 77 .6 80 .8 74 ,0 46,8 

8inapacryl t Tetradi fon 400 + 120 99 ,3 79 ,0 87.3 78.5 

Binapacryl + Clofentezi na 400 + 250 98.3 94 ,9 96,7 86 ,4 

Clofentezina 250 72 ,S 50 ,4 74 ,0 82,4 

Abamec t i n 5 91 ,4 95 ,8 97 . 1 90,2 

Abamectin 7.5 92,4 98.8 99.2 96 ,3 

Brbmo propylato t Te t radi fon 375 + 120 97 ,8 65 .3 63 .0 73,0 

Cyhéxatin t Te tradifon 125 t 120 92 .5 96 . 3 89 .2 57.9 
Cyhexatin 125 80 .6 62 .3 65 .3 24.4 

Revista lheobrorruz / 6(3). 1986 
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na, binapacryl e cyhexatin apresentaram 
eficácias médias inferiores a 80%. Toda
via , a mistwa bromopropylato + te
tradifon apresentou eficácia elevada 
(97,8%) nos três primeiros dias da apli
caça<> , decaindo bruscamente nas avalia
çoes seguintes. Embora a clofentezina 
tenha sido incluída neste último grupo 
de acaricidas , ela se caracteriza pelo fato 
de apresentar um crescimento gradativo 
da eficácia , no decorre r do tempo 
(Quadros 3 e 4) , atingindo eficácia má
xima de 82 ,4% aos 18 dias . Resultados 
semelhantes foram obtidos por Almeida 
et al (1984) sobre este ácaro em algo
doeiro e por Kovaleski e Carvalho 
(1986) sobre Panonychus ulmi na ma
cieira, no qual os melhores índ ices de 
eficácia da clofentezina foram verifi
cados, respectivamente, aos 12 e 21 dias 

após a aplic.' çfo. 
Pode ser tlimWm observado que • 

mistura binapacryl + teuadifoo e 
cyhexatin + tetradifon apresentaram 
controle superior a 80% até Ii dias 
após a aplicaÇlo. decaindo na avalia
çJo relativa lO 18~ dia após a pulveri
zaçi'o. Nakayama et ai (1984) encon
traram eficácias com até 16 dias após 
a pulverizaçllo de algodoeiros, porém 
com dosagens superiores ãs aqui utili
zadas . Portanto , para estas duas mistu
ras, pode-se estabelecer o prazo de 
18 dias para que estes prôdutos contro
lem o ácaro rajado eficazmente. O aba
mectin , por apresentar desempenho alta
mente satisfatório nas dosagens testadas 
(Quadros 2 , 3 e 4), terá, obviamente , 
este prazo mais longo que 18 dias . Em 
algodoeiro , ficou demoostrado que o 

Quad ro 4 - Médias transformadas do número de âlaros/parce 1a o btidas pela anã-

1i se conjunta e ef icâcia media ('.t ) dos tratamentos. Teixe ira de Freitas, Bahia, 

fevere i r o de 1986. 

Tra tame ntos 

Bi napa cry1 

Bi napacry1 > Tetradifon 

Bi napacry1 > C10f entez i na 

C10fe ntezina 

Abamec ti n 

Abamec t i n 

Bromopropy1 ato > 1etradifon 

Cyhexatin + Tetrad i fon 

Cyhe xa t i n 

Testemun ha 

C.V. ( ~ ) 

La. / ha 
(9 ) 

400 

400 > 120 

400 + 250 

250 

5 

7,5 

375 + 120 

125 > 120 

125 

INúmero de á caro s transformados em I x > 0 ,5 . 

Aca ro sI pa r ce 1 a 1 Ef icác ia (t) 

10 ,64 d e2 69,8 

7,50 b c 86,0 

4 , 96 d b 94, 1 

10 , 88 de 69 ,8 

3, 52 a 93 ,6 

2 , 53 a 96, 7 

R,86 d 79,8 

5, 41 a b 83 ,9 

12 , 27 e 58 , 1 

1 7, 31 f 

46, 26 

2Mêdias se9u i das da mesma letra não são estatisticamente d iferentes (p • 0 , 05 ) p~ 
lo tes~e de Duncan . 
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abamectin, nas dosagens de 5 e 7,5 g 
de i.a.fha, apresentou eficácia superior 
a 86% no controle de T. urticae por um 
período de até 21 dias (Bertipaglia 
et ai, 1986). 

Embora as eficácias de abamectin , 
nas dosagens de 5 e 7,5 g i.a.fha, não 
tenham diferido estatisticamente duran
te o decorrer do ensaio (Quadros 2 e 3), 
pode-se afirmar que a dosagem mais alta 
foi ligeiramente superior à mais baixa. 
A dosagem de 5 g i.a ./ha sempre mos
trou eficácias inferiores em todas as 
avaliações. No entanto,. para fins de re
comendação de controle, levando-se 
em consideração o custo do produto, 
esta dosagem satisfaz plenamente . Vale 
aqui registrar que McCoy, Bulloch e 
Dybas (1982), Nakasone et ai (1982), 
Undurraga et ai (1983), Santos (1984), 
Alves e Salgado (1984) e Bertipaglia 
et ai (1986) encontraram também eficá
cias elevadas para o abamectin em en
saios de controle deste e de outros 
ácaros. 

No Quadro 4 (análise conjunta), po
de ser notado um efeito aditivo entre 
os ingredien tes ativos, quando se com
para binapacryl, binapacryl + clofente
zina e clofentezina . Binapacryl e clofen
tezina evidenciaram eficácias 24,3% in
feriores às da mistura. Resultados se
melhantes foram obtidos com binapacryl 
+ tetradifon e cyhexatin + tetradifon em 
relação a hinapacryl e cyhexatin aplica
dos isoladamente. Binapacryl e cyhexs
tin foram 16,2 e 25,8% menos eficazes 
do que as respectivas misturas com te
tradifon. Resultados similares foram 
obtidos por Nakayama et ai (1984) so
bre o mesmo ácaro em algodoeiro. Por-

Revista Theuhroma /6(3). /986 

tanto, binapacryl necessitou do efei
to sinérgico de tetradifon ou de clofen
tezina para apresentar efeito consistente 
de controle. Do mesmo modo, cyhexa
tin necessitou de tetradifon. 

2. Ação ovicida e fitotoxicidade . O 
Quadro 5 mostra os resultados da ação 
ovicida dos produtos em estudo. As efi
cácias foram as seguintes, em ordem de
crescente: binapacryl + tetradifon, bro
mopropylato + tetradifon, binapacryl , 
abamectin (5 g i.a.fha), abamectin (7,5 g 
i.a.fha), binapacryl + clofentezina, cyhe
xatin + tetradifon e cyhexatin. A clofen
tezina não controlou T. urticae. contra
riando resultados obtidos por Kovaleski 
e Carvalho (1986), muito embora estes 
autores tenham trabalhado com P. u/mi 
em macieira _ 

Observando-se os dados de eficácia 
média, aos 3 dias (Quadro 3), verifica-se 
que não existe concordáncia com os da 
eficácia relativa à ação ovicida (Quadro 
5) obtidos em laboratório. A provável 
causa pode ser atribuída a um tratamen
to desuniforme de todos os ovos, duran
te a pulverização no campo, pois, segun
do Flechtmann (1979), estes ficam pro
tegidos por abundante quantidade de 
teia. Este argumento é reforçado pelo 
fato de que , logo após a aplicação dos 
acaricidas, foi observada grande quan
tidade de gotículas retidas na teia. Por
tanto , o método adotado para avaliaçãO 
do efeito ovicida deve estar medindo 
apenas a ação sobre ovos que foram efe
tivamente a tingidos , restando um eleva
do percentual de ovos $em serem tra
tados . Entretanto, fica evidente que 
binapacryl, tetradifon e abamectin apre
sentam aça-o ovicida, propriedade extre-
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Quadro 5 - Medias transformadas do número de ninfa' emergidas de 120 ovos em 

função dos tratamentos, percentagens de eficãcia e fitotoxieidade . Teixeira de 

Fre ita s , Bah ia , fevereiro de 1986 , 

Tra t amentos i . a , I ha ~ln fas emerg idas 1 [ .r icãci a 
ri to to xic idade3 

( g ) ( ) 

Si napa ery1 400 1 ,93 a 2 80 , 5 10 

Si na pacry 1 + Tetrad ifon 400 + 120 1 ,66 a 88 , 1 10 

8inapacryl + Clofe ntezina 400 + 250 2 ,4 5 a b 66 ,9 10 

C10fen tezi na 250 4 , 77 d O 

Abame ctin 5 1 , 76 a 80 , 5 O 

Abame t i n 7,5 1 ,94 a 79,7 O 

Bromopropyl ato t 

Tetl'ad ifo n 375 + 120 1, 90 a 83 .0 O 

Cyhexatin , Te t r adi fon 125 + 120 2 ,73 a b 58 . 5 10 

Cyhexatin 125 3 . 35 b c 39 . 8 10 

Te s temunha 4 , 46 c d 

C, V. ( '; ) 39 , 2 

INúme ro de ni nfas transfor mack> em I x +O, 5. 

21~edia s segu i da s da me5ffia letr a não são s ig ni ica i vamente di fe rentes (p: 0 , 5) 

pelo teste de Dunean. 

3Eseala de Fra ns e Ta1bert (1977) . 

mamente desejável para o controle de 
T. urticae. 

Ainda no Quadro 5, pode ser obser
vado que binapacryl e cyhexatin causa
ram fitotoxicidade ao mamoeiro COm 
índices iguais a 10. Todavia , não foram 
observadas anomalias como: queda de 
l1utos, abortamento de flores e de bo
tões florais. Os sintomas nas folhas no
vas , desapareceram 7 dias após a aplica
ção. Apesar disso, deve-se evitar reapli
cação destes produtos com intervalos 
inferiores a 18 dias . 

Conclusões 

I. Os acaricidas abamectin (5,0 e 
7,5 g La .fha), binapacryl + tetradifon 
(400 + 120 g i.a.fha), cyhexatin t tetra· 

difon (125 i 120 g i.a ./ha) e binapacryl 
t c10fentezina (400 + 250 g i.a ./haJ fo
ram eficientes no controle de T. III"tiCl1C' . 
em mamoeiro . com inte rvalo de seguran
ça de 18 dias . f vantajosa a utili zação 
das misturas soh alt a infestaça'o . 

2. Os acaricidas binapacryl (400 g 
i.a .lha) . cyhexatin (125 g i.a .fha) e bro
mopropylato + tetradifon (375 ' 120 g 
i.a.fha) foram eficazes até 7 dias após a 
aplicaçao. sendo o intervalo de seguran
ça de 11 dias sob alta infestação de 
T. urtiale. 

3. A mistura binapacryl + doCente
zina apresenta sinergismo . aumentando 
a eficácia dos acaricidas decorrente do 
efeito aditivo c da aça'o ovicida e adul-

RtI';S(Q 1"II,o"romtJ Ihl_l). I~Só 
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ticida de binapacryl e açlo adulticida 
(lenta) de clofentezina, tornando 8 

mistura mais eficiente que os acaricidas 
isolados. 

4. Os acaricidas binapacryl, cyhexa
tin e bromopropylato podem ser reco
mendados somente quando as popula
ções de T. urticae estiverem baixas (me
nos que 1,0 ácaro/em 2). 

5. Abamectin a 5 e 7,5 g i.a./ha foi o 
acaricida mais promissor, com eficácias 
médias de 93,6 e %,7%, respectiva
mente, sendo, no entanto, desnecessá
rio o uso de 7,5 g i.a .fha para o efetivo 

controle de T. UTricae. 

6. Os acaricidas cyhexatin e clofen
tezina nlo evidenciaram açlo ovicida 
sobre T. UTricae. 

7. Os acaricidas binapacry\ e cyhexa
tin, isolados ou em mistura, foram fito
tóxicos ao mamoeiro, mas não consti
tuindo fator que impossibilite as suas 
recomendações nas dosagens testadas, 
visto ocorrer rápida recuperação das 
plantas. Deve-se, no entanto, evitar 
reaplicações sucessivas com intervalos 
menores que 18 dias. 
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