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Rn/Jta Th~obroma 16(4): 1 73- 1 88. 1986 
Cen tro de ptsquiJllJ do Cacau. I/hius. BahÜl. Brasil 

Conservação da viabilidade da semente de cacau. 
IV. Efeitos de fungicidas e peletização 

Solange Faria LIJi1 Figueiredo 1 

Resumo 

Comparou-se a eficiência de sete fungicidas e da técnica de peletização na conservação da 
viabilidade de sementes de cacau (1heobroma cacaO L ). As sementes. oriundas de frutos ver
dOengos. foram armazenados em sacos de polietileno a 25 ± 10 C. Foram utilizados os fungi· 
cidas : Arasan , Bcnlate, Brassicol. Cupravit Azul, Neantina Seco BR, Niuosan e Polyram. As 
semen tes sem tegumento mosu aram percentagens de germinação mais elevadas que as com 
tcgumento. Houve redução acentuada na germinação à medida que aumentava o período de 
armazenamento. O fungicida Neantin a Seco BR apresentou os melhores resultados. conservan
do as se mentes viáveis até 100 dias de armazenamento, seguindo-se o Benlate. que as conser
vou até 70 dias. Não se encontrou diferença significativa entre os tratamentos com Arasan. 
Cupravit Azul e Niuosan. Polyram mostrou-se o pior tratamento. Foram identificados vá riOS 
fungos de armazenamento. constantes em todos os tratamentos. durante os diferentes per(o
dos de armazenamento. Conclui-se que os fungos são os responsáveis pela deterioração das 
sementes em armazenamento. Sementes peletizadas permaneceram viáveis até 20 dias. não 
sendo este um método recomendado para a conservação da viabilidade de sementes de 
cacau. 

PlllavraJ-chav~: 1h~obroma cacao. semente. conservação, germinação 

Conservatioo of cacao seed viabillty. 
IV. Effect of fUDgicides aod the use of pelletizatiOD 

Abstract 

The efliciency of seven fungicides and the technique of pelletization .... re compared in the 
conservation of the viability of cacao (1heobroma cacao L) seeds. Seeds f tom nearly ripe fruit s 
were used and in ali treatments ,""e stored in polyethylene bags at 25 • l°e. Arasan, Benlate, 
Btassicol. Cupravit Azul, Neantina Seco BR. Nitrosan, and POlyran wete the fungicides used . The 

I Instituto d~ Biol0KÍ4 - Deponamento de Blolapz Animlll e Vegetal - FisioloKÍ4 V~getal - Uni· 

verndtlde do Estado do Rio de Janeiro. 20.000. Rio de Janeiro. Brasil. 
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/u Figueirtdo 

s!.:\.'d:or. ",lhoUI (('~m..:n t s ho\\~u hight.:r pcCl.: cnta@:':~ of germinatio" than tho~c with tegumcnt. 
nU.'H! \1,';,) .. a m:lIk.:d rcduclion in tlh.' gt.'rminalion a\ lhe storagc pcriod int.:rcased. "h~ fungicldc 
Noanlina So<,o IlR gaw the ~st ,",ult. pr.s.rving the sceds viablc up to 100 day, of storage , 
fo llo\\"cd b)' Il<nlatc ,,111ch prcSl' rwd them to 70 days. No , ignificant diffcrcncc ",as found 
:.Jmong the trC'atmcnt"i with Ara ..; an. Cupravit Azul. and Nitro~an. The treatmcnt with Polyran 
~avc the poore,t r.,ult. &v<ral ,torage fung i appcared in ali trcatments during differcnt periods 
of ' toragc . Th. contlu, ion i, that th e fungi are rc spon,ible for the dctcrioration of the sceds 
during storage. Pellctizcd .ccd. rcmaincd viable for 20 days, and th L< method could not be rc· 
commcnded for prescrving the viabil it)' of cacao sc'~ds . 

K~y words: Th~ob,oma cacQo, sced. conscrv3tion. germination 

Introdução 

Harrington (1972) classificou o cacau 
(l71eobroma aUl10 L.) como uma das 

es, .cies de sementes de vida curta, le
vando em con ta sua velocidade de dete
rioração e caracterizou como a principal 
causa a invasão crescente de fungos, já a
pontada por Pyke, Leonard e Wardlaw 
(1934) , Hansen e Hunter (1960) e 
Swar·brick (1965). 

Alvim (1960), que alcançou êxito 
com o emprego do fungicida Phygon 
XL, sugeriu a continuidade de pesquisa 
com outros fungicidas que fornecessem 
novos resultados para a manutençiIo da 
viabilidade das sementes de cacau. 

Hansen e Hunter (1960), Barton 
-( 1965), Swarbrick (1965) Mossu (1974, 
apud ClMn e Roberts, 1980) , Goldbach 
(1"979) 'e King e Roberts (1982) usaram 
·ou testaram diferentes fungicidas na 
conservação destas sementes, embora 
Cabrera (l962 , apud Chin e Roberts, 
1·980) tenha considerado que eles causa
vam -efeitos deletérios nas sçmentes. 

A pelctizaçiIo é uma técnica bastante 
empregada para a inoculação de bacté
rias fixadoras de nitrogênio do gênero 
Rhizobium, em sementes de Legumino· 

Revista Th~obroma /6(4). /986. 

sae, para a formulaçiIo de nódulm radi
culares. No entanto, também te:' : sido 
utilizada com êxito no tratamento de 
sementes para controle de patógenos 
(Dhingra et ai , 1980). 

O presente trabalho teve o objetivo 
de testar diferentes fungicidas no con
trole do ataque fúngico às sementes de 
cacau em armazenamento, bem como O 

emprego da peletização na conservação 
da viabilidade da semente . 

Material e Métodos 

Utilizaram-se frutos verdoengos de 
T71eobroma cacao L. cultivar Comum, 
obtidos no Centro de Pesquisas do Ca
cau (CEPEC), no Município de Ilhéus, 
Estado da Bahia. 

Os experimentos foram conduzidos 
no Laboratório de Análises de Semen· 
teso da Estação Experimental de Itaguaí, 
da PESAGRO·RIO. 

A polpa mucilaginosa que envolve a 
sementc foi removida por friccionamen· 
to manual em peneira de aranlC com ser
ragem au toclavada. 

Foram utilizadas sementes com e sem 
tegumento , tcndo sido despolpadas e 
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secadas por 12 horas, à sombra, à tem· 
peratura de 26 ± 20 C. O tegumento foi 
retirado com o aux ílio de faca de ponta 
fina , após o período de secagem, sendo 
imediatamente submetidas aos trata· 
mentos. 

Os fungicidas utilizados esta-o carac· 
terizados no Quadro I e as dosagens f o· 
ram empregadas de acordo com as reco· 
mendações dos fabricantes. Aqueles em 
pó foram administrados juntamente 
com talco neutro (Boock, 1957), como 
espalhante adesivo, na proporção de 
I : 1. As sementes imersas por 10 minu
tos, na suspensão de Polyram, foram se· 
cadas à sombra sob temperatura aproxi· 
mada de 26 ± 20 C. As sementes com te· 
gumento secaram por I 2 horas e as sem 
tegumento por 4 horas , a fun de evitar 
o escurecimento da extremidade expos· 
ta do eixo embrionário. 

ApÓS os tratamentos, quarenta se· 
mentes com ou sem tegumento foram 
acondicionadas em sacos de polietileno, 
previamente esterilizados em solução de 
hipoclorito de sódio a 5%. Os sacos fo· 
ram colocados em caixas plásticas ve· 
dadas, em germinadores. 

Para a peletização, de acordo com o 
método de De Polli el ai . (J 972), fo· 
ram utilizadas 3 g de goma arábica em 
pó, diluídas em 4 ml de água e 200g de 
carbonato de cálcio, para 200g de se· 
mentes. 

Sementes com e sem tegumento fo· 
ram tratadas ou n3"o com o fungicida 
Benlate, ficando constituídos 4 lotes. 
Cada lote foi colocado dentro de um 
saco de polietileno, que já continha a 
solução coloidal de goma arábica. Este 

foi agitado manualmente com movimen· 
tos fortes , a fim de possibilitar um re· 
vestimento uniforme do adesivo sobre a 
semente. Após a adiça-o do carbonato de 
cálcio, o saco foi novamente agitado , 
com cuidado para evitar a formaç3"o de 
agregados de sementes. A seguir, as se· 
mentes peletizadas foram peneiradas e 
secadas em condições ambientais, por 
12 horas, sob temperatura de 26 ± 2 0 C 
e armazenadas em sacos de polietileno, 
dentro de caixas plásticas vedadas, em 
germinadores. 

As sementes foram armazenadas, por 
períodos variados, em germinadores de 
marca Biomatic, a 25 ± 1 °C, com umj· 
dade relativa de aproximadamente 100% 
e luminosidade natural,já que o germi· 
nador apresentava porta e teto de vidro 
hia1ino, com fotoperíodo aproximado 
de 8 horas de luz e 16 horas de escuro. 

Após cada período de armazena· 
mento, foi feita a germinação como parâ· 
metro de avaliação da viabilidade da se' 
mente. A amostragem, para testes de 
germinação e umidade, foi realizads-a 
cada 10 dias, até 100 dias de armazena· 
mento. 

Nos tratamentos com fungicidas, por 
ocasião do término de cada período de 
armazenamento. foram preparadas lâmi· 
nas para identificar os fungos da superfí· 
cie das sementes. Foi utilizado o corante 
azul de algodão (Silveira, 1981) e a c1as· 
sificação micológica baseou·se em Gil· 
man (1963) e Smilh (1963). 

A análise de germinação foi realizada. 
com três repetições de 10 sementes, se· 
meadas com a região hiJar voltada para 
baixo, em rolos de papel·toalha, umede· 
cidos com 100ml de água destilada. Os 
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Quadro I - Descrição gera l dos fungicidas (Kimati, 1978). 

Produto comerc ial Nome técni co Nome químico 

Arasan 75 

Benlate 

Brassicol 75 PM 

Cu pra. it Azu I 

Neatina Seco BR 

Ni trosa n TC -6 

Po lyram Combi 

Ti ram 

benomi I 

peNB ou 
qu intozene 

hidró xido 
de cobre 

di ssulfeto de tetramet i I 
tiuram 

N (I -buti l carbamoil )-ben 
zi mi dazol-2-carbamato de 
metila 

penta cloroni tro benzeno 

hidróxido de cobre 

acetato d~ . acetato de fenilmercúrio 
feni Imercurlo 

TeMTB 

metiram 

2-tiocianometi l ti oben
zotiazo I 

copolímero de dissulfeto 
de etilenobi sdiocarbamo 
i I e feti l enobisditiocar 
bama to de zi nco 

Formul ação 

Pô seco com 
70% de Ti ram 

Pó molhá.el com 
50% de benomi I 

Pô molhã.el com 
75% de PCNB 

Dosagem recomendada 

200 g/ IOO kg semente 

200 g/IOO kg semente 

Cla ss i fi cação guan
to ã ap I icaçao 

Residual e/ou decon 
tato para t ra tamento 
de sementes 

Sistêmico 

Residua l e/ ou de con 
tato para tratamento 
de sementes e errad i 
cante para tratamen:: 
to"de solo . 

Pô molhã. el com 
35% de cobre e-
1ementar 

100 g/IOO kg semente Resi dua l de folhagem 

Pô seco com 0,09 
de mercúrio metã ISO g/IOO kg semente 
li co 

Granulado com 
6% de TCMTB 

Pó mo lhá.el(apli 
cado de fo~ 11 
quida) com 80% -
de metiram 

400 g/IOO kg semente 

100 g/ IOO l água 

Res i dual e/ou de con 
ta to pa ra tra tamentO 
de sementes 

Res i dual e/ou de con 
tato para tratamentO 
de sementes 

Res idua I e/ou de con 
ta to para tra tamentO 
de sementes 

-
'" 

~ 
" " <;. 

" g. 
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rolos foram colocados em germinadores, 
à temperatura de 30 ± 10 C. umidade re
lativa de aproximadamente 100% e foto
período de 8 horas de luz por 16 horas 
de escuro . As leituras foram realizadas 
no sétimo e décimo quarto dias após a 
semeadura. A análise de germinação foi 
dada como concluída quando as plântu
las já apresentavam cotilédones abertos 
liberando o epicótilo. 

O teor de umidade foi expresso em 
percentagem na base da massa úmida, de 
acordo com as prescrições das Re
gras para Análise de Sementes (Brasil, 
1980). Utilizou-se o método de estufa a 
105 ± 30 C, que se destina a qualquer 
espécie de semente, sendo realizadas 
duas repetições de cinco sementes. 

Resultados e Discussão 

~'ungicidas - Pela observação dos da
dos do Quadro 2, constata-se que , em 
sementes com tegumento , houve uma 
queda brusca na germinação, em todos 
os tratamentos, com 10 dias de armaze
namento , sendo que as sementes trata
das com Nitrosan apresentaram 23% de 
poder germinativo aos 20 dias de arma
zenamento. Em sementes sem tegumen
to , o tratamento mais eficiente foi a Ne
antina Seco BR, que conservou a viabili
dade até 87 e 20% aos 90 e 100 dias de 
armazenamento, respectivamente, se
guindo-se o tratam.ento com Benlate, em 
que as sementes apresentaram 73 e 23% 
de germinação aos 60 e 70 dias de arma
zenamento. respectivamente. Não foram 
observadas plântulas anormais, sendo a 
diferença entre a percentagem total de 
germinação e a percentagem obtida, re-

presentada por sementes mortas ou 
plântulas deterioradas na fase inicial de 
seu desenvolvimento. 

A análise da variância dos dados apre
sentados no Quadro 2 revelou valores de 
F significativos a nível de I % de proba· 
bilidade . Verificou-se. através da compa
ração entre as médias. feita pelo teste de 
Tukey (1 %). que os fungicidas foram su
periores ao controle. sendo que a Nean
tina Seco BR apresentou a maior média 
de germinação , diferindo significativa
mente dos demais. O fungicida líquido 
Polyram foi o pior tratamento, provavel
mente pelo uso na forma líquida . A ne
cessidade de secagem após o tratamento, 
para o armazenamento , possivelmente 
facilitou c propiciou a intensa deposição 
de fungos na superfície. Não houve dife
rença significativa entre Arasan, Cupra
vit · Azul e Nitrosan , embora Carvalho 
(1976), em sementes de eucalipto , e 
Naundorf (1955). em sementes de ca
cau. tenham constatado um aumento na 
percentagem de germinaçao de sementes 
tratadas com Arasan e posterior estímu
lo ao crescimento das plântulas. No ex
perimento em questão. no entanto. mIo 
foram observados resultados semelhan
tes , o que concorda com os trabalhos de 
Swarbrick (i 965) e King e RobertS 
(1980). Cupravit Azul. fungicida cúpri
co classificado como residual de foUla
gemo foi utilizado com êxito neste tra
balho como protetor de sementes. Dhin
gra et ai. (1980) também assinalaram o 
efeito positivo deste fungicida em se
mentes de beringela , ervilha, pimentão e 
tomate. Ainda que Niuosan, tenha sido 
empregado eficientemente na conserva
ção de sementes de algodão, amendoim, 

Rel'isto TII.obromo / 6(4). / 986. 



;" Quadro 2 - Percen tagens mê~ias de germinação de sementes d~ cacau, com tegcmento (CT) e sem tegumento (ST) , tratadas com -" '" lHaio , 1981. ~ ::;. fungicidas , sob diferentes períodos de annazenamento, a 25 ! 1 oCo (porce ntagem inicia l de germinação: l OO~) . i> 
:;l Germinação (%) .. 
<> .,. Período de armazenamento (dias) Media 
~ Tratamentos dos :3 O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 t ra tdlt1en tos " -~ CT ST CT ST CT ST CT ST CT ST CT ST CT ST CT ST CT ST CT ST CT ST 
~ 
"- Controle 87 100 O 53 O O O O O O O O O O O O O O O O O O 11 f 
~ Arasan 100 93 O 97 O 100 O 87 O 100 O O O O O O O O O O O O 26 c 

'" Sen10te 100 100 3 100 O 100 O 100 O 77 O 87 O 73 O 23 O O O O O O 35 b 
8rosicol 93 100 O 100 O 77 O 67 O O O O O O O O O O O O O O 20 d 
Cuprav it Azul 77 93 O 100 O 100 O 77 O 87 O O O O O O O O O O O O 24 c 
Neant ina Seco BR 97 100 23 97 O 97 O 97 O 97 O 100 O 97 O 97 O 100 O 87 O 20 50 a 

~ Ni trosan 97 100 47 100 23 100 O 93 O O O O O O O O O O O O O O 25 c " " Po 1yram 90 97 7 70 3 77 O O O O O O O O O O O O O O O O 16 e ~ . 

Med ia - legume ntos 93 98 10 90 3 81 O 65 O 45 O 23 O 21 O 15 O 12 O 11 
8-

O O 
Media - Periodos 96 A 50 B 42 C 32 O 22 E 12 F 10 G 8 H 6 I 6 J L 

Fungicidas 
F 719,08" 

Tukey (l~ ) 0,22 

Periodo 
F 2747,00" 

Tukey (1 %) 0 ,26 

CV (:) 10,1 

lMêdias seguidas da mesma letra, ~aiüscula nas linhas e minúscul as nas colunas , não diferem, ao nível de 1% de probabili dade, 
pe lo teste de Tukey . 

.. Signifi cat ivo ao nível de 1\ de probabil idade. 
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arroz, soja e trigo (Kiroati, 1978), para 
sementes de cacau não foi ta'o eficiente. 

A comparaçllo entre as médias dos 
períodos de armazenamento, através do 
teste de Tukey (1 %), indicou uma redu· 
ção acentuada na germinação a medida 
que aumentava o período de armazena
mento (Quadro 2). 

Os resultados obtidos com o uso da 
Neantina Seco BR, fungicida mercurial, 
assemelharam-se aos obtidos por Zink e 
Rochelle (1964), tendo alcançado 
72% de viabilidade aos 90 dias de arma
zenamento. Tem açllO residual e erradi
cante e sua atuação fungistática pode se 
dar sobre ou fora da membrana citoplas
mática, interferindo nos grupos ionogê
nicos sulfidrílicos, carboxl1icos e imida
zólicos, largamente distribuídos nas cé
lulas vivas, afetando um grande número 
de processos metabólicos dos fungos, a
carrelando sua morte. Embora seja re
conhecida a eficiência dos fungicidas 
mercuriais , em face de sua alta toxidade 
aos animais , sobretudo ao homem, seu 
uso deve ser con trolado pelos técnicos 
do Ministério da Agricultura (Portaria 
nO 06 de 29 de abril de 1980). 

O Benlate, fungicida que apresentou 
os melhores resultados depois da Nean ti
na Seco BR atua pela transfo rmação do 
benorrúl em um princípio fungitóxico 
comum, o MCB (2 - benzimidazol-carba 
mato de metila), que decompõe o fuso 
rnitótico (Kimáti, 1978), caracterizan
do , assim, sua eficiência com proprieda
des residual , erradicante e sistêmica. O 
autor considerou, ainda , grave o proble
ma da resistencia de linhagens de fungos 
a este fungicida , destacando dentre eles 

Penicillium spp., bastante encontrado 
nesta pesquisa. 

Sementes com tegumento não trata
das mostraram-se atacadas por fungos 
por volta do terceiro dia de armazena
mento, enquanto as sem tegumento, a 
partir do sétimo dia (controles). 

As sementes com tegumento, em to
dos os tratamentos, apresentaram, aos 
10 dias de armazenamento , um micélio 
desenvolvido sem presença de corpo de 
frutificação característico, evidenciado 
apenas aos 20 dias. Enquanto não se ob
servou a presença de fungos durante o 
armazenamento, a taxa de germinação 
foi elevada. No entanto , a partir do mo
mento em que estes foram visualizados 
na superfície da semente, o subsequente 
teste de germinação mostrOu uma queda 
acentuada. 

Foram iden tificados, indiscriminada
mente em todos os tratamentos, durante 
o período de armazenamento , os seguin
tes fungos : Aspergilllls candidllS Link, 
A. clavC1rus Desm., A. f70VlIS Link, grupo 
de A. g/aUClIS, A. niger van Tieghem, A. 
\Vemii Wehmer , Penicil/ium spp , RhizQ
pus arrhizus Fischer e R . nigricons 
Ehrenb. 

Crocker e Barton ( 1957) e Harrington 
(l972) propuseram que , em sementes 
atacadas por fungos durante o armaze
namento , a velocidade respiratória total 
é elevada pela respiraç3'o dos fungos e, 
em face da aeração insuficiente, ocorre 
o aquecimen to da semente, culminando 
com a perda de sua viabilidade. Harring
ton ( 1973). estudando ainda o mecanis
mo de deterioraçllo da semen te de algo
dão, observou que os fungos atuam 50-
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bre a semente, oxidando os lipídios e li
berando ácidos graxos, que se tomam 
endoprorlutos tóxicos, acarretando ina
tivaçao enzimática, degeneração da 
membrana celular, com subsequente 
perda do controle de pemleabilidade e 
danos no DNA e RNA . Este estudo con
firmou os dados obtidos por Roberts 
(1972) com sementes de trigo inocula
das e foi endossado posteriormente por 
Chin et al . (1981) em sementes de serin
gueira. Vem colaborar com nossa pro
posta os resultados obtidos por Hansen 
et aI. (1973), que inoculando sementes 
de cacau com Aspergillus amstelodami 
(Mang.) Thom y Church., A. f7a vus 
Link, A. /liger van Tieghem, A. repens 
(Corda) Sacc. e Pe/licillium spp. consta
tou um aumento no conteúdo de ácidos 
graxos livres na semente , de 1,4% para 
28,0 - 62,1 %. 

Alguns dos fungos usados por Han
sen ct al . (1973) também foram encon
trados nesta pesquisa, o que induziu a 
proposição de que a invasão crescente 
dos fungos parece ter sido a causa da de
terioração da semente durante o armaze
namento , uma vez que quando controla
dos , principalmente pelos fungicidas Ne
antina e Benlate, as sementes mantive
ram-se viáveis por períodos prolongados. 

Pela análise de variância , a interação 
entre fungicida e tegumento mostrou-se 
significativa. Sementes sem tegumento 
apresentaram valores de germinação 
significat ivamente superiores aos das se· 
mentes com tegumento , dentro de cada 
tratamento (Figura I) . Sugere-se que os 
vest ígios mucilaginosos glic íd icos da 
polpa, que a ele permaneceram aderidos, 
proporcionaram um substrato adequado 
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ao acelerado desenvolvimento dos fun
gos , o que confirmou as observações de 
DiUmar (1956). 

A análise da variáncia revelou-se sig
nificativa para a interaçao entre fungici
das e períodos de armazenamento de 
sementes com e sem tegumento. Obser
vou-se que , aos 30 dias de armazena
mento, todos os fungicidas, com exce
ção do Polyram , foram eficientes para 
conservar a viabilidade das sementes. A 
partir de 50 dias, somente o Benlate e a 
Neantina Seco BR atuaram eficientemen
te na conservação da semente (Figura 2). 

Não se constataram diferenças quan
to ao desenvolvimento das plântulas 
provenientes de sementes com tegumen
to e sem tegumento , submetidas aos di
versos fungicidas e colocadas imediata
mente para germinar (O dias de arma
zenamento) , exceto para o tratamento 
com Neantina Seco BR, em que as 
plãntulas se mostraram ligeiramente 
mais desenvolvidas. Durante todos os 
períodos de armazenamento , verificou
se um desenvolvimento mais acentuado 
nas plãntulas provenientes de sementes 
tratadas com Bcnlate e eantina Seco 
BR, não havendo diferença entre as 
plântulas dos demais tratamentos (F igu
ra 3A). Embora a percentagem de ger
minaçlfo tenha sido baixa aos 70 e 100 
dias para as sementes tratadas , com Ben
late e Neantina Seco BR, respectivamen
te , as plântulas apresentaram desenvolvi
mento semelhante ao daquelas dos pe
ríodos anteriores (Figura 3 e) . 

O efeito estimulan te destes dois fun
gicidas já foi apon tado por Carvalho 
( 1976) com cantina em sementes de 



Conservação da viabilidade do semente de cacau 181 

100 

90 

80 

70 
~ 

~ 
~ 

60 
o 
><{ 

'-'" ,O er 
z 
1: 
a:: 40 UJ 

'-" 

30 -

20 

IO 

O 

r-

r;;\."' .... 
: .:~'.: 
---

UJ 
.J 
o 
a:: 
>-z 
o 
u 

r:-:-_ 

',': ~ 

z 
<t 

'" <t 
a:: 
er 

COM TEGUMENTO 

SEM TEGUM ENTO 

F-649u 

r;:::- r:-::-, -, 
-, 

..J 
o 

UJ u 
>-
<t Vl 
..J '" z er 
UJ a:: 
(O CD 

[7 . : " 

>-
> 
<t 
a:: 
<l-
::> 
U 

r-

"'" : ', ' . =- ..... 
" .. :'::; p :: ~ . 

\ ... .::. . ' .: . :":', . : :::; .- ' ' ' -':',,: ," ~: 

<t z 
z er z 

Vl er 
~ o a:: 
z a:: >-er >- -' 
UJ o 
Z Z <l-

FUNGI C IDAS 

F Igu ra I - Efei to da interação entre fun gIcidas e t e~mento obre a porcentagem média de 
grrmin ação de semente de cacau armazenada a 25 1 I C Maio, 198 1. (po rcentage m in icial de 
germinação: 100%) 

eucalipto e Clark e Scott (198 2), com 
Benlate em sementes de trigo_ No en
tanto, o mecanismo desenvolvido ainda 
é desconhecido_ 

O teor de umidade das sementes de 
cacau armazenadas com fungicidas nos 
sacos de polietileno manteve-se relativa
mente constante e não houve início de 
germinação durante o armazenamento 
(Quadro 3), Os testes para determinaçll"o 

do teor de umidade não foram mais rea· 
lizados a partir do período subseqüente 
à constataçll"o da perda total da viabili
dade da semente , Não se consideraram 
os fungicidas como responsáveis por li
geiras variações no teor de umidade das 
sementes_ 

Peletização - Os resultados da análi
se da variãncia mostraram que a germi
nação de sementes peletizadas na pre-
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Figura 2 - Efeito da in teração en tre pedodos de armazenamento e fungIcidas sobre a porcen· 
tagem média de germinação de ,e mentes de ca au. Maio, 1981- (porcentagem inicial de germi· 
nação : 100%). 
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Figu ra 3 - Plântulas de a"au dese nvolvidas de se mentes sem tegumenlo, tratadas com fungi· 
cidas e a rmazenadas por : 40 dias (A). 60 dias (B) c 90 dias (C). a - Controle, b - Ara, an. c -
Benlale , d - Cupravit. e - Neanlin • . 
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sença de Benlate foi significativamente 
superior à dos tratamentos sem fungici· 
das (Quadro 4). Sementes peletizadas 
sem tegumento apresentaram percenta· 
gens de genninaç'o estatisticamente suo 
periores àquelas com tegumento. Aos 30 
e 40 dias de armazenamento, a gemúna· 
ç'o foi nula para todos os tratamentos 
(Quadro 4). 

Durante o período de armazenamen· 
to , foi constatada a presença de fungos , 
principalmente em sementes com tegu· 
mentos e sem fungicida. Foram identifi· 
cados Aspergillus amdidus Unk, Grupo 
A. g/aucus2

, Penicillium spp e Rhizopus 
nigriazns Ehrenberg . 

Este tratamento não se mostrou efi· 
ciente para conservar as sementes de ca· 
cau, uma vez que permaneceram viáveis 
apenas até 20 dias. 

Propõe·se que o intenso ataque de 
fungos, sobretudo nas sementes com te· 
gumento e sem fungicida, tenha atuado 
sobre sua viabilidade. Atribui·se, tam· 
bém, como outra causa para a deteriora· 
ç!o a visível desidrataç'o em algumas 
sementes , provavelmente ocasionada pe. 
lo não revestimento de todas as partes 
da semente , em face de sua estrutura ir· 
regular , com os sulcos das sinuosidades 
cotiledonares. Problema semelhante foi 
encontrado por Porter (1978) em se· 

20 Grupo A. glaucus é composto das segUin
tes espéCies que variam enu. si quanto aos 
ascósporos: A. echinulotus (Delacr.) Thom 
e OlUICh; A. amste/odami (Mang.) Thom • 
OlUICh; A. repens (Corda) Sacc; A . ruper 
(Spieckermanny e Bremer) Th om e Olurch e 
A. chevalieri (Ma ng.) Thom e ChUlCh. 
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Quadro 4 - Porcentagens medias de germi nação de sementes de cacau, com t~ 

gumento (CT) e sem tegumento (ST), pe1etizadas, com e sem presença de Ben1a

te, por diferentes periodos de armazenamento, a 25 ! 1 oCo Julho, 1981.('Po!:, 

centagem inicial de germinação: 100%; teor de umidade após 12 h de seca

gem : sementes com tegumento - 37,03, sem tegumento - 35,84%). 

Germi na ção (%) 

Periodo de armaze namento (dias) Media 

CT ST CT ST CT S CT S 

com Beb1ate 35 100 o 45 o o o o 22 ,5a 

sem Ben1ate O 28 O O O O O O 3,5b 

Med ia-tegumentos 18 54 O 22 O O O O 

Media-períodos 41 A 11 B O O 

Fungicida 

F - 1185,80** 

Tukey (1%) 0,3 

Per iodo 

F - 795,87** 

Tukey (1%) 0,3 

Tegumento 

F - 1013 87** , 
Tukey (1%) 0,3 

CV (%) 9,7 

1Hedias seguidas da mesma letra, maiuscu1a nas colunas, di ferem, ao 
~ 

nao nl -

vel de 1% de probabilidade, pelo teste de Tukey. 

**Significativo ao nive1 de 1% de probabi l i dade. 
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mentes de trigo, em face da irregularida
de da superfície com depressões e rugas. 

Condusoo 

1. Dentro de cada tratamento , as 
sementes sem tegumento apresentaram 
valores de germinação superiores aos 
das sementes com tegumento. 

2. Dos fungicidas testados, a Neanti
na Seco BR foi o mais atuante no con
trole ao ataque fúngico, facultando às 
sementes permanecerem viáveis até 100 
dia ' Seguindo-se a este , o fungicida 
Bt . ate conservou-as por 70 dias. 

3. Foram identificados, indiscrimi
nadamente em todos os tratamentos, 
durante os períodos de armazenamento 
os fungos : Aspergi/lus Ctlndidus Link; 

A. c/avatus Desm.; A . flavus Link; Gru
po de A. niger van Tieghem; A. wentii 
Wehmer; Penicillium spp.; Rhizopus ar
rhizus Fischer e R. nigriCtlns Ehrenb. 

4. Considerou-se o ataque fúngico co
mo a causa da deterioraçao das sementes 
de cacau em armazenamento, visto 
que, quando controlado pelos fungicidas 
Neantina Seco BR e Benlate, as semen
tes permaneceram viáveis por um perío
do prolongado. 

5. Constatou-se um desenvolvimento 
acentuado em plântulas desenvolvidas 
a partir de sementes tratadas com Nean
tina Seco BR e Benlate. 

6. Considerou-se a peletização um 
tratamento não recomendável para a 
conservação das semen tes por assegurar 
a sua viabilidade apenas até 20 dias . 
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Centro de Pesqaisas do Cacau. Ilhéus. Sahia. Srasil 

Ecolog(a de Formicidae en plantaciones de cacao 
en Barlovento, Venezuela 

Klaus Jaffe ' , Pedro A. Tablanre ' y Pedro Sanchez 2 

Sumário 

Se .sludiaron las espécies de hormigas presentes en 800 plantas de cacao (Theobroma cacaO 
L.). dis tr ibuidas en 50 parcelas diferen tes de la región de Barlovenlo . Estado Miranda . Las 68 
espécies de honn igas encontradas se correlacionaron (correl adón múlt iple de Pcarson) enUe sí 
y con diferentes plagas de insec los y enfermedades dei frulo producidas por hongos. Se enconlró 
que Azteca [orelli es la hormiga mas com un en la zona y la espécie que mas exduye a las demas 
h(l"migas de la planta de cacao . Se obtuvieron correlaciones posit ivas entre un grupo de hormiga5 
camivoras, dependientes de buena sombra, que a su vez excluyen a la "gola"SreiraSloma bre .. e de 
la planla. No se en conlraron correlaciones significalivas enl re espécies de honnlgas y perforado res 
dei frulo o entre hormigas y enfennedades producidas por hongos. Se recomie nda maneja r e l 
cultivo con fumigaciones seleclivas y localizadas en caso de a laque por plaga<, de fo nna a man
lener una variedad y una presen ci a significativa de honn igas, dejando que acluen comO agen les 
conlroladorcs de plagas . 

Pa/abras·c/a ve: Theobroma cacao. Formici dae , ecologia 

Eeology of Formicidae in eacao plantations in Barlovento, Venezuela 

Abstraet 

The ant species presenl on 800 Cacao (Theobroma cacao L.) planls, di5tribu led in 50 differenl 
plols in Barlovenlo . Slale of Miranda were s ludied . Using lhe Pear50n ' s mult iple correla lion 
procedure correlalions be lween lhe 68 diffe renl anl spe cies were found . AI 50 correlalions 
between th. anis and differen t insecl peSIs and fungai cacaO fruil dis ... es \Vere oblained . 11 "'as 
found thal Azreco [orelli is th. mOSI com mon and dominanl an l species in the area . exduding 
most others from lhe cacao plan t. Positivc correlations among a group of ca rn jvorou ( anh \\'cre 
found. They preferred well shadcd planta lions. AI 'o Ihis gro up of an l< exclude< tlle pe<t Srevas· 
toma breve (Coleoplera: Cerambicidae). No significant corre la tions belwcen ants and fruit-bo rers 
or an IS and fungai discases were found . We recomend managemenl of the cultwe wilh so!e,·tive 
and localized peslicide application on ly if nece S5ary , 50 a< tO mainta," a significan l an l diversi ty 
and numbcr, in order lO leI Ihem work as biological pC SI contr ol age n lS. 

Key IVords: TheobrUl7la cacoo. Fonn icidae, ecolog}' 

I DepiUtamento de Diolopa de Organismos, Universidad Simon S olivar. Apartado 80659. Caracas 
1080. 

2FONAIAP. EslaciÔn Experimental Mirand4. Calle EI Placer. Caucagua. Edo. Miranda. Vene· 
zuela. 
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Introduccion 

EI papel de las hormigas en los dife
rentes ecosistemas, aunque desconocido 
en la mayoria de los casos, es considerado 
sumamente importante , no solo por el 
número de individuos normalmente 
presen tes, sino también por la diversidad 
de espécies existentes. En ecosistemas 
boscosos , solamente esta fa milia 'puede 
lIegar a representar hasta el 40~ de la 
biomasa de la fa una presente . Por otra 
parte, agro-ecusistemas como el de 
cacao (n/cobromo rocoo L.) son por lo 
general muy estables. con alta diversidad 
de flora y fauna y comparables con 
ecosis temas forestales . Trabajos realiza
dos cn agro-ecosistemas de cacao en 
Africa (Maje r , 1972; 1975; 1976a; b ; 
Leston, 1973; 1978 ; Taylor , 1977 ; 
Taylor y Adedoyin , 1978). demons
traron que es tos insectos forman una 
compleja estructura de mosaicos entre 
colonias y espccles. Es tos trabajos 
también sugieren que un manejo ade· 
cuado de este sistema podria minimizar 
problemas de plagas . En el neotró pico 
se conocen pocos estudios sobre la 
fo rmicofauna en los dive rsos ecosiste
mas, y casi nada sobre agro-ecosistemas 
de cacao (Ki rkpatrick, 1953 ; A1vim, 
1965) . EI presente trabajo pretende 
explorar el agro-ecosistema cacao cn 
cuant o a su formi cofauna. con miras a 
poder ut ilizarias eve ntualmente en un 
manejo racional de insectos asociados ai 
cultivo. 

Materiales y Metodos 

EI t rabajo se efec tuó en la zona de 
Barlovento, Estado 'vIiranda. Venezuela. 
Se seleccionaron un total de 50 parcelas 
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en tres arcas ; lO en Caucagua, 10 en 
Padron y 30 en Yaguapa. La mayor 
distancia entre parcelas fué de 60 km. 
En cada parcela se eligieron 16 plantas 
de cacao, que fueron examinadas 
exhaustivarnente , colectando todas las 
hormigas observadas. Se tomó especial 
cuidado en explorar frutos secos. ramas 
huecas, etc., en busca de nidos de 
hormigas. Adernas de la colecta, se 
anotó en cada caso la presencia de 
termitas , áfidos y otros homópteros 
(Membracidae, Aetalionidae , etc) , la 
edad de la plantación , distanciarnien to 
de siembra, plagas, cnfermcdades, árboles 
usados como sombra permanente y su 
edad. 

Del grupo de insectos plaga se hizo 
especial referencia a la gota Steirastoma 
breve Sulzer (Coleoptera, Ccrarnbicidae) 
y a los perforadores dei fruto Anadas
mlls porinodes. Carmellta theobromoe y 
Gimnandro$Omo allralltiallum (Lepi. 
doptera: Oecophoridae , Sesiidae y Q
lethreutidae respectivamente). por ser 
problemas entomológicos de gran im
portancia regional y porque sus dailos 
pueden favorecer el establecimiento de 
nidos de hormigas cn las áreas afectadas. 
Desde el punto de vista fi topatológico 
se consideraron, sobre los fr utos de 
cacao, las siguientcs enfermedades: 
"pudrición parda de las ma7orcas" 
(Phytophtlwra pa/mil·ora J. "mazorca de 
piedra" (Crill ipellis pemiriosa ). "pudri
ción negra de las mazorcas" (Bo/ryvdi
p/odia theobromaeJ y "antracnosis" 
(Co/lero lrichlllll g/v eosporio iúes). Los 
datos f ucron quantificados y anali/.ados 
con la ayuda J e un computador, usando 
el análisis de corre lación múltiple de 
Pearson . 
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Resultados 

Se colectaron 68 espécies de hormi
gas (Tabla I), dominando en número de 
espécies la subfamilia Myrmicinae. En la 
Tabla 2 se presentan las espécies mas 
frecuentemente encontradas sobre plan
tas de cacao . Notase que en diferentes 
areas de la zona, la frequencia relativa 
de las espécies varia . Sin embargo, 
podemos afirmar que las Dolichoderinas 
A zeeaz f orelli y MOllOeis bispinosa. Ias 
Myrmicinas Crematogaster spp, Core
bare/Io sp y Cepha/otes atratus y las 
Ponerinas Paehyeondy/a vil/asa y Eeta
tomma tubereu/atum. son las espécies 
de hormigas mas comunes en las plan
taciones de cacao . 

Del análisis de correlación entre las 
espécies de hormigas se observa que 
(Tabla 3) existe una correlación fuer
temente negativa entre A . foreli y la 
mayoria de las otras espécies de hormi
gas. Esto indica que A.fare/i excluye a 
las demas espécies de su territorio y 
sugire que esta espécie es muy territo
rial y agresiva, lo que confirma observa
ciones anteriores deI comportamiento 
de la misma (laffe , Alvarez y Colme
nares, 1986). Dicha espécie está a su vez 
correlacionada positivamente con la 
presencia de termitas, indicando que, 
probablemente, utiliza galerias aban
donadas por las termitas para la cons
trucción de sus nidos. La otra espécie 
que excluye colonias de su territorio es 
M. bispinasa que también muestra 
correlaciones negativas con varias hormi· 
gas. Sin embargo esta especie se correIa
ciona positivamente con CrelllOtogaster 
sp, Corebare/la sp y P. vil/asa. 

Un grupo de especies constituido por 

C. atratus. AO'omy rmex octospinosus. 
Corebare/Io sp y E. tuberculotum. estan 
correlacionadas positivamente. CeplUl/o
tes atratus no habita por lo genera] en 
plantas de cacao , sino que mas bien 
utiliza ramas altas de las plantas de 
sombra, generalmente " Bucar.e" (Ery 
trina sp), para nidificar. Sin embargo . 
obreras de esta espécie forrajean sobre 
plantas de cacao cerca dei nido. Un 
caso similar es el de M. bispinosa que 
también forrajea sobre plantas de caca o 
sin necesariamente nidifica en eHas. Ya 
quç C. atratlls depende de árboles de 
sombra para anidar , la correlación po
sitiva encontrada entre esta espécie y 
varias otras , indicaria que estas hormigas 
son muy dependien tes de la presencia 
de sombra (y lo humedad que , a su 
vez, tambien depende deI tipo de sombra 
y de la densidad de siembra). En general , 
de la Tabla 3 se desprende que existe 
un grupo de espécies que pued~n 

convivir entre ellas y otras que son ex
cluyentes (principalmente Monasis y 
A zteaz ). 

En cuanto a las correlaciones entre 
espécies de hormigas con enfcrmedades 
e insectos plaga (Tabla 3) , se observa 
que en cI caso de la "gota" existe una 
correlación negat iva con hormigas carní· 
voras grandes como E. tubercu/atum • 
C. atratus y M. bispillosa. Análisis de 
la correlación gota-hormiga en las 
plantas situadas en aqueUas parcelas 
donde se detectó la presencia de la 
plaga (67 plantas en total) , sugiere 
que la plaga está negativamente corre
lacionada con la presencia de Coreba
relia sp (p < O. I) Y con las espécies 
menos frecuent es (Otras en la Tabla 
3) Cp < 0.005). Esto indicaria que 

Revisto Theo bromo J6(4). J 986 



192 Itlfle , Tabla"te y Sanchn 

Tabla I - Li sta de especies de hormigas encontradas en plantaciones de cacao 

en Barlovento. 

Subfamilia Myrmicinae 

Tribu Myrmicini : 
Peidole sp I 
peidole sp 2 

Tribu Cardiocondylini: 
Cardiooondyla ~roughtoni Forel 

Tribo Crematogastrini: 
eranatega.ster swnichras ti Mayr 
Cl'ematega.s t er S p I 
Cl'emagoyastel' sp 2 
Cl'ematega8ter sp 3 

Tr ibu Solenopsidini 
Monomol'ium sp I 
Monerr",rium sp 2 
Careo""" I la sp 
Se lenopsis sp I 
Se Zenopsis sp 2 
SeZenopsis sp 3 

Tribo Ochetomyrmicini : 
Wa8mania auropunata~a (Roger) 
Wcu11'1ania sp I 

Tribo Cephalotini: 
Cepilalo tes atl'otus (L innaeus) 
Za"l'ypteC8l'US rrrinutu$ (Fabrk 1US) 
Zacriptoacl'us sp I 

Tribu Oacetini: 
Stl'urrrigenys Zaus ianae Roger 

Tr ibo Attini: 
Atta laevi gata (Fr. Smith) 
Acromyl'mer octespinosus (Reich) 
cyphomyl"mer l"imosus (Spi nola ) 
Myl'rrrioor:rypta sp I 

Subfamil ia Ponerinae 

Tribu Ec tatol1l1lini : 
Ectatemma ruidum Roger 
e·ctaW"""a tubel"culatum (OI ivier) 
C'lanptegenys =,Zeatioorae (Santschi) 
Gnamptogenys ooncinna (Fr. Smi th) 
Gnamptogenys to l"',ata (Roger) 
Gnamptegenys sp I 

Tribo Ponerini: 
Leptogenys guil"iguaJ1a Whec I er 
Hypoponera sp I 
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Hypoponel'a S P 2 
Pachyoondyla vilLosa (Fabricius) 
pachyoondyla unidentata (Mayr) 
Pachycondyla harpax (Fabricius) 
Pachyoond~la Cl"enata (Roger) 
Pachycondyla sp I 

Tribo Odontomachini: 
Odontemachus bouri (Enery) 
OdOntomachus cheZi f el" (Latreille) 
Anechetus striatu Zus (Enery) 

Subfamil i a Formi r inac 

Tribo Camponotini: 
Camponotus abdomir.aZis (Fabricius) 
Camponot us l'ufipes (Fab ricius ) 
Camponotus sp I 
Camponetus sp 2 
CanpO>lOtu8 sp 3 

Tribu Lasiini: 
/ly / anderia fu l va (Mayr) 
Ny l andsl' ia sp I 

Subfamilia Oolichoderini 

Tribu Oolichoderini: 
I/ypoclinea l utosa (Fr. Smi th) 
Monaeis deviZis (Emery) 
,'lanaeis bispinosa (OI i vier ) 
"-{onacis lame/losa (Mayr) 
~bnacis sp I 
Mcmacis sp 2 

Tribu Tapinomini: 
A"teca f Ol'eZi Emery 
Azteca sp I 
Azteca sp 2 
Aateca sp .) 
Azteca sp 4 
lridomy1'r'ler sp I 
Tapinema sp I 
Tapinema sp 2 

Subfamilia Pseudomyrmecinae: 

PseudomYl'mer acanthobius (Emery) 
Pseudomymer boopis (R09~r) 
Pseudomyl'mex f iZ ifomis (Fabri ci us) 
P8eudomyl""'~x tl"ip l arinus (Weddell) 
P8eudo~""e= temitari uB (Fr. Smith) 
Pseudomyl"mex ; ~ I 
Pseudomyrmer SI' 2 
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labIa 2 - Frequencia de ocur rencia de espécies de hormigas en planta s de ca 

cao (percen ta ge de pla ntas co n l a espécie indicada). 

Espéci e 

'; :::20:::' .I''''} '';: ~ 

"' :,o 'e ''::l:''' ;.t;S ;~ r' spp 

'''cp:':.-;: } ~O;.;; ,rt ~a : !< .·; 

:·!OJ·:a ... ~ .. .. .... . ' 0 _ ... _ 
.. . .. :# .. ~~ .. 

C(n~ e!;\::1·~:..~ :: sp 1 
.~. . . .. ; a~-:~. ~-o' :.":j .. : . , 

. -;..': :a=or:-:~ !: .. : r.P.J"',A .. C::~,·-: 

::b Z <ZJ:c:ar'i " --"..: ~'a 
Azt ca sp 1 

Otros 

Afido s 

Termi ta s 

probablemente son las hormigas car
nívoras generalistas , las que depredarian 
sobre huevos o larvas de S. breve, redu
ciendo de esta forma las problaciones 
de la plaga. Las termitas estan correla
cionadas positivamente con la edad de 
la planta , lo que probablemente se deba 
ai grado de Iignificación de los troncos 
y ramas , y a la presencia de ramas 
muertas en la planta. 

No se detectó ninguna correlación 

significativa entre la presencia de 

perforadores de fruto o las enfermedades 
consideradas con las espécies de horrni

gas (p > 0.2). Posiblemente, debido a 

la peca cantidad de plantas afectadas 

en la fecha en que se realizó el trabajo 

(máximo de 25 plantas con cualquiera 
de ellas). La ausencia de correlación 
entre hormigas y hongos , sin embargo, 
también podria indicar que la distri 
bución de esporas en los casos estu-

lota 1 Caucagua Yaguapa Padron 

49 22 52 69 

18 13 17 15 

15 25 24 2 

14 5 24 9 
12 7 16 5 

9 32 4 8 

8 10 14 4 

8 44 4 I 

4 O 3 11 

15 18 11 7 

18 23 18 14 

13 O 1 7 16 

diados se produce basicamente por el 
viento, y que las horrnigas tendrian un 
papel muy reducido en la disperción 
de estas enfermedades. Afidos y otros 
homópteros presentaron correlaciones 
positivas con Forrnicinas y Dolichodc
rinas, conocidas como cuidadoras de 
áfidos (Tabla 3). Estes homopteros 
estan correlacionados negativamente 
con hormigas carnivoras como C. atratu5 
y la edad de plantas. Esta correlaci6n 
negativa probablemente es debida a la 
diversidad de horrnigas carnivo"ras aso
ciadas con C. atratus por un lado, y por 
el grado de Iignificación de la plan ta 
por el otro. Sin embargo, en las planta
ciones estudiadas, estos hom6pteros no 
eran considerados como plagas de im
pertancia económica. 

Discusión 

De este trabajo se desprende que las 

hormigas juegan , indudablemente, un 
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Tabla 3 - Coeficiente de correlaciôn de Pearson de la comparaciãn entre frequenc ia de espécies en plantas de cacao. -:., ~ '" ~. C r'" Ceph Care Wa...,. fv::ro A. for A. sp 1 Mona [c ta P. y i I Odon Nyla P. cre Otros HCII10p Temi t Gota -.. 
;;i Ceph -004 

~ 

'" ns , <> • 
"" ... 

Cue -009 11 5 <:> ~ 

" ns ••• I .. -o- Wasm -061 016 -048 ~ ~ 

~ ns ns ns I -'O Acro -006 166 127 -018 -, 
~ ns ••• ... ns I 

A. for -395 - 147 -228 -123 -088 ~ ::. 
I :;: 

••• • • • ••• ... • • !' 

A. sp I 110 044 -004 -027 029 -153 ~ 
-, C>-

I ii' ••• ns ns ns ns ... 
" -" Mona 125 023 123 -014 045 -199 -061 '" ~ 

ir ••• ··"'It I ns .,. ns ns ns " ..., 
". 

[cta -068 11 2 084 054 126 -104 053 097 " --, .. 
• • • • •• nS ' • ••• • •• ns o • I 

P. Y I I -024 04 3 002 -021 ·05 1 -034 017 111 024 --, 
ns ns ns ns ns ns ns ••• ns I 

Odon -006 005 056 -018 -020 006 -029 -023 042 125 --, 
ns ns ns ns ns ns ns ns ns u. I 

Nyl a -066 003 -003 -038 -042 -264 -063 -103 -048 -049 001 --, 
ns ns ns ns ns .~ ns •• ns ns ns I 

P. cre -049 065 -067 314 -045 -015 -011 -031 125 -017 077 -014 --. 
ns ns • ... ns ns ns ns ••• ns • ns I 

Otros oao -008 133 -026 -029 -1 51 -043 -017 -042 003 013 021 -026 --r .. ns • •• ns ns • •• ns ns ns ns ns ns ns I 



Tabla 3 - Cont inua ción . 

f'omop 001 -099 -047 -004 -073 -038 -010 078 -029 -010 -044 089 -056 005 -, 
ns •• ns ns • ns ns • NS NS ns •• ns ns f 

Termi l -070 025 -050 -045 026 238 -073 131 045 042 -011 -086 -057 -071 -130 -, 
• ns ns ns ns ... • ... ns ns ns •• ns • .. . f 

Gota 023 -101 -024 -031 -034 -04 7 -05 1 -097 -073 -039 -034 -072 -077 -024 -125 -084 -, 
'H - , ns ns ns ns ns .. - ns ns • • ns .., .. f 

'" Perfo -022 -004 050 008 012 001 026 034 .., 
" ns ns ns ns ns -ns ns ns Jil ... 

f'ongo 04, 009 OI I 052 047 050 021 060 033 
~ ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
ci' 

[dad -070 003 -063 014 048 008 -039 Ogl 033 03? 145 096 170 -1 20 -205 228 -283 ~ 

:i! • ns ns ns ns ns ns .. ns ns 'U .. ••• ... • •• • •• u. i';' -. 
" :- p < O ~ 1 ; •• • P < 0 . 05 ; ...... .= p < 0 ,01; ns • P > 0.1. lS-

'" '" Crem - er" dtogaS ter spp " Ceph : Cephaloc.cs a tr"a t~.::I '" c;-
eare • CaJ'ei-rrrella spp " Wa srn : Wa8ntqm ::a a:!U"Opunctc'- G E1 .., 
Acro = A(!l'umyrr.e.:t Oêt OSpÚIO.t:' I.t S Õ 
A. for = A::tec,;: }o re li " ~ 

'" 
A. sp I • A:: tcca sp 1 

'" " Mona : No r.acia l, ispitlOsa " ~ 

õ; [cta • êcc.aw·"",a r. 1~ bcl"(..'U i at.w, 2 - P. vi I Pachycemdyla vii..lOS(l 2 " = 

;;l Odo n o Odon comaC'lA 3 l.aw-i " 
" Nyla = lIyLa:ndc~~ia fu Iva 
C 

'" P. cre o paclrycond!J la c:~\--'t:a'ta 
~ Otros Las demas espécies de la lista en la Tab la I c • :; f'omop • Homópteros (i ncluyendo afidos) 
" - Temi t o Te nni tas 
'" Gota --.. = :; t e i2'QS Coma ln'av ... Perfo • Perfurado res deI fr uto (varias espécies ) ~ - Hongo o Enfermedades produci das por hongos (vari as) 

'" Edad = Edad de la plantación de cacao 
", -o- = No hay datos suficien tes pa ra calcu la r e ~ coeficiente 'O 

<", 
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papel regulador en el agro-ecosistema 
cacao . Su abundancia y diversidad las 
hacen uno de los componentes mas 
importantes dei ecosistema. Las plan
taciones de cacao antiguas, con árboles 
de sombra desarrollados. muestran una 
poblaci6n de espécies de hormigas 
estable. cn donde las hormigas pueden 
proteger a las plantacioncs de varias 
plagas potenciales . Los problemas de 
plagas y enfermedades son de esperarse 
en plantaciones mas jovenes, donde la 
diversidad de espccies de hormigas no 
está todavia es tablecida . Es de recomen
dar , por lo tanto, evitar fumigaciones 
prcventivas contra plagas, ya que in
Ouyen negativamente sobre la pobla
ción de enemigos naturalcs_ principal
mente hormigas . En caso de fumigar es 
recomendable no afcctar las plantas de 

sombra u olras, que conslituyen un 
rcservorio importante de insectos be
néficos, y realizar las aspersiones lo mas 
dirigidas posible. 

Ticnese que acotar sin embargo, que 
las plantaciones estudiadas presentaban 

en general niveles bajos de enfcrmedades 
y/o plagas. Por ello, cl papel de las hor
migas sobre cstas no es definible con 
precisi6n. Faltarian cstudios en sistcll1as 
mas intervenidos . con un mayor grado 
de infestaci6n de plagas y enfermedades 
para poder establecer con rnayor ela
ridad cl rol de las hormigas . Sin embargo 
la corrclaci6n negativa encontrada entre 
la gota y varias espécies de hormigas , 
indican que estos organismos deben 
jugar un papel importante en mantener 
el equilibrio en el agro-ecosistema cacao 
cn el neotropico. 
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Controle das formigas cortadeiras em plantios de cacau 

J. M. de A breu I e J.H.c. Delabie l 

Resumo 

Neste artigo de revisão, são apresentadas infonnações sobre a disuibuição geográfica e a imo 
portância econômica das diversas espécies de fonnigas cortadeiras dos gêneros Afta e Acromyr. 
mex que ocorrem nas regiões produtoras de cacau das Américas Cenual e do Sul , bem comO o, 
danos causados à economia cacaueira. Diferentes métodos de controle destas pragas foram usados 
ou testados em várias regiões produtoras; no entanto, no Brasil, o controle está hoje limitado ao 
uso de iscas auativas formuladas com dois fonnicidas organoclorados. Novos métodos de con· 
Uole químico (novos formicidas) ou biológico (manejo de formigas predadoras ou repelentes) ne
cessi tam ser avaliados. 

Pa/QVfQJ·chave: Theobroma cacao, Atta spp .. Acromyrmex spp., conuole biológico. controle 
químico 

Control of leaf-cutting ants in cacao plantations 

This review presenlS infonnations on the geographical distribution and th e economic impor' 
tance of the leaf-cutting ants belonging to the genus Afta and Acromyrmtx, occurring in the 
cacao producing counuies of South and Central America. In addi tion, economic losses caused by 
these ants are prese nted . Several methods of control have been us<d or eval uated; however. 
chemical control is limited in Brazi! to two chlorinated bai!., . New insecticides for chemical con
uol as well as the management of prcdatory or repellcnt ants for biological control need to be 
evaluatcd . 

Key·words: Theobroma cacao. Afta spp.. Acromyrmex spp .. biological control. chemic.1 con trol. 

I Divitão de Zo%giD, Centro de PesquiSi1s do Cacau, APT CEPLAC, 45600. Itabuna. Bahia, 
Bratil. 
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Introduçto 

As formigas cortadeiras "saúvas" e 
"quenquéns" são consideradas entre as 
mais importantes pragas da agricultura 
brasileira e de outros países das Améri
cas do Sul e Central. Elas causam, fre
qüentemente, danos severos por corta
rem fragmentos de folhas , flores e fru
tos de plantas cultivadas, gramíneas for
rageiras e essências florestais. O material 
botânico coletado é transportado para 
os ninhos e depositado nas panelas on
de é utilizado para o cultivo de um fun
go, pois as formigas se alimentam de 
suas frutificaçOes. Ent~e as plantas ata
cadas pelas saúvas está o cacaueiro, que 
é cultivado no Brasil e outros países do 
Continente Americano onde ocorrem as 
formigas cortadeiras. 

Dada a importância dessas formigas 
como pragas do cacaueiro, são apresen
tadas, neste trabalho de revisão , infor
mações sobre as espécies a ele associa
das, distribuição geográfica, danos cau
sados e métodos de controle. 

Espécies e distribuição geográfica 

As formigas cortadeiras dos gêneros 
Atta e Acromyrmex ocorrem somente 
no continente americano e em algumas 
ilhas do Caribe (Gonçalves, 1961 ; Mari
coni , 1970). No Brasil , são encontradas 
12 espécies de saúva, porém as que ata 
cam o cacaueiro s:ro a "saúva-da-rnata", 
A tta cephalotes (L.) e a "saúva-da-man
dioca" , Atta sexdens sexdens (L.). A 
distribuiçãO dessas duas espécies esten
de·se por diversos países e por vários 
estados do Brasil (Quadro 1), sendo que 
A. cephalotes é também praga do cacau-

R.-visIQ Tloeobroma /6(4). /986 

eiro em Trinidad (Mariconi, 1970; Le
wis, 1972). A presença de A . laevigata 
(F. Smith) foi registrada em cacaual na 
Venezuela por Jaffe, Tablante e Sanchez 
(1986). 

De acordo com Gonçalves (1961 ; 
1967), existem 18 espécies e 8 sub
espécies de formigas do gênero Auo· 
myrmex no Brasil. A espécie mais co
mum que ataca o cacaueiro na Ballia 
é A. subte"aneus brunneus (Forel) , 
(Bondar, 1939); no entanto, foram tam
bém registradas A. ambiguus (Emery), 
A. aspersus (F. Smith) e A. coronatus 
(Fabr.) (Gonçalves, 1961; Silva, 1964b). 
A. octospinosus (Reich.) causa danos 
severos ao cacaueiro em Trinidad e To· 
bago (Lewis e Norton, 1973) e foi ob
servada atacando esse cultivo na Ama
zônia por Gonçalves (1961 )(Quadro 1). 

A distribuição de Alta cephalotes em 
território baiano (Fig. 1) está circunscri
ta à região onde o cacaueiro é mais den
samente cultivado e caracterizada pela 
presença da floresta tropical úmida. O 
cacaueiro foi implantado inicialmente 
nesta regi:ro através do sistema "cabru
ca", ou seja, plantio sob as árvores de 
fuste mais alto, após o releamento da 
mata primária. Os solos são mais úmidos 
e, por vezes, estão sujeitos a inundação. 
As panelas, de modo geral, são localiza
das a pouca profundidade (Fig. 2), não 
ultrapassando 2 metros. A área média 
ocupada pelos ninhos variou de 50 a 
72m2 em amostragem efetuada em 280 
formigueiros desta espécie (Abreu e Sil
va, 1973). A. sexdens sexdens prefere 
áreas onde a vegetação é menos densa, 
arbustiva , ou em plantios de mandioca, 
construindo os formigueiros em terrenos 
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Quadro 1 - Distribu ição geográf ica das formigas cortadeiras nas regi ões prod~ 
toras de cacau nas America.s do Sul e Centra l. 

Espécies 

1 - Atta cepha!o t e8 

Distribuição geográfica 

Brasil (AM, BA, PA, RO )a Bolivia, Co lômbia, 
Costa Rica, Equador, Méx ico, Peru, Surinam, 
Tr inidad e Venezuela. 

Bras il (AM, BA, MT, PA, RO ), Bollvia, Co-
2 - Atta sexdens 84Xdens lômb ia, Costa Rica, Equador, Peru, Surinam 

e Venezuela . 

Brasil (AM, MT, PA, RO, 5P), Bolivia, Co-
3 - Atta Laevigata lômbia e Venezuela 

4 - Acro"'!lnne", 8ubterraneU8 bruJl>1eus Bras il (BA, SP). 

5 - Acr~yrmex aMbiguus Brasil (BA, SP ). 

6 - Acromymtex asPQreU8 

7 - Acromy",,"'" coronatus 

B - Acromyrmex oc-toepino8us 

aAM • p"'azonas 
BA • BAHIA 
E5 • Espírito Santo 

mais bem drenados. Contrariamente à 
A. cephalotes, as panelas de A. sexdens 
sexdens chegam a atingir até 5 m de pro
fundidade nas condições dos oxisolos do 
Sul da Bahja. A área média ocupada pe
los ninhos variou de 46 a 91 m1 em a
mostragem em que foram medidos 140 
formigueiros (Abreu e Silva, 1973). Em 
·1969, foi encontràda, no município de 
Maraú (BA), uma nova espécie denomi
nada por Gonçalves (1982) como A rta 
si/vai. Embora dentro do· perímetro da 
regia:o cacaueira da Bahja, não há regis· 
tro de ataque ao cacaueiro. 

Bra s il (BA, E5, 

Bra s i 1 (BA, ES, 

Bra s i 1 (AM, PA) , 
quador, Mexico, 
zue 1 a . 

MT • Mato Grosso 
PA • Pará 
RO : RondÔnia 
SP : São Paulo 

SP) . 

MT, PA, SP) . 

Colômbia, Costa Ri ca, E-
Suri nam 1 Trinidad e Vene-

• 
A especle de "quenquém" mais co-

mum que ataca o cacaueiro na Bahja é 
A. subte"aneus brunneus. Os seus ninhos 
sa:o superficiais , no solo, e cobertos por 
detritos de vegetais. Podem estar local.i
zadas entre raízes tabulares de árvores 
de sombra ou mesmo embaixo de trono 
cos caídos (Fig. 3). Outras espécies , co
mo A. coronarus e A . aspersus cons· 
troem seus ninhos sobre árvores no meio 
de gravatá e outras ep ífi tas (Silva, 
I 964b). Já A . octospinosus constroem 
ninhos subterrâneos, sob pedras ou 
mesmo em barrancos (Gonçalves, 1961). 
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Figura 1 - Distribuição das for migas cortadeiras do gênero AfrO na região cacaueira da Bahia. 
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Figura 2 - Ninho de Affa cephalotes. mostrando locaUz.aÇ<l'o e profundidade de panelas. 

Informaç~s mais detalhadas de ou
tros países indicam que a saúva é proble
ma para o cacaueiro na zona oriental da 
Venezuela onde a quantidade de formi: 
gueiro é elevada (Sanchez e CapriJes de 
Reyes, 1979). No Surinam, A cephalo· 
tes é encontrada nas planícies costeiras, 
enquanto A. sexdens sexdens ocorre nos 
pólos mais secos no interior do país 
(Dinther, 1960). 

Danos ao cacaueiro 

Os danos causados pela "saúva-da
mata" ao cacaueiro podem ser bastante 
severos (Fig. 4) devido à eliminaçãO de 
área foliar considerável, agravando-se 
quando se trata de cacauais novos, po
dendo provocar a morte da planta, em 
ataques sucessivos. e isto implicará em 
replantio. Em cacauais instalados em 

mata cabrucada, cacaueiros são desfo
lhados, dando lugar a clareiras. 

As formigas "quenquém", além de 
cortarem as lâminas das folhas e reno· 
vos, removem também grande quantida· 
de de flores e até roem a casca dos fru
tos do cacaueiro . A. oetospinosus tem 
preferência pelos botões florais, que 
chegam a representar 80% do material 
removido de cacaueiros (Lewis. 1972). 
Em plantios novos, Lewis (1972) mos· 
trou que as folhas s:l'o também bastan· 
te vulneráveis ao ataque, chegando a 
quantificar de 20 a 25% da área foliar 
consumida por A. eephalotes e A. oetos
pinoslls. 

N:I'o existem estimativas ou dados 
dos prejuízos causados pelas formigas 
cortadeiras à lavoura de cacau na Bahia. 
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Figura 3 - Ninho de Acromyrmex subrerraneus brunneus coberto por detritos vegetais em 
cacauaJ. 

No entanto , deve aqui ser informado 
que o consumo de formicidas está na 
pauta de insumos bastante utilizados pe
los cacauicultores, que promovem um 
controle constante , tão logo seja detec
tado um formigueiro na sua plantaç[o. 

As únicas tentativas para quantificar 

Revista T~obroma 16(4). 1986 

perdas econômicas causadas aos planta
dores de cacau , pelas formigas que ocor
rem em Trinidad foram realizadas por 
Cherrett e Sims (1968) e Lewis e Nor
ton (1973). Os primeiros autores calcu
laram uma perda anual de 3 ,4% do valor 
total da produção de cacau, representa· 
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Figura 4 - Danos causados por Alta cephalotes ao cacaueiro. 

da pelo custo dos inseticidas e de mão· 
de-obra utilizados no controle, não es
tando, portanto, considerada a redução 
da produtividade resultante da destrui· 
ção dos botOes florais, folhas e mesmo 
frutos . As estimativas feitas posterior· 
mente por Lewis e Norton (1973) indi
cam perda anual equivalente a cerca de 
uSS 20_000,00, representada pelo va
lor de mudas e do replantio de 9,3% de 
plantas jovens_ Estes dados foram obti
dos com base em informaçOes de 5% de 
produtores, representando 3,2% da área 
plantada com cacau. 

Danos às plantas associadas ao ca
caueiro 

As saúvas atacam as plantas da mata 
cabrucada, podendo assim prejudicar o 
sombreamento do cacaueiro, porém ele 

é mais severamente atacado por ser a 
planta dominante_ 

Em outros sistemas de plan tio de ca· 
cau, onde o sombreamento é fei to 
com plantas cultivadas, a saúva pode, 
em alguns casos, ser considerada mais 
como praga de sombreamento do que 
da própria cultura, porém prejudicando
a indiretamente_ É o que pode acontecer 
com a bananeira e a mandioca associa
das a plantios jovens de cacau. Na região 
amazônica, a GmelilUl arboreo . usada 
com frequência para o sombreamento , 
é conhecida por ser atacada com fre
quência variável pelas formigas das espé
cies A. sexdens sexdens, A_ /IJevigara e 
A. cephalores (Mendes e Garcia, 1982). 

Métodos de controle 

As primeiras recomendações para o 

Revista Theobroma /6(4). /986 



combate às "saúvas" e "quenquens" , 
que atacam o cacaueiro na Bahia, foram 
propostas por Silva (1964a, 1964b). Es
te autor preconizava o uso de formicidas 
em pó , à base de aldrin e dieldrin, apli
cados por meio de extintor manual (a
plicador de pó) , no controle da "saúva
da-mata" . O combate às "quenquéns", 
devia ser realizado com BHC I % ou 2% 
em pó . tendo como alternativas o'aldrin 
e o clordane . 

Dada a necessidade de se encontra
rem alternativas de controle das saúvas, 
Abreu e Silva (1973) realizaram uma sé
rie de experimentos de campo nos quais 
foram comparados iscas granuladas e 
formicidas em pó, visando ao controle 
de A. cepholotes e A. se ~dens sexdells. 
Os resultados desses experimentos estão 
contidos nos Quadros 2 e 3, e mostram 
que as iscas granuladas foram mais efi
cientes no controle de A . sexdens sex-

Quadro 2 - Ef icáC ia de formici da s em pô no con trole da s saúvas na regIão cacaueira da 
8.~i. (Abreu e Silva, 1973) . 

(spé, i e form ic ida 

dI dr; n s ·~ .. POCS 

alar in 5 , 

heptacloro 5 . 

,,; . ", ~ ~' ~ .". ; ... > •• ' ald ri n 5 . + POCS 

hepu, Ia ra 5; 

Quadr o 3 - (fi ,.cia de is cas 

Bahia (Abreu e 5 i I va . 1973 ) . 

Especie {sed e; 

granuldda s 

. -. " ... . . , 'o : . : "1 1 reÁ 

Mlrex 

I rO S1 n E À tra 

\ trO'SlO t .ot tra 

. .; . '''; ... ~' . ' ~ '. ' Mi rex 

Mi rex 

Nl trQS i n C~t rd 

\ l tros,l n L"tr'd 
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Dosagem NQ de fo rm igue i- Area medIa d02 (g/ m2) r os tratados fo rmlgue i.os In ) 

30 40 64 .0 

30 

30 

30 

30 

30 

40 

JO 

20 

20 

20 

51 , 7 

58,S 

J5 .S 

7C . 1 

Ef iC~Cld 
meal' (.) 

100 .0 

97 .5 

100 .0 

35 ,0 

85 ,0 

75 ,0 

f om 1 c I da s no controle das saúvas ". reg jão cacauei ra da 

Oosa9~m 
~úMero de for - Area méd Ia Efic:âcia 
mi 9ue i ros lra - dos fonn l - méd l d I g/ m i 

t.dO OS gue"os 1m2 ) I ) 

5 JO 63 , 2 92 , 5 

10 l O 72,0 85 ,0 

; lO 66.8 92 ,S 

10 .lO 50,S 92 , S 

S 20 17 ,5 90 ,0 

10 20 73 . I 95 ,0 

5 20 91 . 3 100 ,0 

10 20 S6 , I 9S ,O 
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dens, enquanto os pós secos no de A. ce
pha/otes . Estes resultados serviram de ba
se para as recomendações de uso dos 
formicidas em pó, na dosagem de 30 

g/m2 de formigueiro, aplicados com pol
vilhadeira manual de empuxo, para con
trolar A. cepha/otes, em qualquer época 
do ano. As iscas granuladas à base de al
drin e dodecacloro (Mirex) são recomen
dadas para combater A. sexdens sexdens 
à ratil'o de 5 g/m2 de formigueiro e, 
também , podem ser usadas contra A. ce
pha/otes , nos períodos mais secos do 
ano. A busca de novas alternativas de 
controle motivaram a realização de ex
perimento para comparar o efeito de 
dois formicidas aplicados em termone
bulizaçao , com um formicida em pó se
co (Cruz e Abreu, 1985). Os resultados, 
apresentados no Quadro 4 , mostram a 
alta eficiência do Atafog 20 TN (a1drin 
a 20%) e do Arbinex 20 (heptacloro 
20%), quando comparado com o Shell 
Super 5 (aldrin 5%). A aplicaçl!'o dos 
formicidas termonebulizáveis foi feita 
através de um pulverizador costal moto
rizado Yanmar, equipado com um dis
positivo especial denominado "queima
dor", acoplado diretamente à saída dos 
gases do escapamento do motor , cuja 
função é transformar os produtos líqui
dos em fumaça, que é injetada nos for-

migueiros por meio de tubos flexíveis. 

A procura de formicidas pertencentes 
a outros grupos químicos foi empreendi
da na Bahia tendo em vista uma possível 
restriçãO ao uso dos inseticidas organo
clorados. Assim é que Phillips, Etheridge 
e Scott (1976) compararam, em experi
mento de campo, as eficácias de lO inse
ticidas não clorados com a eficácia do 
Mirex . Os produtos foram formulados 
em iscas atrativas (polpa seca de citrus + 
óleo de soja) para controlar as duas es
pécies de saúvas que ocorrem nos ca
cauais da Bahia. Os resultados destes ex
perimentos também mostraram que as 
iscas foram mais eficientes contra A. 
sexdens sexdens do que contra A . ce
pha/otes. Os inseticidas carbofenotion a 
0.2%, mecarban a 0,2%, dioxation a 
0,1 %, bendiocarbe a 0,02 e pirimifós
meu1ico a 0,1 % foram , juntamente com 
Mirex a O 2% e Mirex a 0 ,25% (isca for -, 
mulada em vermiculita) , os mais eficien
tes no controle de A. sexdens sexdeils. 
No entanto, apenas Mirex a 0,2% pro
vocou a destruiçao de todos os formi
gueiros de A. cepha/otes . Os demais pro
dutos apresentaram eficiência inferior à 
do Mirex contra esta espécie. 

Ao reavaliarem a eficácia de mecar
ban 0 ,25%, fospirato 0,25%, dioxation 

Quadro 4 - Efi các ia de fo rmic idas termonebulizãvei s comparados com formi ci da pó ~eco 

no controle de ~~.: .. .. : .' ..• . . .. . ; L. na req iao cacaueira da Bahu (CrUl e Abreu. 1985). 

Principio Oosage~ 
Núrrero de Pe rcentaqem de controle 

Formi (l da fonrd 9uei ros a t l lJO (o.c. lm ) tta tcl<lOS 3D dias 30 dia s 120 dia s 

Arbinex 20 heot.>c!oro 1. 5 ml 10 60 80 100 

Atafog 20 TN al dr i n 1.5 ml la 90 100 100 

Shell Supe r aldl'"in 30 9 10 70 90 90 
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0.25%. pirimifós metílico a 0 ,2% e per
metrin a 0,045%, PhiUips, Etheridge e 
Martin (1979) mostraram que as iscas 
impregnadas com dioxation e permetrin 
causaram 61 % e 64% de mortalidade nos 
ninhos de A. ceplla/otes. Os mesmos 
pesquisadores também demonstraram 
que as iscas espalhadas ao redor dos for · 
migueiros, simulando aplicação aérea, só 
foram eficientes contra A. sexdens sex
del/s. Embora tendo evidenciado que a 
perda de inseticida tenha sido desprezí
vel em iscas expostas, verificaram que a 
chuva e a umidade foram os principais 
fatores responsáveis pela deterioração 
das iscas, tornando-as indesejáveis para 
as formigas . 

Os inseticidas que têm sido usados 
para controlar A. cepila/otes na Colôm
bia são o c10rdane 5 %, à razão de 10 a 
15 g por canal de formigueiro, o aldrin a 
2,5%, aplicado à razão de 8 a 10 g por 
canal , o c10rdane a 40% PM, à razão de 
0,5 kg/30 / de água , e o dieldrin a 50% 
PM na dosagem de 0 ,5 kg em"180 / de 
água. Além destes produtos, é também 
recomendada a distribuição, nos canais 
de entrada dos formigueiros, de 50 a 
100 g de isca gran u1ada à base de Mirex 
450 (Barros, 1970; Moreno et ai , 1983). 
A aplicação de Sevin em pó a 5% por 
meio de bomba manual de empuxo é 
outra prática de controle das saúvas na 
Colômbia (Rincón, 1979). 

Ainda com relação ao controle das 
saúvas, Dinther (1960) mostrou que ai

drin a 2%, em pó, aplicado à raZão de I 
kg/ I 00 m 2 de formigueiro, proporcio
nou excelentes resultados no controle 
da A. repila/otes e A. sexdens sexdens 
no Surinam. Por outro lado , as iscas gra-
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nuladas à base de dodecacloro e de ai· 
drin são os formicidas recomendados pa
ra combater as saúvas na Venezuela 
(Sanchez e Capriles de Reyes, 1979). 

O combate às "quenquéns", cujos ni
nhos se localizam no solo, é semelhante 
ao empregado para eliminar as saúvas , 
sendo, portanto , utilizados os mesmos 
formicidas em pó, iscas granuladas e mé
todos de aplicação . 

Em Trinidad, foi demonstrado por 
l..ewis e Norton (1973) que a aplicação 
por avião de iscas à base de aldrin 0,4%, 
na dosagem de 2,2 kg/ha/ano para com
bater A . octospinosus e A _ ceplla/otes, a
presenta um custo quatro vezes menor 
que os métodos "tradicionais" e duas 
vezes menor que a aplicação manual de 
iscas granuladas, nas mesmas dosagens e 
freqüência. 

Discuss40 

A partir de 2 de setembro de 1985 , o 
Ministério da Agricultura, através da 
Portaria n9 329, proibiu "em todo ter
ritório nacional a comercialização, o uso 
e a distribuição de produtos agrotóxicos 
organoclorados, destinados à agropecuá
ria" . Nesta portaria, estão , portanto , in
cluídos, os formicidas à base de aldrin e 
heptacloro que vinham sendo recomen
dados para'() controle das saúvas_ No en
tanto, esta portaria abre algumas exce
ções quanto ao uso de inseticidas orga
noclorados. Uma delas permite "o uso 
de iscas formicidas à base de aldrin e do
decacloro", Portanto, a partir da data da 
emissão desta portaria, o combate às sa
úvas , na Região Cacaueira da Bahia, fi
cou restrito às iscas granuladas nas dosa
gens e épocas anteriormente recomen
dadas. 
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A utilização da termonebulização es
tá também descartada, uma vez que os 
princípios ativos avaliados foram orga
noclorados, muito embora haja também 
uma dificuldade na utilização do méto
do pelo pequeno produtor de cacau. Ele 
teria que dispor de um atomizador mo· 
torizado costal e mais o "queimador" a 
ser acoplado ao escapamento do motor. 

As iscas granuladas formuladas com 
outros princípios ativos não clorados 
não estão hoje disponíveis no mercado. 
As tentativas feitas anteriormente por 
Phillips, Etheridge e Seott (1976) e 
Phillips, Etheridge e Martin (1979), 
mostraram resultados de eficácia bem 
inferiores àqueles obtidos por Abreu e 
Silva (1973) com as iscas granuladas à 
base de Mirex. No entanto, a pesquisa 
de novas formulações de isca deve ser 
perseguida. A isca ideal, segundo Cherrett 
et ai (1973), para ser o mais eficiente 
possível e economicamente a mais ade
quada, deveria ter as propriedades se
guintes: ser atrativa para as formigas, 
que as devem transportar para os formi
gueiros; o tamanho deve ser adaptado à 
espécie alvo; o inseticida deve ser tão es
pecífico quanto possível e a sua toxici· 
dade se manifestar somente depois de 
tempo suficiente para que seja distribuí
do em toda a colônia; deve ser biodegra
dável, mas com resistência suficiente à 
umidade, chuva e temperatura, pelo me
nos nos primeiros dias; a toxicidade pa· 
ra mamíferos deve·ser a mais baixa pos
sível. 

A necessidade de se combater as for 
migas cortadeiras, quer sejam as "saúvas" 
ou mesmo as "quenquéns" , existe na re· 
gião cacaueira da Bahia. Tem havido 

preocupação de extensionistas e de fa
zendeiros em saber de alternativas. em 
virtude da proibição do uso dos insetici
das clorados formulados sob forma de 
pó, que era o método mais comumente 
utilizado no combate a essas formigas 
na Regill"o. A formulaçll"O em pó nos pa
rece também das alternativas mais ade
quadas, principalmente quando se trata 
das formigas "quenquéns" , por fazer ni· 
nhos mais superficiais e pode haver difi
culdades no transporte de iscas com gra
nulometria mais ajustada ao tamanho 
das saúvas. Há, portanto, necessidade de 
se avaliarem inseticidas não dorados que 
sejam utilizados no controle dessas for· 
migas, mas que apresentem também ní· 
veis de controle similares aos apresenta
dos pelos c\orados. 

Uma outra via de controlar as formi
gas cortadeiras nas regiOes cacaueiras po
de ser o controle biológico através do 
manejo de outras eltpécies de formigas , 
já existentes naturalmente na lavoura. 
Essa prática precisa ainda de estudos pa
ra ser viabilizada . No entanto , algumas 
constatações já foram feitas sobre as 
espécies de formigas que parecem ser as 
mais promissoras. Algumas delas são , às 
vezes , consideradas mais como pragas c 
não como benéficas para o cultivo . Ê o 
caso das formigas Dolichoderinae dos 
gêneros Azteaz c Dolichoderus. que con
têm várias espécies muito comuns em 
plantaçõelt de cacau. A formiga caçare
ma. A ztero charcifex spiriti Forel , por 
exemplo , é muito agressiva e vive asso
ciada com muita freqüência a maribon
dos e cochonilhas nos frutos de cacau. A 
presença de maribondos dificulta a co· 
Uleita do cacau . Por outro lado , os ca-
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caueiros infestados com ela não 53:0 alvo 
do ataque de Se/ellolllrips mbrocinclus 

(Giard) (Thysanoptera: Thripidae), nem 
de percevejos do gênero Mona/olliol/ 
(Hemiptera : Miridae) , duas das princi
pais pragas do cultivo na Bahia. o Sul 
do Pará, os índios Kaiapós usam frag
mentos de ninhos de formiga A zl em sp . 
no controle de A. sexdel/S sexdens e A. 
ceplla/ol es (Overa l e Posey, 1986). Em 
Trinidad, o poss ível cont role de A. ce
plla/o les por A zleCil sp. foi estudada 
em cultura de citrus (Jutsum, Cherret 
e Fisher , 198 1). Dolichoderus alie/a
boides Fab. pode ser também considera
da como praga , por se r criadora de vá
rias espécies de membracídeos e cocho
rolhas nos frutos de cacau (Bondar, 

1939), porém ela seria repulsiva para A. 
cepha/oles (Leston, 1978). Outras for
migas a serem consideradas 53:0 as da 
subfamilia Ponerinae, predadoras mui
to ativas e representadas por um grande 
número de espécies, algumas das quais 
se encontram freqüentemente nas lavou
ras da Região. 

Por enquanto, em termos de contro
le e de maneira a dar uma resposta ao 
produtor de cacau , o primeiro passo se
ria o de se avaliar , a curto prazo , novos 
formicidas em pó e, a médio prazo , iscas 
granuladas e formulações termonebuli
záveis . As pesquisas sobre o controle 
biológico só poderão dar resposta a mé
dio ou longo prazo , pelo fato de haver 
poucos conhecimentos sobre o assunto. 
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Abltract 
An antifungal antibiotic wai isolated (rom the culture mtrate of Cladoborryum a17llZZOMnse Bastos, Evam and Samson, a hyperparasite of Crinipellls perniciosa (Stahel) Singer, lhe causal 

ag~Dt of lhe witchcs'broom disease of cacao. The eompound was i.lolated and purified by extrac' tioii with butanol foliowed by chromatography on Sephadex LH·20. paper and with HPLC. Tests undertaken "in vitro" with purified antibiotic showed an inhibitory effeet on mycelial growth of C. perniciosa and Phyrophrho/'Q palmivora. Thi. compound also was considerably toxic to sporangia and basidiospores of P. palmivora and C. perniciosa respeetíVely. 
Key words: Theobro17llZ cacao, Cladoborryum amazonense , antibiotic . Crinipellis perniciosa, Phyrophtho/'Q palmivora 

Efeito do antibiótico de C/adobotryum sobre os principais patógenos 
do cacaueiro n o Brasil 

Resumo 

Um antibiótico antifúngico foi isolado do filtrado de cultura do fungo CÚldobotryum a17llZ' zonense Bastos, Evans e Samson, um hiperparasita de Crlnipellis perniciosa (Stahel) Singer, agen te causal da vassoura-<le·bruxa do cacaueiro. O compo.to foi isolado e purificado por extração com butanol , seguido por cromatografia em Sephadex LH·20, papel e cro matografia líquida de alta precisão (HPLC) . Testes realizados "in vitro" oom o antibiótico purificado mostraram um efeito inibitório sobre o crescimento micelial de C. perniciosa e Phy tophrhora palm/vora. Também o composto foi accn tuadarncnte tóxico aos basidiósporos de C. perniciosa c esporângios de P. pai· mjl101Q. 
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ln troduction 

111e tu/O major diseases of cacao 
(Theobroma cacao L.) in Brazil are 
l:,!ack poà rOI and witches'broom 
di sease. Wi lches ' broom àisease is 
c:a used by the fungus Crinipe/lis perni
ciosa (Stahel) Singer. 11 is one of lhe 
major yield-limiting faclors of cacao 
in Soulh América and Caribbean islands. 
lt poses a threal to the new cacao areas 
in which lhe disease does not occur. 
Di rectlv or inciirectlv it has been im-- -plicated in the decline or abandon-
menl of cacao cuitivalion in Ecuador , 
T riniàad and Surinam (Holliday. 1952). 
In Brazil. lhe disease is res tricted to 
the Amazon region out is a serious 
potential threat l O the principal cacao' 
gro wing regions of Bahia, where ap
proximately 700,000 hectares of cacao 
are grown. 

C. perniciosa attacks any actively 
growing tissues of cacao plants, in
cluding fiower cushions and young 
cherelles (fruits), which can be infected, 
as can the vegetative buds, with the 
consequenl formation of a variety of 
malformed growths or witches 'broom. 
When lhe auack lakes place on /lower 
cushions and pods , there is a direct 
loss of crops (Baker and Crowdy, 
1943). In some cacao farms in the 
region of Brazilian Amazon, yield losses 
of over 70% have been registered due 
to infection by C perniciosa (Bastos 
and Evans, 1979). The decline of cacao 
production as a result of infection by 
the fungus has had a direcI effect on 
the development of the cacao industry 
and , as a result , intensive research on 
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methods of control have been initiated. 
The disease is currently controled by 
spraying protective fungicides in con
junction with the removal of ali infected 
tissues. However, the oractice of re
moving diseased material in areas of 
high incidence entails employment of 
man power on a large scale. 

Black pod, caused by Phytophthora 
palmivora (Butl.) Butl. is another im
portant disease of cacao. Ir occurs in ali 
the major cacao-growing areas of the 
world, often causing serious crop losses. 
Pod rot is the mos I important damage 
caused by P. palmivora but lhe fungus 
also causes cankers , chupon will, leaf
fali and a seedling wilt (Thorold, 1975). 
However, economically lhe greatest loss 
is from the pod infection . In most years 
its economic significance in Brazil has 
been great and it has been eslimated 
that about 40% of cacao yield is lost 
annually due to infection of pods 
caused by P. palmivora (Medeiros, 
1977). Copper based fungicides are lhe 
most commonly used chemicals for 
the control of this disease (Gorenz, 
1974; Thoro1d, 1975 ; Medeiros , 1977), 
but the degree of control often 1eaves 
much 10 be desired. 

This investigation is an account of 
the study on the activity "in vitro" of 
the antibiotic substance produced by 
Cladobotryum alT/lJzone1/se (Bastos, 
Evans and Sanson , 1981) on the two 
above pathogens. Effecls on the growth 
of mycelium, production and germina
tion of sporangia of P. !Xl1mivora an d 
on growth of mycelium and gennina
tion of basidiospores of C. perniciosa 
were investigated. 
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Material and Methods 

Production and isolation of the 
antibiotic. Cladobotryum amazonense 
was grown in 3/ Erlenmeyer flasks 
containing 11 of the medium composed 
of (g//): glucose, 10; NH4N03 , I; 
KH 2P04, 2; MgSO.,7H20, I, FeS04' 
7H2 0, 0.01. Culture filtrates were 
harvested after a IS-day incubation at 
2SoC and the cultures replenished with 
sterile fresh medium. 

Culture mtrates were adjusted to pH 
3.0 with 3N Na OH and extracted twice 
with 1/ 2 volumes of n-butano!. Butanol 
extracts were combined and evaporated 
to dryness in a rotary evaporator at 
400C. The residue was dissolved in 
Sml of methanol, filtered through a 
Whatman No I filter paper and chroma
tographed on a Sephadex LH-20 column 
chromatography. The fractions con
taining the an tibiotic were pooled, the 
solvent was evaporated and the residue 
was dissolved in a small amount of 
methanol, which was applied to What
man No . 3M chromatography paper. 
The chromatograms were run in de
scending manner in the solvents: butan
!-<>I /acetic acid/water (J 2:3 : S, v/v/v) 
and butan-2-0! /2S% NH40H (4:1, v/v). 
The active fraction was eluted in meth
anol and then chromatographed in liPLC 
(high prenure liquid chromatography) . . 

Activity of Oadobotryum antibiotic 
on growth of P. palmivora and C. per
mClOsa. Antibiotic solutions were 
incorporated in to warm (4S - SO°C) 
2% mal! extract (Oxoid) agar to the 
required dilutions and poured in S ml 

quantities into SOmm sterile disposable 
Petri dishes. 

Inoculation was carried out by 
placing in the centre of each plate a 
S mm diam. mycelial disc taken with a 
steri.Je cork borer from the peripheral 
area of the fungaI cultures. The dishes 
were then hennetically sealed with 
Parafilm (American Can Company) 
and incubated at 2SoC. Three replicates 
were made per dilution and absolute 
controls set up using inoculations of 
the culture medium without antibiotic 
solution. Growth within two diameters 
at right angles to the fungai colony 
were measured after S days incubation 
for P. pa/mivora and 8 days for C. perni
ciosa. TIle rate of mycelial growth was 
determined for each dilution and the 
control and then transformed into 
percentage inhibition of growth (p.I .G.) 
as suggestcd by Edgington, Khew and 
Barron (1971). 

Activity of Oadobotryum antibiotic 
on gennination of C. perniciosa basid
iospores. Antibiotic solutions were 
added to warm (4S - 50°C) water 
agar to obtain desired concentrations. 
Using a sterile pipette a thin layer of 
agar was deposited on a sterile micro
scope slide placed within a 9 cm Petri 
dish. Slides where only dilutions of 35% 
ethanol were added to the agar were 
used as controls. 

Two excised pilei were stuck to the 
Iid of the Petri dish with vaseline and 
basidiosporcs were allowed to fali on 
the agar for S minutcs at room tempera
ture (ca. 24°C) in two separate spore 
prints. Dishes were incubated at 25°C 
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and after 16 - 18 h a drop of 1% colton 
bluc in lactophenol was placed on each 
spore prin t which was eovered with a 
coverSlip. Germination was assessed by 
counting a minimum of 100 basidio
spore in four microscope fields (x I O, 
x40) at each print, and the mean 
percentagc inhibition calculated. 

Activity of CIodoborryum antibiotic 
on sporangia formation and germina
tion in P. palmivora. The fungus was 
grown on V 8 agar in 6 em Petri dishes 
at 250C in the dark for 4 days. The 
colonies were flooded with 10 ml 
antibiotic preparations or 35% ethanol 
düution (control) for 2 and 4 hours. 
TIle liquid was removed and the colo· 
nies were slightly scraped with a micro· 
scope slide to dislodge sporangia and 
then rinsed several times with sterile 
distüled water to remove sporangia 
(Tey and Wood , 1983). Plates were 
removed in 10 ml sterile distilJed water 
per pia te. The sporulation count. 
expressed as sporangia/ml. was made 
using a haemocytometer. 

Evaluation of the inhibitory action 
of the antibiotie on germination of 
sporangia used sterile cavity micro· 
scope slides. Antibiotic preparations at 
different concentrations were applicd to 
the wells and alIowed to dry at room 
temperature. One hundred microliters 
of a sporangia suspension in water were 
then deposited on these slides whieh 
were slightly scraped with a needle to 
dissolve the eompound . Slides were 
immediately placed into a 9 em Petri 
dish on two g1ass rods Iined with a moist 
Whatman No. I fJIter paper and then 
incubated at 250 C in the dark . Undcr 
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these eonditions the sporangia were 
aUowed to germinate and eounts 
were made after 24 h. The germina
tion percentage was recorded . Three 
replicates were used for eaeh con
cen tration. 

Fungicida! actioll of C/odobotryum 
antibiotic to basidiospores of C. perni
ciosa. Commercial cellophane fLIm 
(British CelJophane Ltd.) was cut as 
20 x 20 mm pieces and autoclaved for 
15 minutes at 120 °C. suspended in 
distüled water to remove plasticizers. 
Basidiospores were colleeted on cello
phane fJIm and then cellophane plus 
spores plaeed into the solutions of 
antibiotie at different dilutions or 
35% ethanol düutions (control). At 
various intervals three cellophane pieees 
from each treatment were removed. 
washed tllree times in sterile distiUed 
water and placed on water agar in Petri 
dishes . These were then ineubated at 
25 0 C and after 24 h basidiospore 
germination was observed under the 
microseo pe . 

Inhibitory effect of Cladobotryum 
antibiotic upon P. palmh'Ora 011 cacao 
leaf discs . Discs of 12 mm diameter 
cut from fully grown leaves of cacao 
plants grown in greenhouse were floated . 
adaxial surface uppermost . on 5 ml of 
antibiotic solution in a 50 mm c10sed 
Petri dish at a series of dilutions. After 
one hour discs were taken out and 
placed on a microscope slide (5 discsl 
slide) in a 90 mm Petri dish limed with 
wet Whatman no. I filter paper. Each 
disc was inoculated by placing a I O~I 
droplet of sporangia suspension on its 
centre (Carter. Smith and Brent, 1982). 
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Resulta and DiscUSlion 

The inhIbitory effect of the Clado
botryum antibiotic on the mycelial 
growth of C. perniciosa and P. palmi· 
"'lU i$ shown in Table 1 and Figs. 1 and 
2. It was genera1Jy observed that the 
highest concentrations gave the highest 
percentage inhibition of C. perniciosa. 
At a concentration of 250j.gml-I, 
mycelial growth was inhibited 100%, 
while 50 and 10Ül.lglnl-1 gave inhibitions 
of 43 .7 .and 67.5% respectively. On the 
other hand P. palmi""a calonies were 
more sensitive to the antibiotic. Con
centrations of 25~-1 and 50l-lgml-1 
gave inhibitions of 88% and 100% 
respectively . 

Basidiospore gennination of C. perni· 
ciosa was completely inhibited at con· 
centrations of 10 and 251-1gm1-1 as 
shown in Table 2. 11 can be seen that the 
minimum concentration required for 
100% inhibition of basidiospore fennina
tion was determined as 101-1 gmI- . At this 
concentration, lhe active principie often 

caused p1asmolysis and coUapse of lhe 

spores. 

The ability of Cladobotryum antibi· 
otic to inhibit basidiospore germination 
is an essential requirement for pro te
cting young growing tissue in vivo. Thus 
the results obtained in the present 
investigation seem to be very importaot , 
since the basidiospores are the only 
known infective propagules and readiJy 
penetrate unhardened cacao tissues 
(Cronshaw and Evans, 1978) subse
quent\y provoking hypertrophy and 
hyperplasia with the formation of 
abnormal stems (brooms), flowers and 
pods. 

There is little information conceming 
metabolic products such as antibiotics 
for lhe control of C. perniciosa. Ande
brhan (1982) tested some antibiotics 
"in vitro" on axenic cultures and basid
iospore gennination. He found lhat 
on1y Colistin-sulphate was completely 
inhIbitory. At IOl-IgmI-1 the antibiotic 
completely inhibited basidiospore ger-

Tab1e 1 - Effects of Cladobotrywn antibiotic as percentage i nhibi t ion of 

growth (P.1. G.) of Cr inipellis perniciosa and PI'ytophehora paZr.rivora "i n vi tro " . 

Inhibition 9rowth (%)a Ant ibioti c 
(~gm1- 1) 

Crinipe ZZi s perniciosa Phytophtnora paZmivora 

o 
5 

10 

25 
50 

100 

250 

0.0 
0.0 
0.0 

10 .0 

43.7 
67 .5 

100.0 

aVa 1 ues are mea ns of three replica tes 

-No t tes ted 

0.0 
11 .8 

22.9 
88. 0 

100. O 
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Bastos. Sei! afld lJorgan 

I'i!!ure! I - Inh ibi tory 3ct ivity of ClauobolTyum antibiotic on mycehal growth of C. pern;' 
-1 -1 -I -1 

ciosa. From Icft : control: 251'gml : 50l'gml : 100l'gml and 250l'gml . 

Figure 2 . lro hibttory 3ctivity of C!adObot7um ant ibiotk o n m)'celial growt h of P. palmi· 
vara . I' rom Ieft : 5",gml- l

; I O"gml-I : 25 "grnC : 50"gml- 1 an~ con trol. 
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Effect af Cladobou.um antibiatic on pathogens of cacao ! 1 Y 

rab1e 2 - Effee t of C!adobo cryw" ant ib iotic as pe r centage of .nhib i tion of 

germination of C1'inipelli s p",.',imo3a basidiospores. 

Antibiotic Inh i bit ion of bas idiospore ( ~ ) 

(\l~!!I 1 - 1 ) germina t iona 

(Con tro1)O 0.0 

5 32 .0 

7.5 65.6 

10 100.0 

25 100.0 

a Va 1ues are means of three rep1icate s , 100 ba si di ospo res per rep1icate. 

mination but only at concentrations 
greater than 250J.lgml-1 was it effective 
against development of mycelium. 

The efticiency of the antibiotic in 
preventing fonnat ion of sporangia is 
shown in Table 3. The data show lhat 
ali concentrations testcd greatly inhib· 
ited the production of sporangia even 
after only 2h of treatment of the 
colonies witl! antibiotic solutions. At a 
concentration of 250J.lgml-1 very low 
numbers of sporangia were produced 
after 4h of treatmen t. 

The results conceming lhe germina· 
tion of sporangia are shown in Table 4. 

These data represent lhe means of three 
replicates . with 100 sporangia per 
replicate. The antibiotic was found 
to be high.ly toxic to sporangia, causing 
26.3% inhibition of germination aI 
2.5 J.1grn.1-I , the lowest concentration 
tested. On the other hand, a concen tra· 
tion of 10J.lgrn.l-1 provoked total inhibi· 
tion of germination of sporangia afler 
incubetion for 24h: 

The effect of exposing basidiospores 
of C. perniciosa to various concentra· 
tions of antibiotic solutioll is shown in 
Table 5. Incubation at IOJ.lgJnr 1 and 
60 mino exposure to the antifungal 

Table 3 - [ffeets of Cladoboc ,'Y"'" antibi oti e on the product ion of sporangia 

by Phytophtltora palmitJol'Q on V-8 agar . 

Sporang ia (ml-l )a 

Antibiot ie 
(llgm1- 1) Time of treatme nt (h) 

(Control,) O 

50 

100 

250 

2 

11. O ! 0.08 

.. 
4.2 - 0.2 

.. 
2 . 2 - 0 .05 

.. 
1 . 2 - 0 .05 

.<l 

12 . O ! 1.0 

3. I ! 0 . 05 

.. 
1.7 - 0 .1 

0 .5 ~ O 

aFigures mu1tip1 ied by 10 -3 , and means o f three re p1 ica es ! S.E. 
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2~O Bas/os. Neil and Horgan 

Table 4 - [ffeets of Cladobotryum 

ant ibi oti c upon the germination of spo

rangia of Phytophthor a palmivora after 

24h. 

Antibiot ic Inhibit ion of sporangia 
(ugnl-I) germination (%) a 

(Contro l ) O 0.0 

2.5 + 26.3 - 2.9 

5 + 45 .3 - 5.0 

7.5 + 82.0 - 1.7 

lO 100.0 ! O 

aMeans and standard errors of three ree 

l icate s , 100-200 s porangia per repli 

cate. 

Table 6 - Oevelopnent 01' P'y toph-

tnora pa~vora upon cacao l eaf di scs 

treated wit h Cladobotrywn ant i biol ic 

solut ions . 

Antibioti c 
Leaf discs infected (%) a (UgmH ) 

(Con t ro l) O 100 

5 72 

lO 26 

25 O 

50 C 

aMeans of three repli cates . five discs 

per replica te . 

Ta ble 5 - Fungi cida1 action on genninat io n of bas i diospor es of C. perniciosa 

suspended 'in variou s co nc . of Cladobot rywn ant ibiot ic for different peri ods of 

t ime. 

Anti b iotic Ger minat io n after exposure to ant ibiot i c ('1:)a 

(Ugml - I ) 
10 min 30 mio 60 min 

O 100 100 100 

10 76 52 33 

25 36 22 O 

50 12 O O 

aVa l ues are means of three r e plicates, 100 spores per rep1icate . 

agent were not completely fungicida! 
to basidiospores but exposures ' at 
25j.lgml-1 for 60 min. were fungi cida! 
to ali spores. 

Leaf discs floated upon the control 
solution invariably developed severe 
symptoms after 5 days of inoculation. 
By contrast, discs floated upon solu· 
tions con taining 5 or I Oj.lgml' I devei· 
oped 72 and 26~ infection, respectively 
(Table 6). Symptom development from 
inoculum was restricted to necrotic 

Revisrll Tlreobronta J 6(4). J 986 

flecking under the inoculation droplet 
and a larger number of non·germinated 
sporangia were observed when examined 
under the microscope. Symptom devei· 
opment was markedly retarded in the 
presence of 25. and 50j.lgmr l antibiotic 
solution . 

Conc\usions 

I. Comparing the inhibitory activily 
of C/adobotryum antibiotic on the 
growth of C. perniciosa and P. pai· . 



EJJ~cl ?fC ladobotnullI antiblOlic on path ogelt$ ui eQeQO 2.'/ 

mivora it was del1lonstrated that l1luch 
lowcr concen trat ions of the cOl1lpound 
were required to cause complete inhibi
tion of P. palmh'Ora. 

2. The antibiotic was very efrective 
at inltibiting basidiospore ge rmination 
or c. pemiciosa and it possessed r un 
gicidaJ properties. 

3. Cladobo rryum antibiotic showed 

to be active against P. palmil'ora at ali 
stages or development, e .g. it can 
inhibi t production of sporangia, my
celial devclopl1lent and a1so germina
tion or sporangia. 

4. The "in vitro" act ivity o f the 
fungi toxic compound is mercly an 
indication or its possible uscfulness 
in the control o r the black pod and 
witchcs'broom pathogens. 
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Determinação do coeficiente de transferência de calor 
em camadas espessas de cacau· 

Evandro Seno Freire 2 

Resumo 

Um modelo matemático para . descrever a distribuição de temperatura dentro de uma camada 
espessa de materiais granulados foi usado para se determinar o coeficien te de transferência de ca· 
lor por convecção para cacau. Os valores de H (coeficiente volumétrico de transferência de calor 
para cacau) variou de 5592 a 16177 Wm· 3 °C l para a faixa de fluxo de ar investigada . Foi obti· 
da uma equação de regressão para relacionar estas duas variáveis. Resultados satisfatórios de sim u· 
lação de temperatura foram conseguidos Com os valores do coeficiente de uansmissão de calor. 
As limitações do modelo e do procedimento usados são discutidas sucintamente com relação ao 
cacau. 

Palavras-chave: Theobroma cacao, camada espessa, propriedade térmica 

Detennination of lhe convection beat ttansfer coefficient 
in packed beds of cacao beans 

Abstract 

A malhemalical model l O describe lhe lemperature distribu lion wilhin a packed bed of 
granular malerials was uscd for determinin~. the conveclive heat lransfer coefficient (H) for cacao 
beans. The H values delermined varied from 5592 10 16177 Wm·) oCo I for lhe autlow range 
studied. A regression equation relating these value.s to Ihose of mass airtlow rale ",as obtained. 
Acceplable results of air tempcrat ure prediction was achieved with lhe values of the hcal transfer 
coefficionl . Thc limi tations of lhe modcl as ",ell as that of lhe technique em ploycd. wi lh re· 
spec ts to caca o beans, are briefly discussed. 

Key·....,ords: Theobroma cacao. deep bed drying. thermal propertics 

I Parlf do trabalho de ttu apresentado aO National Col/ege 01 Agricultural Engineering, Silsoe. 
Inglaterra . 

2Divisão de Tecnologia e Engenharia Agr(colas, CentrO de Pesquisas do Cacau. APT CEPLAC. 
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Introdução 

Na secagem de qualquer produto bio
lógico, os processos de transferência de 
massa (umidade) e de calor interagem 
ent re si. Embora isto acon teça, estes 
processos têm sido estudados separa
damente a fim de facilitar a determina
ÇlfO de parãmetros básicos tais como 
coeficientes de transferência de massa 
e de calor. 

No caso part icular do cacau, ainda 
pouco estudado , alguns resultados já 
foram obtidos, principalmente com re
lação às características de secagem das 
amêndoas em camadas finas (Bravo e 
McGaw. 1974: Prado ct aL 1981: 
Cunha . 1983, entre outros). Quanto 
ao processo de transferência de calor 
em cacau, cstudos foram feitos visando 
à determinação do calor específico 
(Cunha, 1980) e da cond ut ividade apa
rente das amêndoas (Almeida. 1979; 
Freire, 1981). 

Durante a secagem e resfriamento do 
cacau. a transmissão de calor ocorre por 
convecção e por condução. Esta. no in
terior de cada amendoa , é caracterizada 
pela condutividade térmica ou o seu in
verso à resist ência interna do produto. 
A conduçao por contato direto é nor
malmente negligenciada uma vez que a 
resistência de contato é grande. A trans
ferência de calor por convecção se dá 
na interface produto-ar e tem como pa· 
râmetro característico o coeficien te de 
transferência de calor cOllvectivo. que 
é uma medida da resistência ex terna ao 
processo. imposta pelo filme de ar que 
envolve as amêndoas. e atua em série 
com a resistência interna do produto. 

O objetivo deste trabalho foi deter-
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minar o coeficiente de transmissao de 
calor por convecção, em camadas es
pessas de cacau. sob aeração forçada. 

Considerações Teóricas 

Quando um fluido qualquer é força
do a passar através de uma camada de 
material granulado, é possível que ocor
ra uma troca de calor entre o material e 
o fluido. A intensidade com que este 
câmbio de energia ocorre depende das 
propriedades térmicas das duas fases , 
do gradiente de tempe ratura entre as 
mesmas e das características do Ouido. 
Esta troca de calor ocorre de tal modo 
que as temperat uras do fl uido e partí
culas do material mudam continua
mente com o tempo e posição da ca
mada. na direção do fluxo . 

A distribuição de temperatura. na ca
mada , e sua variação com o tempo po, 
dem ser discritas por meio de modelos 
matemáticos derivados da equação de 
balanço dc energia e fazendo-se uso do 
conceito de volume de controle elemen
tar, como o mostrado na Figura I. Pode
se chegar à equação I do balanço de 
cnergia na forma diferencial unid ime n
sional (Freire. 1981). Para tanto . é mis
ter que se faça uso das suposições de 
constância e uniformidade de tempera
tura e velocidade do ar na direçào per
pendicular ao se u movimento; inexis
téncia de transferência de massa por 
qualquer processo e de calor pOr conta
to direto em qualquer direção; e cons
tância das propriedades do ar e do ma 
terial. 

= O 

( I ) 
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q/y 

y + dy 

Y 

Figura 1 - Balanço de energia em um elemento de volume de controle em camada de mate· 
rial granular. 

R,visra Theobroma /6(4}. /986 



onde : 
P = densidade. kg m .3; 
f = porosidade do volume. adimen· 

sional; 
Y = distância na dir~lão do fluxo. m; 
V = velocIdade, ms ; 
T = temperatura, oC; 

Cal 'f' J kg· 1 oC· 1 " C = or especl ICO. 
t = tempo. s. 

Os subscritos s e f referem·se às fa· 
ses sólida e fluida, respectivamente. 

F,tirt 

Para solucionar esta equação, é ne· 
cessário obter uma expressão para a 
variação da temperatura do material 
granulado com o tempo, dado pelo 
termo aTs/at , na equação I. Essa ex· 
pressã'o pode ser obtida a partir da lei 
de resfriamento de Newton, onde a 
temperatura das panículas é funça-o 
do tempo. Esta situaça-o pode ser ex· 
pressa da seguinte forma : 

onde: 

As 

(2) 

= S/ V s, superfície específica dos 
sólidos, m · 1 

; 

H = coeficiente de transmissllo de ca· 
I 0c- I lor por convecção. Wm' 

O produto hA é conhecido como 
sendo coeficiente de transmissão de ca· 
lor volumétrico H (W·3 °C l ). 

Em uma camada de material granu· 
lado, As representa a porçllO da super· 
fície das partículas que efetivamente 
está em contato com o fluido e. conse· 
quentemente , troca calor com este. 

As equaçOes I e 2 constituem um par 
de equaçOes diferenciais parciais que 
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formam um modelo matemático sim· 
plificado, para a transferência de calor 
em camadas de materiais granulados, 
que descreve as variações nas tempera· 
turas do fluido e panículas sólidas com 
o tempo e a altura na camada, na dire· 
ção do movimento do fluido . Entretan· 
to, este não é o modelo realista , pois 
a lei de resfriamento de Newton não 
leva em consideraça-o o grandiente de 
temperatura no interior das partículas 
sólidas da camada. Para situações em 
que este gradiente não é acentuado e 
pode ser considerado desprezível. esse 
modelo é adequado. 

Estas condições ocorrem quando a 
resistência externa controla o processo 
de transferência de calor, ou seja, are· 
sistência do filme que envolve as paní· 
cuias é bem maior do que a interna . Pa· 
ra as partículas de material de baixa 
condutividade térmica , a resistência ex· 
terna pode ser elevada utilizando·se 
baixas velocidades do fluido . Desta 
forma, o gradiente térmico no interior 
dos sólidos pode ser negligenciado sem 
que sejam introduzidos erros de impor· 
tância na análise . 

Uma vantagem desse modelo é a 
possibilidade de se resolver as equações 
I e 2 analiticamente . Esta solução pa· 
ra condições iniciais e de contorno 
apropriadas pode ser dada em termos 
da chamada funça-o erro (Leniger e 
Beverloo. 1975). Os resultados da solu· 
ção do modelo podem ser comparados 
com curvas experimentais de tempera· 
turas versus tempo. em unidades adio 
mensionais, em diferentes alturas da 
camada para se determinar o coeficien· 
te de transferência de calor por convec· 
ção . como ilustrado na Figura 2. 
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Figura 2 Tr3nsmissão de calor em cam3das~ pcssas dl' ma terial gr3J1ulu (sol uç3"O ana lít ica). 

Material e Mé todos 

O equipamento usado para se deter
minar o coeficiente de transmissão de 
calor por convecção foi o sistema de 
ventilação esquematizado na Figura 3, 
que consistia de um ventilador centrí
fu go_ um "plenum" e uma coluna cilín
drica de fundo pcrfurado _ O ventilador . 
acionado por um motor elétrico de 
370W, era usado para forçar o ar am
biente para o " plenum" e através da ca
mada de ' cacau _ A conecção entre o 
ventilador e O " plenum " era feita por 
meio de um tubo plástico de 90 mm 
de diâmetro, onde estava montada uma 
placa ori f ício para a medição da v~o 
de ar. O controle desta era feito varian
do-se a abertura da entrada do vcntila
dor. A coluna de fundo perfurado era 
de tubo plástico rígido de 340 mm de 
diâmetro, I 10 mm de comprimento e 
9 mm de espessura de parede. A tempe-

rat ura do ar, em cinco níveis da camada 
de cacau , era monitorada através de 
temlOpares do tipo cobrefconstanta
na nÇ 24. 

O produto usado foi cacau fermen
tado e seco, entre 4 e 5% de umidade 
b.u ., de variedade não especificada . No 
início de cada teste , o cacau era aqueci 
do em uma estufa vent ilada a uma tem
peratura ent re 60 e 800C e u ansferido 
rapidamente para o sistema de ventila· 
ção. onde era re sfriado. Dura nte o proces
so de aeração do cacau aquecido. a tem 
peratura do ar era registrada até que as 
diferenças indicadas pelos termopares 
atingissem valores baixos para se con
siderar o resfriamento da amostra co~ 
pletado. As al turas de camada emprega
das nos testes eram de cerca de 0,27 m. 
Foram feitas duas repetições para cada 
velocidade do ar . 

Um programa FORTRAN foi desen-
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A _ V.nt ilador 

8 _ Placa ori'.·c io 

C _ Man8rn'fro 

O _ Coh.lno d. cocau 

f _ O.ta''', do comado 

A 

• 

I?t(rt 

:1 

o 

l O .! I I 

Figura 3 - Esquema do equipamento usado na ventilação de camada •• spe .. as de cacau. 

volvido para resolver as equações 1 e 2 
e calcular o coeficiente volumétrico de 
transmiss:lo de calor por convecç:lo 
para cada velocidade do ar , pela compa
raçao entre os resultados experimentais 
e aqueles previstos pelo modelo mate
mático. O programa de computador foi 
implementado, posteriormente , com uma 
subrotina para simular o processo de 
resfriamento e avaliar os resultados 
obtidos. 

Foi assumido, no entanto, que , duran
te o resfriamento, não ocorreu perda 
ou ganho de umidade pelo cacau. Isto 
foi comprovado, determinando-se a umi
dade da amostra, em cada teste, antes 
da carga e descarga do secador. 

Os procedimentos usados para se 
determinar as caracter{stiças físicas 
do produto , tais como densidade apa
rente , porosidade e densidade real 
foram aqueles descritos por Mohsenin 
(1970). O calor espec(fico do cacau 
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foi medido pelo processo das misturas 
em calorímetro de cobre e a umidade, 
pelo processo de secagem em estufa ven
tilada, por 24 h a 110 ± 30 C, utilizan
do amostra de amêndoas inteiras de 25 g. 

Resultados e Discussão 

O coeficien te de transferência de ca
lor por convecção, calculado a partir dos 
dados de resfriamento de camadas de ca
cau seco de 0 ,27 m de espessura , foi ex
presso em termos do coeficiente volu
métrico. A razão para isto está no fato 
de que a área específica do cacau em ca
madas espessas é uma característica des
te produto, não havendo , portanto, ne
cessidade de medi-la , já que o coeficien
te assim determinado só será usado para 
o cacau , em simulação de processos de 
aquecimento e/ou resfriamento através 
de ventilação forçada . Além do mais, o 
processo de de terminação da área do 
produto. em contato com o ar , pode 
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não levar a resultado reallsticos . 
As variações observadas na umidade 

do produto, durante os testes, foram in
feriores a O,5 r.. (b.u.). O tempo de res
friamento obtido variou entre 12 e 50 
minutos, respectivamente para o maior 
fluxo de ar (0.80 kg s -I m- 2 ) e o 
menor fluxo (0,11 kg S-l m-2), e 
temperaturas do ar de resfriamento 
entre 20 e 260 C. Esse tempo foi fun
ção da diferença entre a temperatura 
ambiente e a do cacau , todavia mais 
acentuadamente do fluxo de ar usado . 
Uma famllia de curvas típicaS da tempe
ratura do ar durante o resfriamento é 
mostrada na Figura 4 . Resultados seme
lhantes foram encontrados para os de
mais testes. variando apenas as distân
cias entre as curvas superior como uma 
consequência de mudanças no fluxo de 
ar de resfriamento. 

Os valores do coeficiente volumétrico 
de transmissão de calor calculados fica-

"" <) 

• 
• · • 40 

• • 
~ • • ~ ,o 

ram na faixa de 5592 a 16177 Wm- 30 C I 

(Figura 5), utilizando-se dados médios 
de calor especifico, porosidade e den
sidade aparente do cacau de : 1728 
J kg-IOC I , 55 $Ç e 545 kg mO), nesta 
ordem. 

A través de análise de regressão dos 
resultados , a seguinte equação logarít
ma foi obtida para expressar a relação 
entre o coeficiente de transmissão de ca
lor e o fluxo de ar: 

log (H) = 3 ,7425 + 0,6624 G 

onde: 

H = coeficiente de transmissão de ca
lor (Wm- 30 C- I ); 

G = fluxo mássico de ar (kg s _I m -2). 

O coeficiente de determinação (R 2) 
calculado para esta expressão foi de 
0 ,8694. O cumprimento incompleto das 
condições iniciais e de contorno exigidas 
pelo modelo pode ter contribuído. em 

Figuf3. 4 - Curva) l·xpl'rinh.'ll t31' lh .. ~ h.' mpcr3luras do "r dl' um tC'ste dl' rcs!'n3.mento tlpi,,'o lOuxo 
de ar 0.189401 3 - 101-2 ). 
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Figura 5 - Relação entre o coeficien te de transmissão de calor por convecção e o /luxo de ar. 

parte, para que valor de R 2 fosse algo 
baixo. Variações das condições mencio
nadas acima foram devidas a mudanças 
na temperatura inicial do ar de resfria
mento (ambiente) e mesmo pequenos 
gradientes de temperatura de cerca de I 
a 20 C, registrados através da camada de 
cacau antes de se iniciar o resfriamento 
em cada teste . 

Os valores de H encontrados para 
cacau foram menores do que os encon
trados na literatura para outros produ
tos , a exemplo do arroz , Cacau , por cau
sa do tanJanho das amêndoas e sendo a 
porosidade aproximadamente igual à do 
arroz, tem uma área específica reduzida 
e , portanto, pouca área de troca de calor 
entre amêndoas . 

A simulação da temperatura do ar de 
resfriamento, com os valores de H deter
minados, foi considerada boa . Em ai-
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guns casos, as diferenças máximas de 
temperatura observadas foram menores 
do que 5,50 C. Maior concordância en
tre dados reais e simulados foi encontra
da em alguns testes. O posicionamento 
dos termopares , alterado de certo modo 
durante a operação de carga do silo res
friador , associado ao problema das con
dições iniciais e de contorno da solução 
do modelo matemático , contribuíram 
para a ocorrência de desvios entre os da
dos experimentais e os preditos. 

A validade dos resultados obtidos 
com o procedimento empregado para se 
determinar o coeficiente de transmissão 
de calor por convecção depende funda
mentalmente do modelo matemático , o 
qual deve ser tão realístico quanto pos
sível. Uma das suposições feitas na de
dução do modelo usado foi a de que o 
gradiente de temperatura dentro das 
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amêndoas fosse bastante pequeno para 
ser considerado desprezível. O presente 
modelo pode ser válido em situações 
em Que a resistência do filme de ar que 
envolve as partículas , resistência exter
na , sobrepuja a interna _ Dada a baixa 
condutividade térmica de produtos agrí
colas , principalmente quando secos, e 
as características físicas da amêndoa de 
cacau , essa condição pode ser encontra
da apenas para baixos fluxos de ar . 

Conclusões e Recomendações 

Dentro das limitações para se deter
minar o coeficiente de transmissão de 
calor por convecção do cacau , as seguin
tes conclusões podem ser tiradas: 

- O coeficien te de transmissão de 
calor volumétrico (H) do cacau para ca-

madas fixas sob ventilaç3:o 
uma função logar {tmica 
de aI; 

forçada foi 
do fluxo 

- variações no gradiente de tempera
tura com o tempo e posição em camadas 
espessas de cacau podem ser simuladas 
satisfatoriamente com os valores de H 
determinados ; 

- medição de temperatura foi uma 
das fontes de erro que mais afetou os 
resultados obtidos. 

Dados sobre propriedades térmicas 
do cacau são imprescindíveis no projeto 
de sistemas de secagem. Desta forma , in
vestigações futuras devem ser direciona
das para o uso de modelos matemáticos 
mais realísticos às características da 
amêndoa de cacau , visando a uma maior 
confiabilidade e aplicabilidade mais am
pla dos resultados. 
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Respostas da pimenta-do-reino a fertilizantes no Sul da Bahia 

Rafael E. Chepote I. Cha,les J. L. de Santana I e Romildo N. dos Santos 1 

Resumo 

Avaliou-te o efeito da adubação NPK e da aplicação de calcário e micronutrientes na produção 
da pimenta-<lonino (P/per niQum 1..). O experimento foi realizado na Estaç'o Experimental 
Lemo. Maia, Una. Bahia, em solo da unidade Una (Haplorthox cristalino) . Utilizou .. e desenho ex
perimentai em blocos calualizados, com cinco repetições, constituindo os tratamentos um fato 
rial incompleto 33 (NPK). Os nutrientes foram aplicados em três níveis. com intervalos de 100. 
12& e 80 kg de N, P20S e K20. por hectare, respectivamente. nu formas de uréia. superfosfato 
triplo e cloreto de potássio. Aiíalisaram-te ainda os efeitos de tratamento, adicionais à base de cal
cário dolomítico. fr itas (FTE BR-8) e torta de mamona adicionados ao tratamento cenual (NPK). 
Os dados de produçio relat ivos ao períOdO 1980-83 mostraram efeitos significat ivos para trata
mentos, sendo mais expreuivlI as respostas para a aplicação de 100. 120 e 180 kg de N, P10S e 
K20 por hectare, Iespectivamente. Nos tratamentos adicionais , houve resposta à calagem a"Penas 
nã pIesença do primeiro nível de NPK. ° modelo de repeuão que melhor se ajustou aos dados 
foi? = 21,OSN + 2S,44P - 0.08N2 - O,OS3P1(R2= 0:98)_ A produção máxima fo i estimada em 
4 .460 kg de pimenta lOca por hectare, para as doses de 132 kg de N e 240 kg de P10J por hecta
re . Com relação ao potássio. nos n íveis aplicados, • análise de tendência não mostrou sign i
fic:ânc.ia . 

PãV,.r-cMve: Pipu niQum, solo, adubação mineral, adubação orgânica 

Response of Black Pepper to fertilizers in Soutbem Bahia, Brazi! 

Abstract 

The eITects of NPK fertilization, liming and micronutrients on the production of Black Pepper 
II'lpe, nigrum 1..) were evaluated . The experiment was CllTied outat the Lemos Maia Experimen
tai Stahon of the cacao Research Center . Una , Bahia in an Una (lIaplorthox Cristalino ) soil. A 

I T,abtUho ap,esentado na XVI ReullÚfo B,asilei", de Futilidade do Solo. Itabuna. BahiIJ. B,asil. 
22a 27 de julho de 1 984. 

I Divisão de Geociências. Centro de Pesquwl do Cacau. (CEPEC). APT CEPLAC 45.600, Ita-
bUM, BahÚl, B,aslL , 

, Divútio de Divenijfeapfo de Cultu,as, CEPEC. 
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random block dcsign of five repelilions MS used for an incomplele 33 (NPK) flclorial combinl' 
lion. The nUlJienl$ were applied allruee leveis aI doses of 100, 120 and 80 kg hi1 of N,P, O,and 
K, O. rtspeclively as urel , triple superphosphale Ind poli sium chloride. Moreover, lhe êffecls 
o( addilional trcatmcnlS based on dolomitic limeslone, friu (FTE BR·8) and castorbean cake 
were evaluated in lhe basic Ireumenl (NPK). The slllislical Inalysis of lhe lrellmenlS during 
1980·1983 showed significanl effecIs, lhe response being more nOllble when 100, 120 e 160 
kg hi· of N, P 10 s and K2 O respeclively were applied. In lhe addilional Irellmenls Ihere MS a 
response lo limong only aI lhe first levei of NPK. Nilrogen showed a quadrllic cffeel and lhe 
regrossion model which besl fitted lhe dala was y.= 21,OSN + 2S.44P . 0,08 N' . O,OS3P'. 
(R' = 0.98). Maxirnurn produclion was eslimaled aI 4,460 kg ha· 1 of dried pepper for a dose 
of 132 kg ha·1 of N and 240 kg ha" of P. As lo potassium aI lhe applied leveis, an analysis of 
lendency showed nOlhing significan\. 

Key wordf: Piper nigrum. soi!, mineral ferlilizalion , organic ferlilizalion 

lntroduçto 

Não obstante o cultivo da pimenta· 
do-reino, no Brasil , ter sido implan tado 
em solos de baixa fertilidade , a produ
ção dessa cultura é, de modo geral, ele
vada em razão do emprego quase gene
ralizado de fertilizantes. 

Albuquerque e Conduru (1971) assi· 
nalaram respostas a adubação de NPK e 
cobertura morta em pimen tal de 8 anos, 
na regilIo Amazônica , Brasil. Resultados 
similares, em outros países produtores, 
foram obtidos por Maisue (I969) e 
Waard (1969). 

Raij (I972), ao medir os efeitos de 
adubos orgãnicos e minerais, na produ
çlIo da pimenta, na Malásia , não consta
tou diferença entre os dois tipos de fero 
tilizantes. Esse mesmo autor apresenta 
dados de respOstas da pimenta·do-reino 
cultivada em um solo aluvial arenoso e 
em um solo podzólico vennelho-amarelo 
com níveis elevados de N e K. Em Sara· 
wak, na Malásia, Waard (1975) encon
Uou respostas significativas para a apli
cação de fosfato de rochas e corretivos 
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antes do plantio. 

Sim (I 974), ao realizar levantamento 
do estado nutricional de pimenteiras im
plan tadas em solos podzólicos vermelho
amarelo, na Malásia, encontrou a seguin· 
te composiç:ro química no solo: 0,2 a 
0,3% de N, 589 ppm de P assimilável, 
CTC de 1I a 13 meq. I 00g.1 e saturação 
de base de 42% , valores estes considera
dos por ele como os mais adequados ã 
nutrição da pimenta-<lo-reino, recomen· 
dando-os para servir de base nas avalia· 
ções do estado nutricional desta cultura. 

Levantamen to efetuado por Castro 
(s.d.), no Amazonas, mostrou que as 
formulações e métodos de aplicação de 
adubos nesta cultura são os mais diver· 
sos. Geralmente , os agricultores utiliza
ram adubos orgânicos e minerais aplica· 
dos de uma só vez. 

Chiba, citado por Kato (I978), mos
trou a necessidade de uso de calcário do

lomítico (5 t ha· l
) como corretivo no 

crescimento inicial da pimenta-<lo·reino 
em oxissolos do Estado do Pará, com 
pH variando de 4,5 a 5,0. A caréncia de 
magnésio no solo provoca o aparecimen· 
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to de uma clorose amarelo-limão bri
lhante nas folhas velhas (Moraes, 1968), 
enquanto conteúdos elevados de man
ganês no solo e na planta provocam uma 
redução de pigmentação entre as nervu
ras das folhas (Sim, 1972). 

Waard (1969) e Sim (1974) admitem 
que a análise foliar pode ser um método 
vantajoso para recomendar adubação na 
pimenta-do-reino e, nessc sentido, Bata
g1ia (1976) mostra que há indicações 
positivas para adubação no verão , com 
base na análise foliar de amostras cole
tadas na mesma estação. 

Neste trabalho, são apresentados os 
resultados de um experimento conduzi
do em um pimental em desenvolvimento 
no qual se avaliou o efeito da aplicação 
de NPK, calcário, micronutrientes e ma
téria orgânica sobre a produção da pi
menta seca e sobre a concentração de 
elementos na folha e no solo. 

Material e Métodos 

o experimento foi conduzido na Es
tação Experimental Lemos Maia, Una, 
Bahia , em uma plantação de pimenta
do-reino , instalada em 1978, em solo da 
unidade Una I(Haplorthox ' variação Cris
talino), caracterizado pela ocorrência de 
acidez elevada e baixo teor de fósforo 
disponível. Uma descrição mais detalha
da desse solo foi apresentada por Silva 
et al (1975). 

o desenho experimental foi em blo
cos ao acaso com os tratamentos distri
buídos em um arranjo fatorial incomple
to com 15tratamentos, conforme propo
sição número 8. apresentado por Hauser 
(1971), e 8 tratamentos adicionais. 

Cada unidade experimental foi cons
tituída de seis pimenteiras com 5 repe
t ições. Os nutrientes foram aplicados 
em três níveis: nitrogênio (O, 100 e 200 
kg de N por hectare), fósforo (O, 120 e 
240 kg de P 2 O 5 por hectare), potássio 
O, 80 e 160 kg de K

2 
O por hectare) na 

forma de uréia, superfosfato triplo e 
cloreto de potássio, respectivamente. O 
nitrogênio e o potássio foram fraciona
dos, sendo a metade aplicada junto com 
fósforo no mês de setembro e o restante 
no mês de março. No tratamento central 
(100, 120 e 80) e no 21? nível (200,240 
e 160), foram aplicados calcário dolomí
tico, no primeiro ano, à raz50 de 1 t ha _I , 

matéria orgânica, na forma de torta de 
mamona, no 1 I? e 21? anos, nas dosagens 
de 1,6 e 3 ,2 t ha- I

, respectivamente , e 
fritas BR-8 (micronutrientes) , anual
mente, na dosagem de 4,8 kg ha- I

. 

Nos dois primeiros anos após a im
plantação da cultura, as misturas fertili
zantes foram aplicadas em cobertura em 
volta da planta, à razao de 1/3 da dosa
gem até 25 em, no primeiro ano, e a 2/3 
até 50 cm, no segundo ano, sendo que a 

primeira aplicação de torta de mamona 
foi feita na cova, por ocasião do plantio. 
A partir do terceiro ano, aplicou-se a do
se completa em volta da planta;num raio 
de 70 cm, fracionando-se nitrogênio e 
potássio. 

Como variável de resposta, foi consi
derada a produção de sementes frescas, 
através do fator 0,30, avaliando-se atra
vés da regressão múltipla , relação entre a 
produção e os níveis de fertilização. 

A fim de avaliar os efeitos dos tra
tamentos sobre a composição química 
das folhas e do so lo, realizou-se tam-
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bém uma amostragem, para análise. nas 
diferentes unidades experimentais. Para 
a amostragem de folha, a planta foi di
vidida em quadrante (norte, sul, leste 
e oeste) coletando-&e em cada um deles, 
a primeira folha madura de um ramo 
frutífero exposto à luz solar e localizado 
no terço médio da copa. As análises fo
ram efetuadas conforme a metodologia 
descrita por Santana, Pereira e Morais 
(t 977). 

Resultados e Discussão 

No Quadro I, estoIo contidas algumas 
características químicas do solo, coleta
do antes e depois da condução do expe
rimento. Os teores de potássio tenderam 
a ser mais elevados nos níveis I e 2. Os 
teores de magnésio mostram uma ten
dência decrescente e o fósforo foi o 
elemento que se manteve com os níveis 
mais elevados, sobretudo nas parcelas 
que receberam as maiores doses deste 
nutriente . Os teores de alumínio reduzi
ram-se em quase 50% com a aplicação 
de calcário ; entretanto, os teores de cal
cio e magnésio variaram aleatoriamente. 

No que se relaciona a nutrientes nas 
folhas (Quadro 2), observa-se que a con
centração de cálcio se apresenta maior 
nos tratamentos onde foi omitida a adu
bação potássica , devido ã baixa concen
tração deste elemento no solo. A omis
são da fertilização fosfatada na presença 
de nitrogênio e potássio provocou efei
to depressivo na concentração de mag
nésio na folha. Em ambos os casos, to
davia , os níveis de cálcio e magnésio nas 
folhas foram maiores que os apresenta
dos como normais em trabalho de diag-
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nose nutricional (Waard, 1969). As con
centrações de potássio, nos tratamentos 
com omissoIo ou com dosagens menores 
ou maiores associados com os maiores 
níveis de nitrogênio e fósforo, foram in
feriores ao valores apresentados como 
normais em trabalho de diagnose nutri
cional (Waard, 1969). O fósforo apre
sentou comportamento semelhante ao 
potássio. 

Os teores de manganês e ferro apare
cem em maiores concentrações que o 
zinco e cobre e são pouco influenciados 
pela aplicação dos demais tratamentos. 
Observa-se que a ausência de fósforo na 
adubaçJo, associado a ambos os níveis 
de nitrogênio e potássio, provocou um 
ligeiro acréscimo na concentração de 
manganês Das folhas. As concentrações 
de Zn e Ca, na planta, não sofreram in
fluência da aplicaçJo dos tratamentos 
fertilizantes (Quadro 2). 

Os dados de produção relativos ao 
período 1980/1983 evidenciaram dife
renças significativas entre tratamentos 
(P';;;; 0,05) em cada ano, além de mos
trar uma evolução normal de produç!o 
de 1980 a 1982 (Quadro 3). ·No ano de 
1983, ocorreu, de modo geral, uma que
da na produção devido à baixa precipita
ção pluvial, uma vez que a média anual 
de precipitaç!o do quinqüênlo que an
tecedeu o experimento foi de 2.259 nun 
em confronto com 1.621 nun desse ano. 

Observa-se que a oroi.ssa'o do fósforo, na 
presença do nível I de nitrogênio e po
tássio, condicionou produções similares 
às da testemunha e inferiores a esta 
quando se omitiu o fósforo e se dupli
cou a dose de nitrogênio e potássio. 
Também as omissões do potássio ou do 
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Quadro 1 - Concentração de alguns elementos na camada de O-ZO cm do sol o cole 

tado nas diferentes un idades experimentais. 

Tra tamentos 

NO Po KOa 

Nl P O Kl 

NO P1 Kl 

N1 P1 Kn 
Nl P

1 
K
1
a 

N1 P1 KZ 
N1 P Z K1 
N

Z 
P1 K1 

N1 P
1 

K
1 

+ Ca l b 

N1 P1 K1 + M.Oc 

N1 P1 K1 + Cal + Microd 

N1 P1 K1 + Cal + Mi c ro + M. O. 

NO Pz KZ 
N2 Po K2 
N2 P2 KO 

NZ P 2 K1 
NZ Pz K2a 

N1 Pz KZ 
N2 P1 K2 
N2 P2 K2 + Ca l b 

NZ P2 K2 + M.O~ 

N2 P2 K2 + Cal + Mi crod 

N2 P2 K2 + Cal + Mi cro + M.O . 

AI K Ca Mg 
--- - meq 100 g-1 ___ _ 

1 ,O 

0, 70 
1 ,04 

0 ,83 

0 ,95 

0 ,91 
0,94 

0,98 

0,79 

0,53 
0, 96 
0,64 

0,65 
0,64 

0,93 

0 ,85 

0 ,60 

0,67 

0,63 

0 ,88 

0,56 
0 , 92 

0,64 

0,68 

1 ,ZO 

1 ,1 7 

1 ,18 

1 ,04 

2,00 

1 , 32 

1,28 

1 ,84 

2,00 

2,36 
0,40 

0 ,63 

0,92 
0,45 

Z ,45 

1,08 

0 , 88 

1 , 25 

1,38 

0,36 

1 , 19 

0, 56 
1 ,01 

1,00 

0 ,40 

0 ,07 

0,00 

0,01 

0,01 

0,02 
0,04 

0 ,04 

0,03 

0 ,03 

0,00 
0,1 5 

0,17 
0 ,02 

0,06 

0,08 

0 ,05 

0 ,06 

0,06 

0 ,04 

0 ,1 7 

0,03 
0 ,13 

0 ,17 

0 ,06 

0 ,05 

0 ,08 
0 ,04 

0 , 08 

0 ,07 

0,11 

0,08 

0 , 08 

0 ,03 

0,06 

0 ,06 

0,07 
0 ,1 6 

0 ,04 

0 ,13 

0 ,1 2 

0 ,09 

0 ,1 0 

0 ,1 2 

0 ,1 0 
0 ,1 2 

0 ,11 
0 ,09 

P 
ug g-l 

2 

2 

22 

19 

26 
21 

36 

36 

13 
24 

12 

25 

38 

2 

68 

41 

43 

34 

Z4 
49 

37 
45 

43 

aAmostra coletada an tes da instalação do e xper imento; as dema is foram col etadas ao 
térmi no do experimento . 

Os dados refe rentes aos tratamentos Nl Pl Kl e N2 P2 K2 representam média s de 

duas parcelas. 

bCa lagem; c- Matéria orgãni ca; d - micronut ri entes. 
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Quadro 2 - Concentração de nutrientes nas folhas de pimen ta do reino submeti-

da a diferentes tratamentos fertilizantes no per,odO 1980 a 1983 (amostragem rea-

l i zada em 1983) . 

Tra tamentos Ca Mg K P N Fe Zn .l4n Cu 
X \lg g- 1 

NO Po KOa 2,734 0,421 0,789 0,098 2,16 275 17 214 7 

N1 Po K1 2,365 0,300 1,517 0 ,098 2,03 204 18 280 8 

NO P1 K1 2,730 0 , 381 1,000 0 ,1 21 . 1,87 220 14 296 7 

N1 P 1 KO 3,071 0 ,430 0, 675 0,131 2,02 186 15 249 7 

N1 P1 K1a 2,779 0,353 1, 209 0 ,1 26 1,96 216 17 231 5 

N1 P1 K2 2,563 0,358 1,440 0,117 1 ,92 206 14 172 5 

N1 P 2 K1 
2,906 0,389 1,253 0 ,1 41 1 ,91 213 15 175 5 

N2 P 1 K1 
2, 905 0,320 1 , 316 0,121 2,1 8 200 17 258 6 

N1 P1 K1 
+ Cal b 2, 839 0 ,437 1, 253 0 ,141 1,90 248 15 1 71 6 

e N1 P1 K1 + M.O. 2,785 0,332 1. 261 0,137 2,03 227 18 206 6 

N 1 P 1 K1 + Ca 1 + Microd 2,627 0,466 1,211 0 ,132 1 ,87 246 20 202 7 

N 1 P 1 K1 + Ca 1 + Mi ero 2 ,805 0 ,447 1 ,1 57 0, 154 2,20 239 22 232 8 

NO P2 K2 
2,508 0,336 1, 468 0,151 1,58 256 17 186 7 

N2 P O K2 
2,368 0,271 1, 765 0 ,096 2, 12 187 20 288 9 

N2 P2 KO 3,469 0,518 0 ,695 0 , 132 2, 09 186 16 279 7 

N2 P2 K1a 3,236 0 ,4 41 1,038 0 ,144 1,94 215 15 257 8 

N2 P 2 K2 2,930 0 ,355 1,428 0 , 138 1,98 205 15 166 6 

N1 P 2 K2 2,765 0 , 363 1,239 0 ,1 32 1 ,94 223 18 154 8 

N2 P1 K2 2,495 0 , 350 1 ,491 0, 124 2,11 190 1 7 227 11 

N2 P 2 K2 + Ca 1 2,551 0 ,348 1,4 90 0,149 1,98 179 15 149 7 

N2 P2 K2 + M. O. 2,951 0 , 341 1,334 0 ,149 1 ,99 229 17 222 6 

N2 P 2 K2 + Ca 1 + Mi cro 2,604 0,330 1 , 641 0,153 1,96 217 18 247 7 

N2 P2 K2 + Cal + Micro +M.a. 2,676 a ,344 1 ,335 0 ,151 2, 06 192 19 242 8 

aMedia de duas parcelas; b- ca1agem; c - materia orgânica; d- micronutrientes. 
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Quad ro 3 - Produções médias anuais (kg ha- l ) de sementes secas de pimenta do 

reino. nos diferentes tratamentos, relativas ao período de 1980 a 1983 . 

Tratamentos 1980 1981 1982 1983 t'oéd i a 

NO Po KO 684 3,1 76 4,857 2,816 2,8e3 

Nl P O K1 1 ,179 2,848 5,001 2,763 2,948 

NO P 1 K1 1 ,362 5,222 7,1 30 4.401 4,529 

Nl P 1 KO 1 ,440 4 ,971 6, 276 5 ,078 4,441 

Nl P1 K1 a 2,324 6, 260 7,740 5,058 5, 3'5 

NI Pl K2 
2,337 5,622 8,042 4,684 5,1 71 

Nl P 2 Kl 2,533 6,962 8,360 6,027 5,970 

N2 P1 K1 2,505 5,943 7,358 4 ,554 5,090 

Nl Pl Kl + Co l b 3,1 24 7,632 10,016 6, 107 6, 720 
Nl P1 K1 + M.O.c 2,445 6,665 7,978 5,214 5,570 

Nl P1 K1 + Cal + Microd 2,508 7,857 9,377 5,534 6,319 

N1 P 1 Kl + Cal + Micro + M.O. 2,752 6,714 8,996 6,168 6,158 

NO P2 K2 2,059 5,040 8,562 5,040 5,175 

N2 Po K2 1.068 3, 369 3, 107 2,331 2,469 

N2 P2 KO 2,212 5,760 7, 210 5,3 18 5, 125 

N2 P2 K2a 3,250 7,596 9,654 6, 430 6,732 

Nl P2 K2 3,467 8 ,600 10 , 237 6,938 7 ,310 

N2 Pl K2 2,343 5,872 7,806 5,122 5, 286 

N2 P2 Kl 2,454 6,687 8 .159 6,272 5.893 

N 2 P 2 K2 + Ca 1 2,661 7,450 8,962 6,338 6.352 

N2 P 2 K2 + M.O 3 ,340 8 ,380 10,425 7,402 7,387 

N2 P 2 K2 + Ca 1 + Micro 3,855 7,638 10,5 20 7,638 7,4 13 
N2 P2 K2 + Cal + Micro +M.O . 3,890 7,862 8 ,408 6,501 6.665 

C.H .S. a 5~ 1 , 21 2 2,028 2. 246 1,406 1, 542 

c.v. ,; 41 25 22 21 22 

"Média de duas parcelas 
bCa 1 agem 

CMateria Orgânica 
dMicronu tr i entes. 
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duções. 

Nota·se que o tratamento N P K 
di

. 122 
con clonou as maiores .psoduÇOts ao 
longo do período em estudo, sem, entre· 
tanto, diferir significativamente com os 
tratamentos N2P2K

2 
+ matéria orgâni

ca e N2P 2K2 + calagem +rnicronutri· 
entes . . Desta maneiJa , o tratamento 
IN 1 P2 K2,dependendo do preço dosfer
tilizantes, pode ser considerado como a 
melhor combinaçã'o de nutrientes a se
rem aplicados em pimenta-do-reino nas 
condições edafo·dimáticas da região Sul 
da Bahla . Estes resultados são, em parte , 
concordantes com os obtidos por Raij 
(1973) na Malásia. 
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re;pO!>l! a apÍlcaçâ'o (l f l llOO )(.g lia ' úe 
calcário dolomítico na presença do pri
meiro nível de NPK (Fig. 1). 

Estes resultados foram analisados se
gundo o modelo matemático Y = b N 
+b2 P - b3 N2 +b4 p2 , sendo que! in
clusão de KI e K2 e das interações NK, 
NP e PK representaria muito pouco no 
ajuste para estimação da produção . Des
se modo , a análise dos dados sugere que 
P e N são os elementos que mais estãó 
influindo para o incremento da produ-

·0 o 

* ;i::l ~ ::I 

++ '" 
+ 

-::I '" ~::I '" "'o '" ~s ='" '" "'''' <oi 

Figura 1 - Efeitos de IIatamentos adicionais na produção de pimenta-do-reino no per iodo de 
1980 - 83. 

Revista Theobroma 16(4). 1986 



Rupostas dLJ pimenro-do-uÍ1W o j.,.rwwntu 24/ 

ção (Fig_ 2). Derivadas parciais da equa
ção Y . 21,05N +25,44P - O,08N1 

- 0 ,053 p2 mostram que a dose de ni
trogênio que maximiza a produção é de 
aproximadamente 132 kg ha-I e a de 
fósforo , 240 kg ha- I . Embora não tenha 
produzido efeito significativo, o potás
sio concorreu para ligeiro incremento de 
produção. 

Conclusões 

Os dados de produção de pimenta
do-reino obtidos neste experimento no 
período de 1980/ 1983 levam às seguin
tes conclusões: 

I) ° nitrogênio e o fósforo apresen
taram efeito quadrático e o modelo de 

1. .., 
~ ' . 000 

;! 
z 
'" : • . 000 

I!I 
,~ 2 . 000 
UI 
:> 
a 
i ... 

o ' 00 

NITlloefNlo (tt ..... ') 

regressão que melhor se ajustou aos da
dos foi Y = 21,05N + 25,44P - 0.08N 2 

- O,053P2 (R=O,98). A produção máxi 
ma foi estimada em 4 .460 kgha-1 de pi
menta seca para as doses de 132 kg de N 
e 240 kg de P10s por hectare. 

2) Para condições edafo-climáticas si
similares às da região Sul da Bahia , e de
pendendo do custo do fertilizante, re
comenda-se a aplicaçao de 100, 240 e 
160 kg ha- 1 de N, P20 s e K10, respec
tivamente, como a melhor combinação 
de nutrientes . 

3) Nos tratamentos adicionais, houve 
resposta à calagem na presença do tra
tamento N1P1K 1. 

200 

200 

Figura 2 - Efeitos do nitrogê nio e fósfo ro na presença de potássio e na produção de pimenta.(\o
reino. 
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Efeito da cal agem no pH e nos teores de cálcio, magnésio 
e alumínio em solo ácido cultivado com cacau 

LE.J. Naki1yama' 

Resumo 

NOTA 

Avaliou·se o efeito da calagem a lanço, sem incorporação, na correção da acidez e nos teores 
uldcáveis de alumínio, cálcio e magnésio , em diferentes profundidades , de um solo Tropudult 
(v ar. Vargito distrófico). Utilizaram .. e cinco plantações safreiras de cacau hlbrido. com idade 
entre 9 e 12 anos , 6 anos apó, terem recebido a primeira calagem. Observou· .. que o calcário 
corrigiu a acidez do solo a té a profundidade de 10 cm apenas. Os teores de cálcio e magnésio 
são altos nos 10 em iniciais, fato que sugere sua movimentação até 15 em, enquanto o alumÚlio 
foi neutralizado alé a profundidade de 10 em, não havendo , nas demais profundidades, altera· 
ção da química do solo para esses elementos. Em {unção desse, resultados, sugere .. e que a pro· 
fundidade a ser considerada na determinação da quantidade de calcário , para esse tipo de solo, 
não deve ultrapassar 10 em, evitando .. e, assim, superestimação da dose de calcário a ser coloca· 
da no solo . 

PaI/ZIITtu-c1uzw:: Theobroma CQcoo, solo, acidez. calagem 

Effect of lime on the pH and calcium, magnesium and a1uminum , 
contents in acid soil in cacao p1antations 

Abstnlct 
, 

The effect of spread Iiming on the eorrection of lhe acidity and the exchangeable contenlS of 
aluminum, calcium and magnesium, at different deplhs, was evalualed for a Tropudult soil (var. 
Vargito distrophic). Five producing plantatíons of hybrid cacao trees 9 to 12 y.ars old '",-ere 
utilized with 6 years.of üming. The applied lime corrected the soi! acídity to only a 10 em depth. 
The caleium and magnesium eontenlS are high at the initíallO em of depth and Ihis sugge$ts their 
movement to 15 em while the aluminum is neutralized to 10 em. AI deeper layers Ihere was no 

I DivUão de GeociincÍIl" Centro de Pesquiso, do COCQu, APT CEPLAC, 45.600, ltabunD, BahitJ, 
Bra,a. 
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alteration in the soil ehemieal eomposition of Ihese elements. These results sugest Ihat lhe deplh 
to be considcred for lhe determination of Uming. for this Iype of soil. should nol be grealer Ihan 
10 em. Ivoiding an overeslimalion of lhe amounl of lime lO be applied in lhe soil surface. 

XtV WOI"ds: Theobromll cacao. soit. aeiditv. lime 

Introdução 

Nas principais regiOes produtoras de 
cacau da Bahia, o cacaueiro é cultivado 
predominantemente em solos de m~dia 
e alta fertilidade natural (Silva e Carva
lho Filho, 1971). Todavia a expansão 
desta cultura para áreas onde predomi· 
nam solos pobres e ácidos, tais como os 
Latossols e Podzólicos distróficos, tem 
limitado o potencial produtivo da 
cultura, exigindo da pesquisa o desen
volvimento de tecnologias de correção 
de solo e nutrição adequados (Cabala
Rosand e Santana, 1983). 

Observou-se, em 1985, o efeito da 
caJagem a lanço na correção da acidez 
do solo Tropudult(var. Vargito distrófi
co) coletando-se amostras de solo em 
diferentes profundidades, em cinco 
áreas (quadras) safreiras de cacaueiro 
híbridos, com idade entre 9 e 12 anos. 
Em cada quadra , com aproximadamente 
um hectare, tomou-se uma amostra 
do solo composta de 15 subamostras, 
coletadas nas profundidades de 0- 5; 
5 - 10; 10· 15 ; 15 - 20; 20 - 40; 40 - 60 e 
0- 20cm, utilizando-se trado do tipo 
sonda e trado de rosca . As amostras 
foram submetidas a análise química 
segundo os métodos descritos por 
Santana, Pereira e Morais (1977). Foi 
tam bém analisado o efeit!? da calagem 
através das análises de solos efetuadas 
antes (1979) e após a aplicação do 
corretivo. A adubação, no que se refere 
à formula e quan tidades aplicadas, foi 
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função da análise de solo. 

Em todas as quadras, apesar de as 
quantidades de calcário aplicadas terem 
sido diferentes, nota-se que, após a 
primeira aplicação, ocorreu redução no 
teor de a1umÍlúo trocável e elevação nos 
teores de cálcio e magnésio trocáveis 
bem como nos valores de pH (Qua
dro 1). A aplicação do calcário, em dose 
única ou parcelada, em solos ácidos, 
aparentemente leva a um mesmo resul
tado de correção do solo (Quadras I 
e 6). Isso evidencia que, nessa forma de 
aplicação, boa parte do calcário mesmo 
quando aplicado em dose única, não 
causa um efeito de correção proporcio
nal à quantidade utilizada, pareoendo 
ser mais vantajoso o fracionamento que 
a aplicação em dose única. Provavelmen
te , o calcário , quando aplicado na super
fície, reage muito lentamente devido ao 
menor contacto do corretivo com o solo 
e à formação de zona saturada. Os dados 
do Quadro 2 mostram que, para todas as 
quadras, independentemente da quan· 
tidade aplicada ou do fracionamento da 
dese. a correção da acidez do solo verifi
cou-se somente até a profundidade de 
IOcm, após seis anos da aplicação de 
calcário, conflfmando em parte os re
sultados de Santana e Morais (1982). 

O movimento de cálcio e magnésio 
ocorreu até a profundidade de 15 cm ,en
quanto que o alumínio trocável foi pra
ticamente neutralizado até a profundi
dade de 10 cm e. nas demais profundida-



Quadro I - Análise química do solo Tropudult (var. Vargito distrófico), realizado em três epocas de amostragem. 

Qua dra Ano de pH A 1..3 Ca + Mg K P AI Fónnu!a Quantidade de calcário kg/ha 

n9 co leta H20 - mEq/l00 9 so lo --- ppm % recomendada Recomendada Aplicada 

1979 4,2 5,9 1 ,7 0,23 12 75 O 8.850 2.200 

1981 4,5 3,6 2,5 0,12 3 58 A 5.250 2.530 I? 
~ 1984 4,5 I ,3 5,9 0 ,34 2 17 81 2.650 :J 
" 1979 4,4 4,2 2,3 0,17 7 63 O 6.300 6.300 ! 

6 1981 4,4 3,4 3,1 0,11 3 51 A 2 . 184 2.200 S 
Q 

1984 5,2 0,5 8,7 0,09 5 A 2.450 ... 
" 

1979 4,4 4,0 1 ,9 0,12 4 66 8 6.000 4.350 
§: 
E-IS 1981 4,9 0,4 6,4 0,10 2 6 A 1.230 =>. 

1984 5,9 0,1 11,4 0,12 1 1 A ~ g. 
1979 4,5 2,3 5,0 0,15 5 31 O 1. 100 a 

! 

'" 
43 1981 4,8 1 ,4 4,9 0,08 4 22 A 2.500 a 

i· 1984 5,2 0,5 8,1 0,06 5 6 8 1.900 a 
" 

t 1979 4,7 2,9 4,0 0 , 20 28 56 O 1. 227 1.200 

f 
44 1981 4,8 1 ,2 4,0 0,13 3 23 A 1.500 

1984 5,6 0,1 8,5 0,05 1 A 

... 
~ ... 
~ ~ 

'" 
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Quadro 2 - Res ultados de anãl i se q Ul mica do so l o T,"opudult ( var. Vargito di s 

trófico), obti dos em dife r entes profund idade s , 6 anos apôs a plica ção de ca lcã r io. 

Quadra Profund idade pH Al+3 Ca+2 Mg+2 ~ P AI 
nO (em) H20 mEq l1 00 9 so lo ppm ~ 

6 

15 

43 

44 

o - 5 
5 - 10 

10 - 15 

15 - 20 

20 - 40 

40 - 60 

O - 20 

O - 5 

5 - 10 

10 - 15 

15 - 20 

20 - 40 

40 - 60 

O - 20 

O - 5 

5 - 10 
l a - 15 

15 - 20 

20 - 40 

40 - 60 

O - 20 

O - 5 

5 - 10 

la - 15 

15 - 20 

20 - 40 
40 - 60 

O 20 

O 5 

5 10 

10 - 15 

15 - 20 

20 - 40 

40 - 60 

O - 20 
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7,2 0,0 

5,8 0 , 2 
4,9 3,8 

4 ,8 5,0 

4, 7 4,8 

4,7 4,6 
6, 1 

7, 2 

5,5 

4, 7 

4,6 

4 ,5 
4,6 

5, 7 

6, 9 

5, 7 
4,9 

4 , 7 

4,5 

4 ,6 

6 , 0 

6 , 7 

5, 5 

S,U 

0, 1 

0 ,0 

0, 9 

5, 0 

5 , 9 

6, 1 

6 , 2 

0, 6 

0 ,0 

0 , 3 

2, 2 

3 , 6 

4,3 

4,4 

0, 1 

0 ,0 

0 ,0 

3, 0 

4, 7 4,0 

4,7 4 , 4 
4, 8 4,7 

5,8 0, 3 

6, 7 

5,8 

5 ,1 

4,9 
4,8 

4 ,8 

5,9 

0 ,0 

0 ,4 

3, 0 
3, 7 

3 ,8 

3, 2 

0 , 2 

7,8 

4,7 

1 ,4 

0 , 7 

0 , 9 

0 , 6 

5, 9 

8,7 
4,9 

1 , 2 

0 ,4 

0, 5 

0 , 5 

4, 3 

7, 9 

4 , 1 

1 ,4 

0 ,6 

0 ,5 

0 ,3 

4 , 1 

8 , 2 

8 , 2 

1 , 2 

0 ,5 

0 , 5 

0 ,4 

4 ,4 

7,9 
4,6 

1 ,5 

0 , 7 

0 , 4 

0, 3 
4,4 

6 , 2 

3 ,6 

1 , 1 

0, 6 

0, 7 

0 , 5 

4,5 

6 ,8 

3, 7 
0 , 4 

0,3 
0 ,4 

0 , 5 

3 , 2 

5 ,8 

3, 4 
1 ,4 

0,6 

0 , 5 

0 , 3 

4 , 1 

5, 9 

5 ,9 

1 ,O 

0 ,4 

0 ,3 
0 , 2 

3 ,0 

5,5 

3,1 
1 , 1 

0,5 

0 ,3 
0 ,1 

2, 7 

0,1 8 

0 ,1 2 

0 ,1 0 

0 , 10 

0 ,11 

0 ,1 2 

0,17 

0,1 3 

0,09 

0, 06 

0,05 

0,05 

0 ,04 

0 ,08 

0 , 26 

0 ,1 6 

0 ,11 

0 , 06 

0 ,05 

0 ,03 

0 , 17 

0 ,1 0 

0,1 0 

0,06 

0 ,07 

0 ,04 

0 ,06 

0 ,06 

0 ,1 4 

0 ,08 

0 ,06 

0 , 05 

0 ,05 

0 , 05 

0 ,06 

14 

5 

3 

1 

1 

1 

5 

13 

6 

5 

3 

2 

4 

7 

2 

2 

2 

1 

1 

10 

23 

7 

5 

4 

3 

2 

5 

8 

3 

2 

3 

2 
2 

8 

O 

2 

58 

77 

73 

78 

O 

9 

75 

87 

87 

86 
7 

O 

4 

41 

73 

79 
84 

1 

14 

56 

80 

84 

88 

4 

O 

5 

33 

75 
81 

88 

3 
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des. não houve alteração na química do 
solo para estes elementos. Fica também 
evidente que essa prática de cal agem 
concen tra a correção da acidez e dos nu
trientes (P, K , Ca c Mg) na camada de 
O- 5 cm, formando uma zona de alta 
concen tração dos mesmos. Desse modo, 
a profundidade de 0- 20 em que serviria 
de base de cálculo para a cal agem, não 
expressa a realidade nu tricional da ca
mada orgânico-mineral do solo. bem 
contrastante, com a camada imediata
mente inferior. implicando numa super
estimação quan titativa de calcário colo
cado na superfície do solo com menor 
requerimen to , ao se considerar um vo
lume de solo (prof. de 20 em) irre al a 
ser neutralizado. 

Para efeito de realização da calagem, 

em plantação estabelecida, a profundi
dade a ser considerada deve ser de 10cm. 
tendo em vista que o calcário aplicado a 
lanço não corrige mais do que até essa 
profundidade , conforme evidencianl os 
dados do Quadro 2 . 

Provavelmente , em solos ácidos, a 
prá tica de aplicação de calcário a lanço , 
sem incorporação. pode proporcionar 
maior suscep tibilidade das plantas à se
ca , uma vez que os sistemas radieulares 
estavam condicionados a essa região de 
máxima riqueza nutricional e reação de 
acidez próxima a neutralidade . Isso ifll
possibilita um melhor desenvolvimento 
das raízes na superfície devido à pobre
za de nutrientes e/ou toxidez do alumi
nio. 
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