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Coleta de cacau silvestre no Estado de Rondônia, Brasil 

Caio Márcio V. C. de Almeida l e Cláudio Félix Gomes de Almeida2 

Resumo 

Em continuidade ao programa de conservação dos recursos gen~ticos do cacau. foi realizada de 12 
de março a 3 de abril de 1984 , sob o patroc(nio da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira 
- CEPLAC. a 13' expedição botânica para coleta de cacau em populações tljlturais da Amazônia brasi
leira. As explorações foram realizadas. vias terrestre e fluvial , nos municfpios de lam. Ouro PrelO 
d·Oeste. li-Paraná e Presidente Médici, todos no Estado de Rondônia. A escolha dessas áreas deve-se 
ao risco iminente em que se encontram as populações de cacaueiros silvestres face ao processo acelera· 
do de desmatamento. A expedição botânica possibililOu a coleta de 211 matrizes (clones) e 201 prog!
nies. A análise de caracteres morfológicos e caracteres relativos à presença ou ausancia de pigmenlOs 
antociânicos referentes a frutos, sementes, flor e folha leva a supor que as populações de cacaueiros sil
vestres exploradas são muito semelhantes e relativamente homog!ncas entre si . Contudo, a análise 
biométrica de alguns caracteres referentes a fruto e semente revelou a existancia de variabilidade feno 
típica tanto entre como dentro dessas populações. Tal evidencia sugere a existencia de diversidade ge
nética inlrapopulacional, sabidamente importante na coleta de gerrnoplasma. As populações exploradas 
devem fazer parte de um grande complexo de cacaueiros silvestres geneticamente relacionados. 

Palavras-chave: Theobroma cacao. recUIllOS geMtiCOS, expediçlo bot!nica.. 

Tbe eoUeetion of wild eaeao in the state of RondÔnia, Brazil. 

Abstraet 

In conlinuation of lhe programme of conservation of lhe genetic resources of cacao in lhe Brazilian 
Amazon through lhe colleclion of natural populations boing conducted by lhe Comissão Executiva do 
Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) lhe 131h botanical expedition was undertaken. Exploralions 
were carried out through land and river travei in lhe municipalilies of lam. Ouro PrelO d'Ocsle. li-Pa
raná and Presidente Medici in lhe state of Rondônia. These arcas were chosen bocause of lhe imminenl 

I Comis.fdo Executiva do Pfilno do Lavoura Cacaueira - CEPUC. DepartamLnto Especial do Amawnia 
- DEPEA. Divisão de Genética - D/GEN. Caixa Po. tal 1801 .66000. Belhn. Pardo Brasü. 

2 CEPUCIDEPEAID/GEN. AruaJme'nte. Cooperativa Central dos Produtor .. de Açúcar e Álcool do 
Enado de Sdo Paulo - COPERSUCAR. Bairro Santo Ant"nia. Caixa Po.ta1 ló2. / 3400. Piracicaba. 
São Paulo. Brasil. 
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danger of losin8 lhe cacao populations as a result of lhe rapid elimination of the forests . A total of 211 
molher trees for vegetaiive propagation and 201 progenies derived of seeds were collected. The analy
sis of lhe morphologic characters and Ihose of lhe anlhocyanin pigmentation of lhe fruits, sceds, 
flowers and leaves suggests Ihal lhe populations explored were very similar. However, lhe analysis of 
lhe quantitative characlers of lhe fruits and sceds show lhe existence of phenotypic variabiüty wilhin 
and between populations. These populations should form part of a large complex of wild ex_os whieh 
are genelically relaled bUI possessing some genetic diversity which is imponanl lo collccl and 
conserve. 

Key-words: T~obrOlTll1 cacao, genelic reeourc:a. botanical expcJition 

IDtrodução 

Desde o inIcio da década de 40, a 
Amazônia tem despertado o interesse de 
pesquisadores na busca de materiais ge
néticos do gênero TheobrOfM para poste
rior utilização em programas de melho
ramento do cacaueiro (Theobromn cacao 
L.) (Instituto Agronômico do Norte , 
1942; 1947; 1949; 1955; Lopes, 1985, ci
tado por Almeida et al, 1987), 

Em 1965, a CEPLAC3
, através do 

CEPEC, com fms de obter genótipos de 
interesse para o melhoramento do cultivo 
no Sul da Bahia, promoveu, a nível inter
nacional, a realização de uma expedição 
botânica para coleta de cacau silvestre em 
diferentes regiões da Amazônia brasileira 
(Vello e Medeiros, 1965). Nos anos pos
teriores, inúmeras expedições foram rea
lizadas por pesquisadores da CEPLAC, 
revelando o grande potencial existente 
nas populaçõcs de cacaueiros silvestres do 
Brasil (Vello e Rocha, 1967; Vello e Sil
va, 1968; Bartley, 1977; Machado, 1981 ; 
Almeida, 1982; 1983; Barriga, 1982; 
Barriga et al, 1985). 

3 As siglas utilizadas no presente trabalho eslão 
relacionadas no Anexo 1. 
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A atividade de coleta e introdução de 

genótipos de cacau desenvolvida no Brasil 
constitui a etapa inicial do programa de 
conservação dos recursos genéticos do 
cacau idealizado pela CEPLAC, cujo pro
grama objetiva a conservação do patri 
mônio genético do cacaueiro (TheobrOfM 

cacao L.) e de espécies afins e seu apro
veitamento no programa de melhora
mento, visando a obtenção de cultivares 
superiores. 

Dando continuidade a esse programa, 
foi realizada, no período de 12 de março a 
3 de abril de 1984, a 13! expedição botâ
nica para coleta de cacau, com o objetivo 
de resgatar amostras representativas da 
"'Iariabilidade fenotípica observada nas 
populações silvestres do Estado de Ron
dônia, as quais encontram-se em risco 
iminente de desaparecimento, face ao 
processo acelerado de desmatamento ve
rificado nas áreas de colonização. 

A seguir, descrevem-se os procedi
mentos adotados para a execução desse 
trabalho, assim como são apresentadas 
observações referentes a diferentes as
pectos relacionados a cacaueiros silves
tres, principalmente características mor
fológicas , biométricas e relativas à pre
scnça ou ausência de pigmentos antociâ
nicos nas populações exploradas. 
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Materiais c M~todo. 

o programa original (Almeida, 1984) 
previa a participação de duas equipes de
senvolvendo atividades de coleta, vias 
fluvial e terrestre , nos municlpios de 
Ouro Preto d'Ocste (bacia hidrográfica 
do Urupá, Projeto de Assentamento Uru
pá e Vila Mirante da Serra), Ji -Paraná 
(parte da bacia hidrográfica do Machado) 
e Jaru (área do antigo projeto de coloni
zação e parte da bacia hidrográfica do 
Jaru), no Estado de Rondônia. Entretan
to, em virtude das fortes chuvas na re
gião, provocando alagamento das mar
gens dos rios, as explorações fluviais fo
ram realizadas parcialmente e, em substi
tuição' incluiu -se o município de Presi
dente M~ici, para coleta via terrestre . 
Deste modo, a~ explorações via terrestre 
abrangeram os municlpios de Ouro Preto 
d'Ocste (Projeto de Assentamento Urupá 
e Vila Mirante da Serra), Presidente Mé
dici e J aru; já as fluviais ficaram restritas 
a dois dias de coleta em parte das bacias 
hidrográficas dos rios Urupá e Machado, 
municípios de Ouro Preto d'Ocste e Ji 
Paraná, respectivamente. 

Uma equipe, com penodos de traba
lhos distintos, foi formada pelos Enge
nheiros Agrônomos Caio Márcio Vascon
ceUos Cordeiro de Almeida (CE
PLAC/COPES/DIGEN - 12.03.84 a 
03.04.84 - Hder) e Elípio Rech Filho 
(EMBRAPA/CENARGEN - 17.03.84 a 
17.12.84); Técnico Agrícola Orlando 
Paulino da Silva (CEPLAC/DIRON/E
LOUP - 15.03.84 a 03.04.84) e Operários 
de . Campo. Avelino Neros dos Santos (15 
a 24.03.84) e Adão Lopes da Silva 
(26.03.84 a 03.04.84), ambos da CE
PLAC/ESEOP. Outra equipe foi consti-

tuída pelo Engenheiro Agrônomo Cláudio 
FQix Gomes de Almeida (CEPLAC/CO
PES/DIGEN - l!der), Técnico Agncola 
Rornildo Martins Matos (CEPLAC/DI
RON/ELOUP) e Operário de Campo 
lIdebrando Bonfim Silva (CEPLACI 
DIRON/ESEOP), com participação de 
todos no penodo de 12 a 17.03.84. 

As áreas exploradas situam-se apro
ximadamente entre os paralelos 10 °21' e 
Il °20' de latitude sul e meridianos 

,61°39' e 62°44' de longitude oeste de 
Greenwich, abrangendo parcialmente 
os municípios de Jaru, Ouro Preto 
d'Oeste, li-Paraná e Presidente M~ici 
(Figura I). 

O clima é do tipo Am, segundo a clas
sificação de Koppen - quente e úmido 
com estação seca, compensado pelos to
tais elevados. A temperatura ~ia anual 
é de 24,3°C, com média das máximas de 
30 °C . e d!lS mfnimas de 21,5 0c. A preci
pitação pluviométrica anual é de 1836 
mm, os meses de junho a agosto são ca
racterizados como penodo seco (precipi
tação mensal inferior a 60 mm). 

A vegetação predominante é a floresta 
. tropical sempre verde úmida, constituída 
de indivíduos de porte alto, pertencentes à 
hiléia amazônica. É comum a ocorrência 
de seringueiras, palmeiras, ipês, mognos e 
castanheiras, associadas a cacaueiros. 

De. acordo com a metodologia estabe
lecida em projeto, adotou-se coletar fru
tos e gemas de plantas representativas das 
variações fenotlpicas observadas nas po
pulações exploradas. Para resgatar ao 
máximo o material de propagação face às 
perdas ocasionadas por doenças e pragas, 
adotou-se utilizar a coleta tanto de frutos 
maduros como de frutos verdoengos. Es
tes frutos foram acondicionados em cai-
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Figura 1 - Locais explorados para coleta de cacau siJvestre, no Estado de Rondônia. por ocasião da 
13' expedição botânica (1984). 
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:Ias de isopor e enviados à ERJOH, locali
zada no km 17 cta rodovia BR 316, muni
cípio de Benevides, Estado do Pará, para 
utiíização, via ~eminal, na formação de 
progênies. As gemas, devido à sua pereci
bilidade, foram acondicionadas em papel 
umedecido e caixas de isopor e enviadas à 
ESEOP, localizada em Ouro Preto 
d'Oeste, Estado de Rondônia, para intro
dução provisória, e, posteriormente. se
rem transferidas à ERJOH, onde se en
contra a coieção principal de germo
plasma. 

Cada material botãnico coletado (fru
tos ou gemas) recebeu uma codificação 
alfa-numérica representada pelas letras 
RO - sigla do Estado de Rondônia -
combinadas com um número a partir de 
273. inclusive, dando seqüência à série de 
coletas já realizadas naquele Estado. Para 
descrição dos tipos de cacau encontra
dos. utilizou-se a terminologa proposta 
por Engels, Bartley e Enriquez (1980), 
com algumas adaptações, confonne 
apresentado na Figura 2. 

Os caracteres biométricos referentes a 
frutos e sementes das populações naturais 
localizadas em Vila Mirante da Serra, 
Projeto de Assentamento Urupá e Presi
dente Medici, foram analisados conforme 
preconizado em Steel e Torrie (1960), 
utilizando-se a análise da variância em es
quema de classificação hierárquico, o qual 
foi complementado com o teste de Tukey, 
na comparação de médias, duas a duas. 

Resultados e Diacuaaio 

Nas áreas exploradas, foi verificada a 
ocorrência de populações de cacaueiros 
silvestres desde solos de baixa fertilidade 
natural - wúdades Vennelhão e Paraíso, 

ambas classificadas como Podzólico Ver
melho Amarelo Distrófico (Barbosa e 
Neves, 1983) - até aquelas de alta fertili
dade natural - unidade Ouro Preto, clas
sificada como Terra Roxa Estruturada 
c utrófic.\ (Neves e Barbosa, i 982). En
tretanto. constatou-se maior ocorrência 
nestes últimos. A topografia da região 
explorada variava de plana a fortemente 
ondulada. 

Com relação à densidade populacional, 
a área ocupada pelo Projeto de Assenta
mento Urupá destacou-se das demais por 
apresentar maiores concentrações de ca
caueiros silvestres. Esta área constituiu-se 
numa situação ímpar em relação às de
mais, pois, devido ~ recente colonização 
(cerca de 2 anos), os lotes rurais encon
travam-se pouco desmatados. Esta situa
ção propiciou o resgate de materiais botâ
nicos representativos da variabilidade fe
notfpica observada em populações de ca
caueiros silvestres que, em futuro próxi
mo, serão exterminadas para dar lugar a 
diferentes explorações econômicas. 

A menor ocorrência de cacaueiros sil
vestres foi constatada no município de 
Jaru, área esta, do antigo Projeto Integra
do de Colonização Padre Adolph Rohl, 
com mais de 10 anos de estabelecímento. 
O intenso desmatamento ocorrido neste 
período reduziu as populações de ca
caueiros silvestres a poucas plantas, pre
sentes, normalmente, no fundo dos lotes. 
Os longos deslocamentos exigidos para 
observar essas plantas dificultaram a co
leta nestas circunstâncias. 

Nas áreas exploradas, veruICou-se a 
presença de cacaueiros silvestres forma
dos de um Cínico tronco ou de cacaueiros 
silvestres formados de vários troncos em 
diferentes estágios de desenvolvimento 

Revist4 Tlteobroma 17(2). 1987 
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constituindo " touceiras" (Figura 3A e 
B). Ambas as formas de ocorrência fo 
ram detectadas isoladas e dispersas pela 
floresta ou constituindo agrupamentos em 
dimensão e densidade populacional variá-
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veis. Cerca de 68% das "touceiras" eleitas 
para coleta de material botânico apre
sentavam de I a 5 troncos adultos, 28% 
de 6 a 15 e 4% com mais de 15. Vale re
gistrar um caso encontrado com 46 tron-

Figura 2 - Modelo de fICha de campo utilizado para n:gistro das informações obtidas durante a 
coleta de cacau silve&tn:. Adaptado de Barrip et ai (1985). 
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planta formada de vário!ii troncos (" touCciT3 típica"); e C) '" rouceirn" COm tronco tombado. formando 

" nova plan ta"" 
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t·'" adullus c 17 novos. 
Uma " t' lllCdra" de cacaue iros sil ves

tres pode represcntar um úniço genó tiIX). 

quando sua formação ori ginal foi a partir 
de um~ semente . Contudo. pode- se admi 
tir que duas ou mais sementes tenham 
permanecido agregadas ou muito próxi
Illas umas das Olltra~ por ocasião <..Ia dis 
seminaç"o. que. ao invés de constitu ir um 
,ín ico inuivíduo. uma " toucei ra" pode re
presentar dois ou mais genótipos. con

forme cons t ~tado cm popula,iles uo Alio 
Solirnocs. no Estauo do Amazonas (Uar 

riga ct aI. 1985). Obje ti vando segurar,,;~ 

wm relação à iu~ntidadc ua matriz scle

.:ionada. procurou-SI! colctar fru tos e 
genws de um único tronco cm cada " tou
cei ra" . En tretanto . facc ~s dificuldades 
em se cJlcon Crar lnalcrial vege tativo em 
bom estado fi,io lógiw para mulliplicação. 
nem scl11pn: foi possívc:! manter este pro
ccuimento. 

Outra . ituação a considerar ao se rea 

lizar co lela de caG'U silvestre refe re -se à 

possibilidade de plantas OU ··toucei ras" 

adjacentes pcrtc'h:erem a um mesmo ge 
nótipo. É comum. face à ação de ui fere n
ICS fatores. como qucua de árvores. ven 
tos. chu vas fortes e tc .. o tombamento ue 
troncos lllai~ vclho:-. de lima determinada 

" tou~ci ra" . Deste InH1Ct) tornbado. SlIf

f,CIll. geralmente. novos ralHOS ortolfópi 

Ct1S, o=-- q uai ~. por possuírem pnnu;nJio 
radiçu lar em sua hase. pnuclll vir a formar 

rail pivolanlc . A~silll. surge lima no va 

planla. que terá obviamenlc. o mesmo ge

nÓlipo do lronc'() que lhe ue u origem. Este 
sislema de pro pagaç.lll conslilu i um es
forço reprodu tivo tia planta. frente;\s ;,tI 
vcrslc..Iaucs é.IIllhicntai!\. no sentido de assc 

gurar Slltl própria pn .. :scrva<,;~lo (h !!lI 
ra X ' ). 

R(·t"I.\/a TlU'ohromll 17(11. 1987 

E~istell1 basicamente três formas de 
cacaueiros silvestrcs na Amazônia ( Uar

tle y. 1977): espunt:'nea (scm intcrferência 
do homem): subcspontânea (á rvores sil 

vestre exploradas pclo homem) c culli 
valia (provc nienles de sementcs ue árvo
res si lve,tres) . No Estado de Ronuônia. a. 
formas cspnnl<ineas e cullivadas ,50 a, 

únicas conhecidas até o prescnte mo
mento. O falO da COloni zação neste esta 
do tcr sido de,envolvida com agricullores 

procedentc, ue regiões sem tradição com 
a cullura uo cacau parece exp lic'ar a ine
xis tência da fo rma subesponlãnea. 

O desenvolvimento de cacaueiros sil 
vest res na fornw cullivada parece tcr sido 

molivado pelo rcce io do ag ricultor em 

es tabelece r planta,ões ue cacaueiros hí
bridos sem o. rcsullados uas suas "cxpe
riências". Nesse caso. poue- sc vi. uah/ar 

três situaçõc. distintas: a) planta. c,tabc 
leeida n:lS proximidades tI;l' ca"IS do, 
agricullore, (quintais . terreiro' . etc) ou 
juntamente com o material híbriun desti 
nauo à fonnaç 5~, uc planlio comcrcial. 

formada, a partir ue sementes de ca 
cauerros ,ih'c, trc>: b) plan la, constituindo 

maciço, tct'nicamente estabelecidos até 
1.0 ha . formaua. a partir ue semcntes de 
cacnuciro:-. !\i lvc!ii lrC. : c c) plantas isnlaul:-. 
C'H:orrcndo l'm pa. tagens: ou plnnta~'õcs di 

vc"",. r"'lllad"s " partir de ret>nHo, de 
to( .. · O~ de <.:acauciros silvcstn.::-. quC' ~uhsis

tiram ou escapara m fi ação dJ que ima. 

Os lllatc riais ~"né t ic"s RO 6X'J a 6t)~ 
s:k, or i~ln~ri,,, (k plant~s forlllatl:1 ~ a 

pn rl ir JI,; ~cmcntcs de caclllc i ro~ silves
Ire, . es tahclccid:" em planl H) de híb riUo. 
0, ma tc ri:n~ RO 61J a 63') ... :io t'rigin:i 
flO~ ( ~lIllh élll de plnnti.l :-' t'nnnada' a p;'rtir 
UC scmC Ilh..~ . UC '~l c;lltcirt)~ ::: ilvc ... lrc:-.. pu -
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rém faziam parte de um maciço de 1600 
plantas de mesma origem, tendo ao lado 
uma plantação de cacaueiros híbridos. 
Estas infornlações foram prestadas pelos 
proprietários das áreas exploradas. 

Com relação à oçorrência de pragas, 
constataram-se danos provocados por 
monalonion , lagartas, trips e coleobro
caso As coleobrocas (Collorrachelus sp.) 
causavam prejuízos expressivos nos fru 
tos, na maioria das populações explora
das, enquanto as demais causavanl danos 
de intensidade variável. 

Dentre as enfemlidades, a vassoura
de -bruxa (Crillipellis perniciosa) fo i a 
única a merecer registro, sendo constata
da em todas as populações exploradas, nas 
mais diversa formas de sin tomas, desta
cando-se . porém. em ramas vegetativas 
e frutos. Em várias populações, devido à 
elevada altura dos cacaueiros, alguns 
atingindo até 17,0 m, o entrelaçamento de 
copas das plantas de uma mesma " tou
ceira" e a deposição de ramos e galhos se
cos de outras árvores obre a copa dos 
cacaueiros. foi difícil a confirmação da 
presença desta en fernlidade . Sua ocorrên
cia variava em inten idade. sendo comum 
a manifestação de diferentes nívei numa 
mesma população. Dentre as 259 plantas. 
das quais se coletou material botânico 
(gemas elou frutos), 88 apresentavam-se 
aparentemente sem sintomas de vassoura
de-bruxa c , destas . 38 encontravam-se 
circundadas por cacaueiros in fec tados em 
frutos e/ ou ramos. 

as populações exploradas , predomi
navam cacaueiros com as seguintes ca
racterísticas morfológicas e carac terís ti
cas relativas à presença ou ausência de 
pigmentos antociânicos: 

a) Aor. Tanlanho médio; sépaJa~ re
curvadas. com ausência ou leve 
pigmentação antociânica na face 
externa: ausência ou leve pigmenta
ção no filamento do estame (filete): 
estanlinódios intensanlente pig
mentados e presença de pigmentos 
antociânicos na Iígula. 

b) FrulO. Forma elíptica; constrição 
ba~al leve a intermediária: ápice de 
fonna obtusa; rugosidade leve a 
intermediária; sulcos aos pares e de 
profundidade superficial a interme
diária; coloração verde intermediá
rio brilhoso, quando imaturo. 
Constatou -se a presença de pig
mentos antociânicos na superfície 
do fruto , tanto imaturo como ma
duro, quando exposta aos raios so
lares, nos materiais RO 273, 298, 
300, 30 I, 304, 308,338, 346, 347, 
355, 357, 359, 363. 367, 370, 373, 
382, 384,392,396,397, 399.401. 
420, 424,426.432,435,437,441. 
454.487,490,492,502, 504, 511 , 
515. 523. 527. 534. 552, 557, 56 1. 
573, 579. 580, 582. 586. 588. 596. 
598, 600, 644. 668,670. 

c) Semente. Tamanho médio: colora
ção violeta clara" forma oblonga. 

d) Folba, Forma elíptica: quando no
vas, apresentam coloração Vernle
Ula clara a vemlclha intcrnle
diária. 

Outras características, em menor fre
qüência , foram também visuali.zadas nes
sas populações. tais como: 

a) Aor. Tamanho grande e pequeno: 
sépalas orientadas na horizontal, 
com pigmentação antociãnica in
termediária e intensa na parte ex-
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Abnádn (' i\/JJ1dtla 

terna: pigl11('I1(;J '~iu intermediária LiI: 

:Hlh,K'j; l1lina nos fil:uncntos t.!CI c. ~ 

lamc (fik tcs) c nns C~(.H;li nôdins c 

li1!ul" da 1><'lala. '(:In pipl1o.!l1Ins 
ao t Ol" i;i n i(.'~ )s. 

h) Fruto. F<l n na (.hlonga e ,'t">ovada. 
\.·nm cnnstriç;10 nasal au~cn tc c in 

Icn~a. ápicc de fnrll13 pontcaguda. 
ru go!'ri id;ldl." a.u. Cl1ll' ê i n(c n~a. !\UI<:\lS 

profunJos . <",IMa,"" ve rde clara 
"em brilhn L' \cnh..' c, .. ..:-ura brilho ... a. 
0, malo.!riais \{O 526. 53~. 575 c 
5KO apres.:n la,·alll pi:;m.:nta ',i,' .:,

hranquiçada !\(.lbn.: () n..:nk da :-.u
pcrfícic: uo fruto imaturo c ,):-. Illa

tcri,tis KO -105. -107 . -1 37 c 635 

apr~scolav:Hn pnHub..:rtlllcia ~I !-.c

mclhança dc verruga no ~i picc do 

frut o . 
c) Scmentc. Tamanho grn mI.: e pc

q Ucllll: c() lo raç~io viole ta intêrmc

di ria :t violc ta intensa c forma eli

pitica. 

d) Folha. o lor3Ç,io vermelha IIHensa. 

quando no"a,. 
Em resumo, a análise dos caracte rcs 

morfol6gicos e caracte res relativos a pre

sença ou ausência de pigmen tos anlOciâ
nieos predominantes nas populações ex

plo radas coin referéncia :t fru to. semente. 

nor e folha. leva a ,upor q ue l ai~ flo ... ul a 

çüc~ ~i.1() muito sCllldhantcs c reloll iva

mcnte h()lllogênca~ t • .'n trc ~i . Ohscrva~'ôc~ 

semelhanles foram realindas em cx pedi 
ções ante rio res no 1.:,t'1<Jo de Rondúnia 

(Almeida. 1982: 19X3). 

DcnCn.:: as úrca. cxplorada~. trc;:-. Se 

dc,taearam da, ocmais. face à presença de 

al;rupamento, .:xprcssivo. de cacaudro, 

,ilvcst res: Vila I\li ran te da Serra. Projelo 

ele As~enlall1cnto Urupá c Presidente 1\16-

, Rt'\'i.'iltl T/wobroJ1ltl 17(:!}. /987 

dici (rodovia \{O-2 . entre Presidenl e 1': 
dici e A lvorada d·Oeste). Tai, localidade, 

distanciam-se entre si C I'~ , ("e rcl de 40 krn 

(l'igura I) . 

1\\, Quadro I . "io apresc n",d()~ o, 
qu;,u.lr;tt!o:-. médios ela análise tlc algul1!\ 

I.:ara\.· (\.'rL'S. n:fcrclllcs a frul os c SClllcnIC:-.. 

I.!sCUoadtlS nas populaçôes rt!lrolllCIll"iona

das. hcrn corno ~c.'us (.·úcficicnll.!s de varia

ção c IllJdi:.~ . 

0:-. ljuaur;u,h):-. ll1étlio .... fllram n:i(1 :-'lg

nifil.·ati\"tl .... p\l fa 0:'\ L'; I(;u.:(crCf\ número ue 
sementes/frut" " rclaç,io comprimento de 

fnIH':-.: l ar~ t1ra . illd l\.·ando que a. rc rcritl ~:'\ 

popul;,u;ôc.... 0;1:-' L'if(.' uns l ,inL"ia~ (.~Ill que 

foran, :lllal i .... ;lda:--. :-.:in ,cI11clhanlc::; nc~t(' 

aspec to. Contudo, os quadrac.lo~ médio!'> 
foram sigll i flGtl ivos. ao!'ri níveis uc :) c I ':é 

dc probahilidade . p~lr i.l os caractL'rcs pC~{l 
de frul O,. p.:,o dI! ,c,"en tcs úmidas. rela

ção pc,\> do.! fr ut os: peso de ~cmcn te~ 

lr l11ida,,, "ol1lprirncnlo de frulo'. indic3n · 
00 a cxi:'\h~ n \.'ia de L1iver~idadc fCllotípica , 

en tre ;\, populaçõc, explorada,. paw e,tes 

(.'arac tcrc~ . 

Os Cocflcic nl('~ lk variaçüo dos ('a ~ 

rac tere, pc", de fruto, (25.6!V/( I. peso de 
:-,cl!1cn l e~ úmid;J'" (21.<)0(4- ) c re laç:io pc:-.t'l 

de f rulo~ : pc~o de semente líl1lida :-

(235.\',;) loram todos "'pcrior", " 
20.0<;; . I.. c \"alldo- ~c em (."onta ti" <."onLli

,úc:-\ Jc hC lcn)g.cncidndc ~mhic nt . t1 . na:
rc~ iúL''''' ontlc :-.c locali/.am aS p{)p llla\õc~ 

c!'-tudadas. dcviuas a fatores como fc rtil i· 

"ade e ut1lidade do . "lo. topografia. C\""
pctiç;io (':UI1\ outra ... espécies v....:t:e ( ai~ . Ilb 

de etc. além de a espécie ", . ("(1('(10 'Iprc 

,cilia r elevado grau de alogamia (Vello c 
Nascim~tl to. 197 1). t<ois v;!lo re, podem 

,;c r l'on~iderados como indic:ttivo, da 

prl!,cn,a do.! variahilidauc. !"al<> estc in tc -
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Quadro 1 - Estimativas dos quadrados médios entre populações e dentro de 
populações. coeficientes de variação (C.V.) e médias gerais dos caracteres estudá
dos em cacaueiros silvestres. Estado de Rondõnia . 1984. 

Quadrados médios 
C.V. Médias 

Caracteres Entre Dentro de % gerais 
populações populações 

Peso de frutos 38.541,41' 8.457.99 25.68 364.77 

Número de sementeslfruto 31.31 n.s. 19.62 11.55 38.52 

Peso de sementes úmidas 4 .1 5" 0.30 21.90 2,74 

Relação peso de frutos: 
peso de sementes úmidas 3.81" 0.74 23.53 3.74 

Comprimento de fruto s 17.35 • 3.69 13.29 14,75 

Relação comprimento de 
- frutos: largura 0.1 8n .s . 0.06 12.81 2.03 

• e ., : significativos. respectivamente. aos níveis de 5 e 1% de probabilidade. 

pelo teste F 

n.s. não significativo 

ressan te do ponto de vista de cole ta de 
gennopbsma. 

As li' ' dias gerai referentes aos ca 
racteres e~ 'udados aSSumem valores que 
não podem ser considerados COmO notá 
ve is dentro da espécie T. cacao; entre 
tanto. a existência de variabilidade nas 
populaçõcs exploradas é evidente . 

Nos Quadros 2 c 3, são apresentados o 
número de plantas observadas por popu
lação e os resultados da comparação de 
médias. pelo teste de Tukey. para os ca
racteres analisados. Dentre os caracteres 
que apresentaram diferenç .. ' significati
vas. a população denominada Urupá 
mostrou- se inferior. em relação a três 

deles (peso de frutos. comprimento de 
frutos e peso de sementes únúda ), quan
do comparada COm as populaçõcs deno
minadas Mirante da Serra e Presidente 
Médici. enquanto, para o caráter relação 
peso de fruto: peso de sementes llOlidas. a 
população Urupá mostrou-se superior às 
demais. indicativa esta de que os frutos da 
população Urupá apresentam maior pro
porção de casca. 

Nas Figuras 4 a 6. são apresentados 
dados referentes à distribuição dc fre
qüência. para os caracteres analisados. nas 
populações Urupá, Mirantc da Serra c 
Presidente lcdici . Nestas figuras , visua
liza-se melhor a variabilidade existente 
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Quadro 2 - Número de plantas observadas e média geral das populações de 
cacaueiros silvestres para os ca racteres peso de frutos, comprimento de frutos 
.e relação comprimento de frutos: largu ra. Estado de Rondõnia, 1984". 

População 

Urupá 

M irante 
da Serra 

Presidente 
Médici 

N ~ de 
plantas 

110 

39 

40 

Peso de 
frutos(g) 

347,66 a 

389,41 b 

387,80 b 

Comprimento 
Relação compri-
mento de frutos: 

de frutos (cm) largura 

14,39 a 1,99 a 

15,35 b 2,08 a 

15,16 b 2,07 a 

"Médias seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si, pelo teste de Tukey, 
ao nível de 5% de probabilidade. 

Quadro 3 - Número de plantas observadas e média geral das populações de 
cacaueiros silvestres para os caracteres número de sementes/frutos, peso de se

mentes úmidas e relação peso de fru to: peso de sementes úmidas. Estado de 
Rondônia, 1984". 

N~ de N~ de semen- Peso de semen - Relação peso de 
População plantas tes/fruto tes úmidas (g) fruto : peso de 

sementes úmidas 

Urupá 81 38,11 a 2,52 a 3,95 b 

Mirante 
da Serra 34 39,71 a 2,96 b 3,45 a 

Presidente 
Médici 36 38,33 a 3,01 b 3,55 a 

• Médias seguidas pelas m esmas letras não diferem entre si, pelo teste de Tukey, 
ao nível de 5% de probabilidade. 

Revista Theobroma 17(2). 1987 



Cacau silvestre em Rondônia 77 

ãe 
« 
u z 

· W 

URUPÁ 

/ 
I 

, ,.. - -

MIRANTE 
A DA SERRA 

~ ' \ / 
" \ 11 " \ \ PRESIDENTE 

\ /...... /'" . 
~(. • .... " ~ MEDICI 

:::> 
o 
w 
a: 
u. 

\ 
I . _. - -, ./ \ " 

16 T 

-' - / ._ - I 
/ 

/ , / 

213 2~9 

/ ......... 
; -' 

30~ 3~ 1 

/ , 

3 97 

\ 

\ 
\ - - '""' , \ 

, \. 
\ , 

4U 

-
~ 8 1 627 

PÉSO DE FRUTOS (9) 

30 
URUPÁ 

~ I 

2 
I 

I 
I 

A , \ , 
I 

\ , , 
MIRANTE 

V-,/DA SERRA 

, 
\ /\ , "\ 

ae 
« 
u z 

·W 

" \ ", 'y " \ PRESIDENTE 
....... ;.._. _ ._ .................. '., \ ./ MÊOICI :::> 

O 
w 
a: 
u. 

10 I " \ -"'\. I? 
I "' - , ,,,' . . \ , 

-----.......... I' \ "" 
'./ \..._-~ ...... --

32 3& 38 42 44 4 6 ~O 

NÚMERO DE SEMENTES/FRUTO 

Figura 4 - Distribuição de freqüênc ia de peso de frutos e número de sementes/fruto de três popula
çõc~ de cacauei ros silvcs lrc!'õ do Estado de Rondônia. 

entre e dentro das refe ridas populações. 
O caráter peso de frutos. por exemplo, 
apresenta lima ampli tude de variação 
dentro das populações anal isada~. en tre 
167 a 627 g. indicando a existência de 
variabilidade re lati vamente expressiva 
para este caráte r: já o caráter número de 
sementes/fruto, apesa r de não ter diferido 
significativamente en tre as populaçôes. 
apresenta. contudo, uma amplitude de 
variação, de ntro das populações, en tre 30 

a 50 sementes. revelando, também. a 
existência de variabilidade relativamente 
expressiva para este caráter. Os demais 
caracteres analisados revelam. também, a 
existência de variabilidade dentro das po
pulações, em menor ou maior grau . 

De maneira geral. considerando-se a 
inexistência de harreiras naturais entre as 
populações exploradas. a distãncia exis
tente entre elas (cerca de 40 km), a pre
sença de populações menores ou de plan-
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RELAÇÃO PESO DE FRUTO: PESO DE SEMENTES ÚMIDAS 

Figur3 5 - Distribu iç'ão de freqüência de peso de sementes úmidas c relação peso do fruto: peso 
de sementes ~midas de três populaçl5es de cacaueiros silvestres do Estado de RondÔnia. 

tas isoladas en tre as mesmas, constituindo 
elementos de conexão gênica, e a seme
lhança de tais populações com referência 
a caracteres morfológicos e caracteres 
relativos à presença ou ausência de pig
mentos antociânicos no fruto , flor. folha c 
semente. assim como a semelhança, em 
algun caracteres biométricos, de fruto 
e semente. supõe-se que deve ter ocorri -

R"úla Theobroma / 7(2). /987 

do. entre elas, no decorrer da história 
evolutiva da espécie. intercâmbio de con
junto gênico ("gene pool") promovido 
por agentes naturais de dispersão. tais 
como água, aves, macacos, roedores etc, 
os quais são ainda relativamente abun
dantes na região ou uma fundação co
mum. Assim sendo. acredita-se que os 
agrupamentos de cacaueiros silvestres ex-
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piorados devem constituir populações, 
geneticamente relacionadas, de um grande 
complexo. o qual abrange a bacia hidro
gráfica do rio Urupá e parte da bacia hi· 
drográfica do rio li - Paraná (Figura I). 

Esta expedição proporcionou. em 13 
dias efetivos de exploração, a coleta de 
materiais botânicos de 251) plantas. con
forme a seguir discriminados: gemas de 
58 plantas; gemas e sementes de \53 
plantas e sementes de 48 plantas. Tais 
materiais totatizam a coleta de 2 I I matri
zes (clones) e 20 1 progênies. Destas 259 
plantas, 24 I encontravam-se em estado 
silvestre e 18 em estado cultivado, porém 
formada a partir de sementes de plantas 
silvestres. 

Os resultados obtidos na propagação 
(Quadros 4 c 5) mostram que os índices 
de eficiência foram bastante variáveis, os 
cilando desde O a 100%. Na propagação 
vegetativa, a alta incidência de fungos sa
profíticos, principalmente Fusor/lllll sp., 
nos materiais recém-enxertados. aumen-

tou as perdas já esperadas para este méto
do de propagação. enquanto a elevada 
ocorrência de vassoura-de-bruxa nos 
frutos contribuiu sobremaneira para a 
perda de vários materiais genéticos pro
pagados via seminal. 

No Quadro 6, é apresentado um resu
mo do. resultados ootidos na propagação 
·egc tativa. A análise desses dados 1ll0S

: ra que. para as coleções realizadas no 
intcrior da noresta (193 matrizes) - con

dição de excesso de sombreamento -,hou
ve um pegarncnto de 36% dos enxertos 
realizados. enquanto. para as coleções lo
calizadas em plantações comerciais ( 1 

matrizes) - praticamente a pleno soi - , 
houve um pegamento de 93% dos enxer
tos. Provavelmente. a condição de intensa 
31ividade foto . sintética da planta. ai/ada 
ao melhor estado vegetativo das gemas 
são os fatores responsáve is pelo maior 
pe rcentual de pcgamento des las últimas . 
Observação scmelhante foi feita ante
riormente por Almeida ( 19!l2). 

a propagação das 259 plantas coleta-

Quadro 4 - Resumo dos resultados obtidos na propagação vegetativa dos 
materiais coletados por ocasião da 13~ exped ição botânica para coleta de cacau 
silvestre no Estado de Rondônia. 

N9 de N9 de Pegamento dos enxertos Amplitude 

População matrizes enxertos 30 dias após a enxertia de variação 

eleitas rea lizados N9 % (Ofo ) 

Urupá 109 3.048 1.015 33.30 O a 100 
Mirante da Serra 37 1.155 664 57.49 O a 100 
Presidente Médici 51 1.581 648 40.99 O a 100 
Demais 14 444 221 49.77 Oa 92 

To t a I 211 6.228 2.548 40.91 O a 100 

R<!VL"a Theobroma 17(2). /987 
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Quadro 5 - Resumo dos resultados obtidos na propagação sem inal dos mate
riais coletados por ocasião da 13! expedição botãnica para coleta de cacau silve6-
tre no Estado de Rondônia. 

N~ de N~ de Mudas existentes em vivei- Amplitude 

População matrizes sementes na ro4 meses apósa semeadura de variação 

eleitas semeadura N ~ % (%) 

Urupá 110 3.523 1.652 46,89 O a 100 
Mirante da Serra 39 1.266 884 69,83 O a 100 
Presidente Médici 40 1.184 660 55.74 Oa 98 
Demais 12 759 543 71 ,54 27 a 96 

To t a I 201 6.732 3.739 55,54 O a 100 

Quadro 6 - Resumo dos resultados obtidos na propagação vegetativa dos ma
teriais coletados por ocasião da 13! expedição botânica para coleta de cacau sil
vestre no Estado de RondÔnia com referência à localização da matriz coletada. 

Localização 
da matriz 
coletada 

Interior da 
Floresta 

Plantação 
Comercial 

Total 

N~ de 
matrizes 
coletadas 

193 

18 

211 

das (Quadro 7), observa-se que 229 
plantas foram preservadas, obtendo-se 
88% de eficiência, e que a coleta de ge
mas e frutos de uma mesma planta possi
bilitou maior segurança na preservação 
do conjunto gênico das populações ex 
ploradas. Quanto ao aproveitamento rela
tivamente baixo da propagação seminal 

• enxertos 
E nxertos existentes 30 
dias após a enxertia 

realizados % 

5.672 2.031 36 

556 517 93 

6.228 2.548 41 

(75%) das plantas nas quais se coletou 
apenas frutos , pode ser explicado pela 
elevada ocorrência de vassoura-de-bruxa 
e coleobrocas nos frutos. 

A variabilidade fenolípica observada 
nas populações exploradas, com referên
cia aos caracteres tamanho de fruto 
(comprimento, largura e relação compri-

RtvistIJ Theobroma /7(2). /987 
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Quadro 7 - Eficiência na preservação das coleçôes formadas por ocasião da 
13! expedição bl.ltãnica para coleta de cacau silvestre no Estado de Rondôn ia. em 
1984. Posição em agosto de 1984. 

Natureza N2 de plantas Aproveitamento 
(% ) do 

material Coletadas 

Matriz 58 
Matriz e Progênie 153 
Progênie 48 

Total 259 

mento : largura), forma de fruto, constri
ção basal e forma de ápice, pode ser me
lhor visualizada nos esboços de frutos 
apresentados no Anexo 2. 

Os resultados obtidos nas exploraçôes 
realizadas no Estado de Rondônia permi
tem tirar as seguintes conclusões: 

1. As populações de cacaueiros sil
vestres ocorrem em solos de baixa a 
alta fertilidade natural. 

2. Os cacaueiros silvestres são forma
dos de um único tronco ou vários 
troncos em diferentes estágios de 
desenvolvimento. constituindo 
Htouceira". 

3. O tombamento de troncos de uma 
touceira com a posterior emissão de 
ramos ortotrópicos constitui um 
sistema de propagação importante 
na preservação da espécie. 

4. As fonnas espontâneas e cultivadas 
de cacaueiros silvestres são as úni 
cas conhecidas naquele Estado. 

Revis/a TMobroma / 7(2). /987 

Existentes 

50 
143 
36 

229 

86 
93 
75 

88 

5. As coleobrocas (COllorrachelus sp.) 
causam prejuízos expressivos nos 
frutos das plantas silvestres, en
quanto a vassoura-de-bruxa causa 
danos em níveis variáveis de inten
sidade dcn tro das populações. 

6. As populações denominadas Urupá. 
Mirante da Serra e Presidente Mé
dici são muito homogêneas e se
melhantes entre si, com referência a 
caracteres morfológicos e caracte
res relativos à presença ou ausência 
de pigmentos antociânicos 110 fruto, 
semente. flor e folha. Contudo, 
apresentam variabilidade fenotípica 
entre e dentro de populações para 
alguns caracteres biométricos de 
fruto e semente. Tais populações 
devem fazer parte de um grande 
complexo de cacaueiros silvestres 
geneticamente relacionadas. 

7. A coleta de gemas e frutos de uma 
mesma planta possibilitou maior se
gurança na preservação do con
junto gênico das populações ex
ploradas. 
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ANEXO I 

Siglas utilizadas neste trabalho: 

CENARGEN 

CEPLAC 

CEPEC 

CODARON 

COPES 

CPRM 

DEPEA 

DlGEN 

DIRON 

ELOUP 

EMBRAPA 

ERJOH 

ESALQ 

ESEOP 

INCRA 

- Centro acional de Recursos Genéticos (EM BRAPA) 

- Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira 

- Centro de Pesquisas do Cacau 

- Companhia de Desenvolvimento Agrícola de Rondônia 

- Coordenadoria de Pesquisas (CEPLAC/DEPEA) 

- Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais 

- Departamento Especial da Amazônia (CEPLAC) 

- Divisão de Genética (CEPLAC) 

- Oivisáo de Rondônia (CEPLAC/DEPEA) 

- Escritório Local de Ouro Preto (CEPLAC/DEPEA) 

- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

- Estação de Recursos Genéticos do Cacau "José Haroldo" 

- Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" 

- Estação Experimental de Ouro Preto (CEPLAC/DEPEA) 

- Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

Revista Theobromo. 17 (2). 1987 
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ANEXO 2 

Esboços de frutos de cacau silvestre de algumas colcções formadas em 1984, no Es

tado de Rondônia, por ocasião da 13! expedição botânica. 

Rwista Theollromo. 17 (2). 1987 



", 

, 
I 

~\ 
I : 

! " 

, 
I 

I) 
I " 

/ .. 

/ 
I 

I 

..... -
• -~ , 
o 
c 

Carau silvestre em Rondónla 

, 
/ ,. , 

~/ 
/ 

I 
I 

/'" 
/ 

I 

, , 
I 

) r-./ 

/ 

/+ . #,-

/ 

I 
I 

I 

I / 

/ 

'-, 
,--.-

-, 

I 
I 
I 

! 

~ 
~ , 
o , 

íl 
/ 

/ / 
/ 

/ / 
~/ 

/ 
í 

I 

.... _/ 

/ 

N 

• ~ 
o • 

/ -."\ 
\ / 

/ 
I I 

~ • ~ 

~, 
, 
o 
~ 

89 

Revista Theobroma 17 (2). 1951 



90 Almeida • Almeida 

~ 8 V ~ c • ~ • • , 
o li o • • 

Revista Theobroma 17 (2). 1987 



Cacau ,üveSlr< em Rond611ia 9/ 

Revista TMobroma /7 (2). 1987 



92 

Revista Theobromo. 17 (2). 1987 



Revista Tlu!obroma /7(2): 93- / 00. / 987 
Centro de Pesquisas do Cacau. IIMIls. Bahia. Brasil 

Intercultivo de pupunheira com cacaueiro 
na Amazônia brasileira, resultados parciais 

Ivan Crespo Silva' e AllIonio Carlos da Costa Pilllo Dia? 

Resumo 

93 

Tendo em vista o valor econômico do fruto e do palmito da pupunhcira (BacrriJ gasipaesJ bem co
mo a sua precocidade c fom13 vege tativa , uma pcSCJuisa está sendo conduzida no Estado do Amazonas, 
Brasil. com o objetivo de de termi nar a sua viabilidade para intercultivo cOm O côlc3ueiro(TheobromlJ 
cacao). O experimento foi iniciado em 1980 . com o estabelec imemo de pupunhciras. c teve completa 
da sua instalação dois anOs após, com o plant io de cacaueiros. O delineamento experimental ulili7.ado 
foi um quadrado lat ino 4 x 4, COm os tratamentos sendo constirufdos por pupunhciras nos espa amen
tos 6 x 6 m. 8 x 8 m. 6 x 12 m e 12 x 12 m . Os cacaueiros foram plantados no espaçamento de 
2 x 2 m . Neste trabalho. estão sendo avaliadas as produções de cachos e rrutos da pupunhei ra e amên 
doas (peso seco) do cacaueiro. assim como a sua r izografia, ou seja, a distribuição e densidade de raízes 
em relação a fr3çõe.~ de solo. Um outro parâmetro que está ~endo ronsiderddo é a um idade residual do 
solo. obtida em diferen tcs profundidades e através do ICJnpo. no per íodo menos chu voso do local. Os 
resultados 3Ié agora di ponívcis. dados de dois anos ( 1985 e 1986). mostram. de um modo geral. consi 
derando-se as condições C!ipecíficas do local em relação ao binômio solo-clima, assim como a idade do 
experimento c o comportamento produtivo das duas espécics, que não há indicias de ant..1gonisrno in
tercspccífico e que a pupunheirJ se aprescnta,decorridos seis anos de seu pla ntio e quatro do consórc io, 
COmo uma alternativa promissora para assoc iação com o cacaueiro . Todavia. apesar dessa perspecliv3 , 
maiS dntlos são necessár ios para confirmar esta e pécie como componente do agrQssis tema a nível de 
agricultor. 

Pakzvras-chave: Bactris gas;paes. Theobroma cacao. consorciação 

lolercroppiog of pcach paim aod cacao 
io lhe hraziliao Amazoo : partial results 

Abst ract 

Duo 'o lhc fac , ,ha, lhe peach paim (BactriJ gasipaes) is va luable on accoun' of ilS main produclS 
(fruits and palmelto), possesscs precocity in developmenl and has a good vcgetalivc confonnalion, re 
sc,arch is being carried oul in lhe Stale of Amazonas, Brazil . in orde r to · evalu31e its feasibility for 
use in interc ropping wilh cacao (Theobroma Clica0) . A 4 x 4 Latio Square design was uscd in which lhe 

1 CE"V.C. DepOr/amemo Esp-cial da Amazônia (DEPEA). Divisão de Agrologia. Caixa PosllIl 180 1, 

66 .000. Beltln. Pará. Bmsil. 

2CEPV.C. DEPEA . Divisáo de Solos C Nutrição Mineral. 
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trealments were spacings of peach paim of 6 x 6 m, 8 x 8 m, 6 x 12 m and 12 x 12 m.The cacao was 
planted aI a spaci ng of 2 x 2 m. The production of bunch and fruits of peach palm and dry weight of 
cacao beans is being evaluated. Other paramelers being studied are rhizography of the ecosystem and 
soi l moisture content in different soil deplhs and during the dry periods of lhe year. The resul ts from 
two years (1985 and 1986) of observations show Ihat Ihere is no evidence of adverse comretition 
between the two species and Ihat the peach paim is a promissing plant for i nte~c ropping with cacaO. 
Neverthless more data needs to be obtained to confirrn whether lhe peach paim is suitable as a compo
.ncnl of lhe agrosystem with cacao at the farme r levei. 

KeY-W(Jrds: 8acrris gasipaes, Theobroma cacao. intercropping 

Introdução 

Tradicionalmente, o cacaueiro (Theo

broma caeao) é cultivado sob sombrea
mento de topo, em associação com espé
cies arbóreas. A maioria destas espécies, 
no entanto, não oferecem produtos que 
possam ser utilizados como alimento ou 
que possam ser convertidos em renda adi
cionai at ravés da comercialização. 

. Tentativas têm sido feitas com a util i
zação de culturas de valor econômico co
mo a da seringuei ra (H evea brasiliensis) , 

coquei ro (Cocus /I/lcifera), dendezei ro 
(Elaeis g/lii/leensis) careca (Areca cate

cllll ), na Malásia c em Papua Nova Guiné, 
e da castanhei ra (Berrholletia excelsa), no 
Brasil. Os resul tados, porém, tendem a 
mostrar que estes cu ltivos são mais rentá
veis em monocultura do que quando em 
associações (Silva e Santos. 1980: Smith, 
1985; Kec, 1968). Contudo, esta perspec
tiva mio é definitiva, pois a maioria dos 
insucessos obtidos experimentalmente de 
ve-se ou à inadequação da espécie ou à 
falta de manejo apropriado ao estabeleci
mento do policultivo, de maneira que os 
requerimentos ecológicos do cacaueiro 
não sejam prejudicados. 

A fim de comprovar esta premissa e 
de terminar uma nova espécie alternativa 
para intercultivar com o cacaueiro, reali
zou-se este trabalho com a pupunheira 
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(Bactris gasipaes). Esta palmeira, origi
nária do continente americano, com seus 
frutos e palmito , muito apreciados pelas 
populações nativas (Cavalcante, 1976; 
Camacho, 1976), grande potencialidade 
para a comercialização de produtos deri
vados com óleo comestível, cujo rendi
mento popular é de I kg de sementes para 
40 g de óleo (Cardoso, 1943), provitami: 
na A (carotenóide), farinha, sucos e polpa 
(endocarpo) para compotas, precocidade 
de fr uti ficação e forma vegetativa uni
forme. apresenta-se, pelas suas caracte
rísticas, com amplas possibilidades para 
plantios em consórcio. 

o presente trabalho, são apresenta
dos os resultados parciais de um experi
mento, com diferentes espaçamentos para 
a pupunheira, realizado em solo argiloso 
do Estado do Amazona~, onde fo ram 
aval iadas tanto a produção de frutos co
mo a distribuição e densidade de raízes 
das duas espécies, além da umidade resi
dual do solo no penodo de menor índice 
pluviométrico do ano. 

Material e Métodos 

O experimento foi instalado na Es
tação Experimental de Rio Negro 
(ERNEG). pertencente à CEPLAC, a 65 
km de Manaus, AM , em oxisol muito ar
giloso com aproximadamente 85% de ar-
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giJa ao longo do perfil. A fertilidade na
tural do solo é baixa, apresentando as ca
racterísticas contidas no Quadro I , dis
postas de acordo com as áreas ocupadas 
pelos tratamentos. 

A precipitação média anual da região é 
de 2.400 mm, com 80% deste total distri
buídos ao longos dos meses de outubro 
a junho e 20% durante os meses de julho a 
setembro. A temperatura média anual é 
de 27 0C, com baixa amplitude de varia
ção durante os meses. 

O delineamento experimental foi um 
quadrado latino 4 x 4, com os tratamentos 
sendo constituídos por pupunheiras nos 
espaçamentos 6 x 6 m, 8 x 8 m, 6 x 12 m 
e 12 x 12 m. Posteriormente, devido a 
fatores ex ternos, que prejudicaram a 
constituição de algumas parcelas de dife
rentes tratamentos, o esquema experi
mentai foi rearranjado para blocos casu. -
lizados, sendo esta a maneira pela qual os 
dados do trabalho foram coletados e ana
lisados. 

O sombreamento provisório para os 
cacaueiros foi implantado conforme re-

comendações de ';ilva e Carvalho (1981), 
tcndo sido formado por mamoneira (Rlci
nus comunnis) e suplementarmente com 
guanduzeiros (Cajanus cajan), no espa
çamento de I x I m. 

Os cacaueiros utilizados eram híbridos, 
resultantes do cruzamento IMC 67 x 
Ba- IO, no espaçamento de 2 x 2 m. 

A adubação mineral dos cacaueiros foi 
realizada de acordo com orientações ofi
ciais existentes para este cultivo na Ama
zônia brasileira, segundo Santos, Santos e 
Scerne (1980) . 

Os parãmetros de avaliação considera
dos foram: 

• pupunheiras - número de cachos e 
número de frutos. 

- peso de frutos, ob
tido a partir de 
amostragens ret ira
das dos cachos. 

• cacaueiros - número de frutos . 
- peso úmido das 

amêndoas (PU). Para 
r ms de cálculo e re
presentação gráfica. 

Quadro 1 - Características do solo da área exp3ri, ' ~r.tal. 

Profundidade 
Tratamento da amostra 

(em) 

A ( 6 x 6m) 0-10 
10 - 20 

B ( 8 x 8m) 0-10 
10 - 20 
0 - 10 

10 - 20 
C(6x12m) 

0-10 
D{12x12m) 10 - lO 

pH 

5,1 
4,5 

4,9 
4,7 

5,1 
4,6 

4,8 
4,7 

AI 

0,3 
0,6 

0,6 
0,7 

0,2 
0,6 

0,5 
0,7 

Ca+Mg P K Na 

1,8 5 0,07 0,07 
0,8 2 0,06 0,06 

0,9 5 0,05 0,05 
0,8 4 0,05 0,08 

2,0 6 0,04 0,08 
1,1 4 0,05 0,10 

1,3 7 0,03 0,07 
0,8 3 0,02 0,07 

R,vista TheobrOmLI /7(2)./987 
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este parâmetro foi 
transfonnado poste
riormente em peso 
seco (PS), através do 
fator de conversão 
0,4. comumente utili
zado para esse fun. 

Foram também realizadas observações 
acerca da distribuição vertical e lateral de 
raízes (rizografia) das duas espécies ao 
longo do perfil do solo. Para este traba
lho. adotou-se a metodologia estabelecida 
por B6hm (1979), que consiste no se

guinte: 
a} abertura de pequenas trincheiras 

para exame rizográfico. 
b) coleta de amostras indeformadas do 

si~tema solo/raízes até a profundi
dade de 15 cm. utilizando-se pe
quenos cilindros de volume conhe
cido; 

c) separação de raízes por espécies e 
determinação dos respectivos vo
lumes por meio da utilização do 
picnõmetro. instrumento utilizado 
para determinação de densidade 
real de solos (Mc Intyre, 1974): e 

d) secagem do solo e determinação do 
volume de partículas através do 
picnõmetro. 

Um outro fator de observação consi
derado foi a umidade residual do solo, a 
qual foi determinada semanalmente. no 
período de menor pluviosidade no local 
(julho a setembro). pelo método gravimé
trico e na profundidade de 15 em. Du
rante a coleta das informações (peso seco 
em estufa a 105 °C). teve-se o cuidado de 
ret irar as raízes vivas do solo para evitar 
ua influência na quantidade de água reli-

da . Esta dctenmnação foi fei ta tanto no 
agrossistema em estudo como, para fins 
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comparativos, em outro próximo, consti
tuído por gmelina (Gmefina arborea) e 
cacaueiro. Ressalta-se que o latossolo, 
muito argiloso da Estação, apresenta uma 
capacidade de campo em tomo de 40% e 
o ponto de murcha (l5atm) em tomo de 
30%. 

Resultados e D:iscoaalo 

Os resultados até agora obtidos, de
corridos seis e quatro anos dos plantios, 
respectivamente. das pupunheiras e dos 
cacaueiros permitem verificar uma ten
dência inversamente proporcional quanto 
aos efeitos dos tratamentos em relação à 

produção de cacau e cachos de pupunha 
(Fig. I). Este comportamento pode ser 
explicado. para cacaueiros. como uma 
resposta ao grau de concorrência estabe
lecida pela pupunhcira por água, luz e, 
provavelmente. por nutrientes do solo, 
mais intensa nos tratamentos de maior 
densidade de plantas. Por outro lado. as 
pupunheiras sob maior densidade, prova
velmente por serem mais rústicas e for 
marem, nestes tratamentos, um ambiente 
mais compatível com aquele em que são 
encontradas em condições naturais, exi
bem uma melhor performance quanto à 
sua produção de cachos e frutos . 

Verifica-se também, de uma maneira 
geral, que os cacaueiros parecem não in
terferir na capacidade produtiva das pu
punheiras. que se mantêm dentro das ex
pectativas locais de produção para o cul
tivo solteiro. 

Quanto à produção dos cacaueiros, 
embora ainda muito jovens, esta é subs
tancialmente prejudicada pelos tratamen
tos 6 x 6 m e 8 x 8 m. em comparação 
com os outros. nos quais o seu rendi -
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Figura I - Produção de cnc.aueiros e pupu ~ 
nhclras por het:tarc/ano, expressa em peso de 
amêndoas secas e número de cachos. Média de 
dois anos ( 19H5/1986). 

mento situa-se nos níveis normais para 
a idade do híbrido utilizado naquelas con
diçõcs. Considerando-se que o cacau é o 
produto economicamente mais relevante , 
foram estes os tratamentos de maior des
taque. os quais devem merecer atenção 
especial e repetiçõcs futuras a fim de 
confimlar o intercultivo dentro desse es
paçamento. 

Estes resultados mostram, apesar do 
pouco tempo da experimentação, que não 
há indícios de incompatibilidade interes
pecífica entre o cacaueiro e a pupunheira 
e que um fato r condicionante para o su
ces o des te agrossi tema. face às carac 
terísticas das duas espécies, é a adequação 
do arranjo espacial desta palmácea. Com 

base no comportamento geral das duas 
espécies no sistema teMado. pode-se in
ferir que a pupunheira se apresenta como 
uma planta promissora para associação 
pemlanen te eom cacaueiro, podendo vir a 
tornar-se. em futuro próximo, um com
ponente importante para a maximização 
produtiva das novas áreas cacaueiras 
amazônicas. 

Analisando-se em separado a produ
ção das pupunhei.ras. verificou-se que 
estas apresen tam dois ciclos de frutifica
ção bem definidos durante o ano: um. que 
foi denominado de 12 período produtivo, 
que vai de janeiro a abril. com maior vo
lume de produção, e outro. o 2~ período 
produtivo. que vai de julho a dezembro, e 
contribui apenas com cerca de 30% da 
produção total (Fig. 2). 

Observou-se também que há uma pro
porcionalidade entre os tratamentos (di 
ferentes densidades de plantas) com rela

ção aos ciclos produtivos da pllpllnheira 
durante o ano. havendo. no entanto, um 
predomínio do tratamento 6 x 6 m sobre 
05 demais. com uma produção média de 
frutos de 9 tlha/ano (Quadro 2). Esta 
predominância. contudo, é relativa, pois o 
tratamento 8 x 8 m, com menor densidade 
de pupunheiras. apresentou também uma 
excelente pe rformance (8 t/ha/ano), com
parado com a média de cultivos soltei ros 
em áreas de produtores. que é de 
6 t/ha/ano3, sendo até superior, conside
rando-se, proporcionalmente. o maior 
número de plan tas daquele tratamento. É 
provável . neste caso, que esta diferença 

3lnrormação Pessoa l do Eng" Agr" João Balista 
Moreira Gomes. Pesquisador do Insti tuto Na
cional de Pesquisa do Amazonas - INPA . Ma
naus, AM. 

Revista Tlleobroma / 7(2)./987 



98 SUva e Dias 

a 
~ N' ColeMOS 1101 
:> 
O ' 
O~ 0:0 
Q. <C 10-
a · 
o~ 
O:> Q5-

' - .., 
ffi 0-
o.. ,. 
N 

~ 3.0-
;:. 
~a: a OI 2.0-0:« 
0..« 
a · 
8 ~ 1.0-'- .., o: 
w 
o.. 
o. 0-

4.0-
a z « 30-, 
~ 

« .... 

,.' FNroS t lO " 

- 15 

-1 0 

- 5 
-o 
-35 

- 30 

-20 

- 10 

-o 
- 50 

-40 

-30 

respeito de suas variedades, além do fato 
das mesmas possuírem alta propensão à 
segregação genotrpica. 

Vale ressaltar que, durante a colheita 
dos cachos. muitos cacaueiros são danifi
cados' em particular nos tratamentos de 
maior densidade de plantas, além do fato 
de que, em sua queda, pois os mesmos são 
destacados da pupunheira através do uso 
de uma vara, provoca a soltura de muitas 
pupunhas, que se espalham pelo solo, difi
cultando e tomando o processo lento, em 
prejuízo do rendimento fmal da atividade. 
Toma-se necessário que um novo método 
de colheita seja desenvolvido a fim de que 
sejam evitados danos aos cacaueiros e 
possibilite maior rapidez e menor dificul
dade a este trabalho. 

a .... 20-a -20 Quanto ao sistema radicial das pupu-
.« 
<> 
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Figura 2 - Produção de pupunheiras por 
hectare/ano expresa em número de cachos c nú ~ 

mero de frutos . Média de dois anos ( 198511986). 

não seja devida aos tratamentos e sim à 
variabilidade genética do material utiliza
do, pois as pupunheiras do experimento 
apresentam-se bastante heterogêneas 
quanto aos frutos produzidos e, mesmo 
tcndo sido distribuídas ao acaso, é possí
vel que algum tipo de maior ou menor 
peso tenha se concentrado em um dos 
tratamentos. Infelizmente este é ainda um 
problema inerente à experimentação com 
pupunheiras pois quase nada se conhece a 
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nheiras, este se caracteriza por apresentar 
um "tapete" de raízes superficiais, que se 
aprofunda até 15 cm da superfície do so
lo, atingindo um raio de aproximadamente 
6 m e que se compõe de: 
a) raízes com diâmetro de 5 mm; 
b) raízes secundárias, com diâmetro de 

2mm; e 
c) raízes terciárias, com diâmetro de 

I mm. 
No agrossistema em estudo, verificou

se que a concentração de ráizes das duas 
especies, para um mesmo volume de par
tículas do solo, dentro de uma circunfe
rência de 12 m tendo uma pupunheira 
como centro, é maior para as pupunhei
ras, ou seja, estas possuem cerca de 40% 
de raízes a mais que o cacaueiro dentro da 
área experimental (Quadro 3). Esta domi
nância radicial provavelmente é a causa 
do baixo nível de umidade residual do 
solo verificada na área. 
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Quadro 2 - Produção de pupunheiras por hectare/ano expressa em número de 
cachos. número de frutos e peso de frutos. Média de dois anos (1985/1986) 

Tratamentos Cachos Frutos Peso de frutos 
(unid.) (unid.) (t) 

A( 6 x 6m l 3.347 455.741 9 

B( 8x 8m) 2.264 419.495 8 

C ( 6 x 12m) 1.250 232.994 4 

D (12 x 12m) 657 122.112 2 

Quadro 3 - Concentração de raizes de pupunheiras e cacaueiros ' por 
voiume de solo. 

li ... 16 

Relação de Raizes S/P 

Raízes de pupunheira 10 

Relação de cacaueiros 

Raizes de pupunheira + 
ra ízes de cacaueiros 

Sendo: S = volume de partículas do solo 
P = volume de raízes de pupunheira 
C = volume de ra ízes de cacaueiro 

Agradccimcoto 

S/C S/P+C 

25 

7 

Os autores são gratos ao Dr. Paulo de T arso Alvim. idealizador da pesquisa e intransigente defensor 
da pupunheira como componente do agrossistema cacauei ro. assim como ao Técnico Agrkola Geraldo 
Anfzio, pela ajuda, séria e dedieada, na condução e tomada de dados do experimento . 
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Contribuição para melhorar o método de preparo de áreas para o 
plantio de bananeira (Musa sapientum L.), como sombra 

provisória para o cacaueiro (Theobroma cacao L.) 
no Recôncavo da Bahia, Brasil. 
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Antonio F emando de Souza Pinho' , Manfred Willy Müller' e Evandro Simões Pe;xOl02 

Resumo 

o preparo mecânico de áreas para o plantio de sombreamento provisório (bananeira) para oca· 
caueiro no Recôncavo da Bahia é uma prática agrícola que tem sido questionada devido à elevação dos 
custos dos derivados de petróleo e por provocar erosão do solo. O presente trabalho objclivou melhorar 
este método através da jnrrodução do uso de herbicidas em pré· emergência (diuron). com e sem incor· 
poração. c introduzindo o plantio direto da bananeira. com o uso de herbicida em pré-plan tio (glifosa
to). Os result..1dos de germinação dos rizomas da bananeira mostram que O preparo mecânico do solo 
propiciou maior índice de germ inaçâo. quando comparado com o plantio direto. A aplicação do herbi· 
cida em pré·emergência nas áreas mecanizadas condicionou maior crescimento da bananeira, C<>al 5U· 
primento adequado de sombra para o planlio dos cacaueiros, o que não aconteceu com o método tradi · 
cional e com o plantio direto. A incidência de plantas daninhas foi menOr no tratamento em que o her· 
bicida foi aplicado ao solo sem incorporação. seguindo-se aquele em que houve incorporação. O méto 
do tradicional e O plantio direto apresentaram os maiores índices de infestação de plantas daninhas. To· 
dos os tratamentos influ ir:lm di ferentemente na sucessão da flora de infcstante..~ . A introdução do uso de 
herbicida em pré·emergência no preparo mecânico do solo pemlitiu maior crescimento em altura da 
bananeira e suprimento adequado de sombra para as plânruJas de cacaueiros num lapso de tempo com· 
patívcl com a execução do cronograma de implantação de área.."i com cacau. O plantio direto afetou 
grandemente a gcnninação c o crescimento em altura da bananeira . 

Pa/avras·chave: Musa sapiellnun, TheobrOl1fll cacao, preparo de área, planta daninh:l, contro le quími · 
co, herbicida . 

A éontribution to the improving or the area prcparation 
mcthod for planting banana trees (M usa sapiel/ lum L.) as 
provis ional sbade for cacao trees(Theobroma cacao L.) 

in the Reconcavo, Babia, Brazil 

Abstract 

The mechanical preparation of fields for banana planting to provide temporary shade for cacao 
in the Recôncavo, Bahia, is an agricultural praclice which has beeo qucslioned becausc of lhe incrcascd 
cost of petroleum by-produclS and soil erosion problems. The present paper is aimeli at improving the 

I EsfllÇão E.lperiJnental Sóstheltes de Mirando , Ct ntrO dt Pesquisas do Coc:au. Caixa Pnswl50. 44 .200. 

Santo Amaro, Bahia. Brasil. 

Reubido para publicação em 30 c/e junho de /986 . 
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co m 1Ilt".·orporaç.'io I p l;lIllio dI.! ha 

nandr", : c 

D . Plantio direto da nall :& IlClra . 

0, hcrhil·jd:" u" "",, fo ram O Diuro n. 
em p r': - C'I1h..· r ,!;~n l,..' ia . n(h tr;ltamc nto:-. l3 C 

C. !la dO!'-H ,:!crn de ~ ,-I. O k,:! p.a.l ha c (.) gJi 

h l!'-at"l. ":111 pré - plan tio. no tra tame ntO D. 
n ~1 th),:.."g~m J c IUC! I p.a./ ha. l'l11 Inda ;1 

.ín..:a lI ' l pafl'da . 
0 :-. Ih.: rhH .. ida~ foram diluídos na pn' 

porç,io d<' 4()() lilro, de águaJll<l ~ a aplj· 

t.:a(' :io foi Il:ita l o~n al'ós a l!raua!!t!J11. nos " ... .. ... 
t ra tame nto!'- l:l c C. t".·(llll o <luxíl itl de pul -

vl.!ri/ador t".·o :-. ta l manual. J~ pn,;s:-O~l() con

linu,t. ("om hico ·· I~~.I~ t" · . 11 0 .0 .' . ,\ il\(:o r · 

p\Haç;in no tratamcn to C j"(li fcit:.l logo 

ap()s a a plil"a~' :jo. por meio d<! ~ n xada rO 
la li va. numa profundidade de 10 elll . Ao 

mCSmO lempo fo i fc ita " apli"ação nu 

t ralamenl O D. 
,\ h,"wl1c ira foi plantada na forma ue 

ril.t)l1\;I in tei ro. um Ill~ !'- apô!-o a aplil'aç,io 

do ... Ira tjmc llt u~. 

,\ l' omp,)~i\ão da l1of:J. d~ in f":-Sla n lc.::s 

n ;1 ~ír~;'1 do t...'xperi mento rcprc,:"c ll l ava () 

4uc comume nte se' cm:onl ra no Rccúnl'a
\,\l , Il avia urna pr~d('lrni l1 ância d~ gr;lfl1í

oca, . rep re,c nl auas rr il1 l"i r all11cllIc pdas 
· cspédl'~ IJrw ·hltlri(/ ""llh'a (capim angn-

la). P(/Sp(//IOII nmilf~(/fUlII (capim papuã). 

" Y/ 1t l r lr(, ll io ru/o (l·a pim Jafa~ u :í l. 11111'( '

rol(l h"o'\"i"<,II,\ i,\ (sapé ) l· l 'rI .\/}(I/1II11 t!('II ' 

SlIm hiri ric;.io) . Das ftllha:-. larga!'.. ha via 

pr",:uolll inü nt.: ia d~ \\'"delia / 1(I11/(/0.\"0 (mal 

m...:- q uc r ). 
A t)<.·Oí"~ I "· l a (h.': dHlva~ dur.tIlh.' .. I f;. t"c: 

cxp.:rirncntal foi muito n.:du/ilia , \,.·orn.: :-. 

pondl..'nJo a 5ól j, do que cllO\'l' normal 

llIl·ntc. !'-.: ndn q uI.: a pr imei ra l: hll VéI .... (, 

Oc..'o rrcu 6 d ias 4 1 pÜ~ n ~ l pl1Ca,,' :i{) do:-. trata 

mcnlo~ . 

i\ a"~h~ :io tio .... 0 10 loi fe ita c.:1'Il UC/ I.! Ill · 

bro de I ()X::! l' ~I gradagC:1ll eJll lll~n': (I c.k 

I 'IXJ. 
O ddin L' anlt...~ fl( o l"'<pcrimI..'lHaJ foi \) dI.! 

hlo~o !'. ao i.h.:a!'-o. ,,:0111 i,: inc.:o r~pc l i~· f')(!:-. . As 

pan: dilS l inh:ull IIllla .ire:, UI." J.::!4 m ;:' . 0 1l1l 

um 1' )(" ) de . .t ~) bananc.:lra:-.. plal1tad ~l!'- no 

Ç~p .. h,:am('ntn ti J ,\ ~ IH I>c " I ~ I :-'. It l r:11ll 

tomado!'! .. Lido,:.. da:"! 25 plan l a~ ccn l nus. 

A,:.. parl·I.!Ja:-. F.:: fam scrar~luas. uma lki' \1\1 -

tr; ~!'- pur rU<t!'- ue 6 l1\elro,:.. d..: htr.t! ura para 
permi lir os trabalhos de nW l)obr[1 do 

t ralOr. 
O~ cklt t) !\ do!'- tr~II;lIncnhb foram aVi.!-

liadn:-o po r mc io dl' pcn .. ·l: nl"I .:~cm c.k ~er 

tlli na~'ü,) do:-. ,. ii'~ lIlla !'- lll.! hanand ra:-. . crl'S

cime nto das han'lllF.::ir:t!'- ta h ural l.' im: i

dê nc ia de ervas daninhas. E. Ia lI)lim~ foi 

fei ta 1 t.: 4 I1lC!'i\!!l apú:-,. :1 aplica<;àn OU!l 

tr.!lamcnto=,. Na pri ll h.:ira V(;I. !\C êOlpn:

t!0u o método d~ ~t va l i~l,lio visua l de co 

bert ura do !'io lu. por l rat~l ll1c n to. (;xpr~ :\ 

sando - ~e..! os r~~ultaun ... \:111 pe r 'c llI agem 

de in festação. ~ i.! 'l.'gunJa \"4.":/ . ll!'.()U -!'-1! li 

método d(' a ll1o~ l ra~c nl . I,:ok lando-sc l tl 

das as plantas daninh;.t~. por csrl\5\..·It...'. 
exbtc lllCS em se j ~ <-l uad radlJ:-' de 0 .15 m? 

cava. di~ 1 r ihuídos ao ;.u:a:-.u. Io!I1l cada n,.'

pe liçCu,. 
Os cuSto, uo, ljua lm mé lodos larnt·';m 

foram levantados . 
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Resultados e Discussão dos tratamentos, era três vezes maior no 
método tradicional e no plantio direto do 

Os dados de ge rminação dos rizomas 
das bananeiras (Figura I) mostram que, 
no método do plantio direto, a percenta
gem de germinação foi significativamente 
menor que nos ou tros mé todos estudados . 

Os resultados do crescimento da bana
neira (Figura 2) mostram que, apesar de 
terem sido inicialmente pequenas, as di 
ferenças em altura foram aumentando 
com o tempo. Assim, aos 2,5: 6 e 10 me
ses, houve um crc cimento inicial ma.ior 
nos métodos em que o herbicida foi apli 
cado em pré-emergência. Com o tempo, 
houve uma tendência. no entanto. para 
que o método lradicional se igualasse es
tatisticamente aos dois últimos. o méto
do do plant io direto. o crescimento foi 
sempre inferior aos demais. 

A Figura 3 mostra que a incidência de 
plantas daninhas. 2 meses após a aplicação 
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que nos outros dois métodos. 

Quatro meses após a aplicação dos 
tratamentos, a maior incidência de ervas 
daninhas . somadas folhas largas e folhas 
estreitas, ocorreu no método tradicional , 
seguindo-se o plantio direto e os dois 
tratamentos em que houve uso de herbici
da 1,0 solo. Destes, o que significativa
mente apresentou maio r incidência de in 
festantes fo i aquele em que o herbicida 
foi aplicado na superfície do solo, com in
corporação (Quadro I). 

OS dados de custos dos quat ro méto
dos (Quadro 2) mostram que o de menor 
custo foi o plantio direto, seguido do 
método tradicional , o de herbicida aplica
do oa superfície do solo e o método em 
que houve incorporação do herbicida ao 
solo. 

Analisando-se os dados de infestação 

[llIJ] MÉTODO TRADICIONAL 

~ HERBICIDAS SUPERFíCIE DO SOLO 

fflE HERBICIDA INCORPORADO 

PLANTIO DIRETO 

Figura I - Efei to do método de preparo de área sobre a genninação dos ri zomas de bananeiras um 
mês após o plantio. Trat.'unentos com a mesma letra não diferiram estat isticamente entre si 30 nível 
de 5<;< . pelo teSle de Duncan. 
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de planlaS invasoras de folhas estreilaS 
e folhas largas, separadamente (Quadro 
I), nota -se que a maior incidência das úl 
timas ocorreu nos tratamentos plantio 
direto e plantio tradicional, que foram 
~tediferentes dos demais. Por 
outro lado, as ervas daninhas de folhas 
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estreilaS predominam nos tratamentos 
plantio tradicional e naquele em que hou
ve incorporação de herbicida ao solo. Es
tes significativamente diferentes dos ou 
tros dois. 

As diferenças em incidência de inva
soras de folhas largas e estreitas (Quadro 

[ill] MÉTODO TRADICIONAL 

~ HERBICIDA SUPERFíCIE 00 SOLO 

~ HERBICIDA INCORPORADO 

g PLANTIO DIRETO 

Figura 3 - Efeilo do m~lodo de preparo da área sobre a incidência de plantas daninhas, 2 meses 
após a aplicação dos tratamentos .• Tratamentos com a mesma letra não diferiram estatisticamente 
entre si 30 nlvel de 5%, pelo lesle de Dunean. 

Ouadro 1 - Incidência de plantas invasoras, 4 meses apó,s a apl icação dos tra
tamentos, expressa em peso da matéria seca (PMS). 

Tratamento Folhas largas Folhas estreitas Total 
PMS (g) % PMS (g) % PMS (g) % 

Método tradicional 284,8 a+ 47 324.2 a 53 609.0 a 100 
Herbicida superficie solo 119.6 b 45 148.8 b 55 268,4 c 100 
Herbicida incorporado 128,2 b 28 326.2 a 72 454,4 b 100 
Plantio direto 370.6 a 72 143.8 b 28 514,4 ab 100 

+ Em uma mesma coluna. mocfias com letras difermtes são significativammtediferm 
tes Erltre si. a 5% de probabilidade. pelo teste Duncan . 
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1) revelam o efeito dos tratamentos na 
sucessão da flora das infestantes. Assim é 
que o glifosato deu lugar a que houvesse 
predominãncia de foihas largas (72%) so
bre as folhas estreitas (28%) no trata
mento plantio direto. 

Nos demais tratamentos ocorreu o in
verso, sobressaindo-se aquele em que o 
herbicida foi incorporado ao solo em que , 
as primeira~ representavam 28% e as úl -
timas 72% das infestantes. 

Na Figura 4, pode-se ver mais clara
mente a distribuição das ervas daninhas 
por efeito dos diversos tratamentos. 

A menor percentagem de germinação 
da bananeira no método plantio dircto 
parece cstar relacionada com a compacta
ção do solo, o que pode ter dificultado o 
crescimento das raízes (Figura I). No 
método tradicional, apesar de não ter ha
vido impedimento na germinação de ba
naneira, o seu crescimento foi retardado, 
talvez pela elevada incidência de plantas 
daninhas, que também pode ter sido fator 
limitante no plantio direto (Figura 3). 

A ausência destas condições, nos ou
tros dois tratamentos, deve ter contribuí
do para o maior crescimento da bana
neira. 

As diferenças em incidência de ervas 
daninhas, por tratanlentos, foram prova
velmente devidas a: 

I. Plantio tradicional. O revolvi
mento do solo trouxe para a super
fície sementes de plantas daninhas 
que estavam enterradas e cuja dor
mência foi quebrada devido a csta 
prática. As plantas daninhas tam
bém foram propagadas por pedaços 
de rizorna e estolhos resultantes da 
aração e gradagem. 
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Fi gura 4 - Efei lo do método de preparo da área sobre a 5uce",,,,;0 da Oora das infcstantes . 
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2. Plantio direto. O glifosato parece 
ter sido eficiente apenas no con
trole das ervas de folhas estreitas, 
pennitindo a predominância de fo 
lhas largas , principalmente o maI

me-quer. 
Nos métodos em que o herbicida foi 

aplicado na superfície do solo. a maior in

cidência de plantas daninhas naquele em 
que houve incorporação, foi devido. pro
vavelmente , à diminuição da eficácia do 
diuron. por ter sido imobilizado no solo 
por adsorção da matéria orgânica. A in 
corporação aumentou grandemente a su
perfície de contato entre o solo e o herbi
cida. contribuindo. assim, para uma maior 
imobilização. O diuron é fortemente ina
tivado no solo pela matéria orgânica. se
gundo Upchurch et ai 1966. 

o método em que o herbicida não foi 
incorporado. parte do diuron foi, prova
velmente adsorvido pelo solo mais a 
quantidade ainda existente na solução foi 
suficiente para um controle mais efetivo 
das plantas daninhas do que no outro 
método. 

Uma análise dos cus tos dos métodos 
estudados (Quadro 2) deve ser fe ita com 
alguma cautela. tendo em vista a relação 
ex istente entre suprimento adequado de 
sombra e o tempo decorrido para a sua 

obtenção. Isto faz parte de um pacote de 
práticas empregado na instalação de áreas 
com cacau com um cronograma de pre-, 
paro e transplantio dos cacaueiros a ser 
obedecido com certa rigidez. Assim é que 
o plantio direto foi o método que apre
sentou os menores custos. sem no entan
to, ter propiciado as mínimas condições 
de sombra para os cacaueiros. Em segui
da. veio o método tradicional em que 
também não foram alcançadas estas con
dições de sombra. Isto poderia ser alcan
çado se tivesse sido feito o controle da~ 
plantas daninhas. cuja incidência, neste 
método. foi muito elevada. este caso, 
provavelmente, os custos se igualariam 
aos dos dois métodos restantes, nos quais 
o herbicida aplicado no solo controlou 
eficientemente as plantas daninhas, propi
ciando um suprimento de sombra num es
paço de tempo compatível com o crono
grama de estabelecimento de áreas com 
cacau. 

Recomendaçõcs 

Em decorrência dos resultados obti 
dos, a utilização de herbicida pré-emer
gente no preparo da área pode ser reco
mendada. sendo necessário, para tanto, 
uma seleção dos mais eficientes den tre os 
herbicidas que agem no solo. 
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Centro de Pesquisas do Cacau.llhtus. Bahia. Brasil. 

Zoneamento edafo·climático para a seringueira no Sudeste da Bahia. 
com enfoque na incidência do ma~ ·das·folhas ' 

Hem.es Alves de Almeida2 • Sandoval Oliveira de San/am13 e Dogmar Finizola de SÓ2 

Resumo 

Utilizando-se a interação clima"solo-planta, realizou-se um estudo para diagnosticar a aptidão 
agrícola para a heveicultura no Sudeste da Bahia, dando- se ênfase aos efeitos dos elementos climatoló
gicos condicionan tes do mal-das-folhas, causado pelo Microcyclus "lei (P. Henn.) v. Arx. A partir dos 
parârnclros climáticos que contribuem pam o desenvolvimento da seringueira - precipitação pluvial, 
temperaturas do ar. umidade relatjva. deficiência hídrica, excedente e índice hídrico - e os fatores do 
solo ligados ao uso agrfcola-ferlilidade natural. textura, drenagem. profundidade efetiva e condiçõcs 
para mecanização - foram estabelecidas as zonas de uso potencial para o cultivo da seringueira, a partir 
da combinação destes fatores edafo-c1imáticos. Os resultados indicam que () Sudeste da Bahia dispóc 
de uma fajxa c limática no sentido norte- sul ade~uada à expansão da heveicultura. c lassificada como de 
aptidão pIaa. com área em tomo de 10.000 km . A Região possui duas fai xas intermediárias, denomi 
nadas de omrginaJ a moda. e plena a allOdtlada, com cerca de 24.000 km2 . Conta ainda com ci nco 
faixas inadequadas. tanto pelo excesso de umidade (faixa marpnaJ) quanto por deficiência hídrica elou 
térmica (faixas wodaada, mode •• a reoIrita. reoIrita a omrginaJ e ;.pta). contemplando uma área em 
torno de 54.000 km2. A combinação entre os fatores edáficos c climáticos. resultantes da interação de 
solos exce lentes e bons com clima de aptidão plena ou de solos excelentes com c.lim3 pleno a modera 
do. permitiu selecionar cerca de 6 .500 km2 com condiçócs edafo -climálicas excelentes e boas para a 
heveieultura no Sudeste da Bahia . 

PaJavras-chllve: Hevoa brasüiensis. 7.aneamento agrfcola. clima. solo. Microcyclus ,<lei 

, Trabalho rea/iuulQ co,,! recursoS parcinis do Convênio CEPUC/EMBRAPA (EMBRAPAlSUDHE
VEA) . 

2 Divisão de Climatologia, Centro de Pesquisas do Cacau (CEPECI. APT CEPUC. 45.600. Itabuna , 
Bahia. Brasil. 

3 Divisão de Geocilncias, CEPEC. 
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Edapbic-c1imatic zoomg for rubber in Soutbeast Babia, 
with emphasis for incideocc of the Soutb Americao leaf bligbt 

Abstract 

A study based 00 climate·soi l-plam interacrions, in Soucheast Bahia, was made (O íden ti fy the agri
cullural limits for rubber cullivation. Climatic parametcrs such as ra in - fall , air tcmpcmture. relativc 
humidity. water deficit. water excC$S and hydric indcx and soil factors associated with agr icultural 
characterist ics (natural fertiJity. texture. drainage. cffcclive depth and mechanization suitability) were 
combined lO idenlify polenlial lOn.s for rubber Culliv'lion. frec from lhe allack of lhe Soulh American 
Leaf Bl ighl. a discase causcd by Microcyc/us ule; (P. Hcnn.) v. Arx . The resull. ind icalc lhal Soulheasl 
Bahia has: ( 1) a suitable clim31e area for lhe expansion of lhe rubbe r crop. which is classificd as "Full 
apliludc" for lhe crop and comprises 10 .000 km2; (2) IWO in lcrmedial. arcas cl3ssi ficd as Marginal lo 
Moderale and lhe Full aplilUde lO ioderalc comprising 24.000 km2: and (3) five unsuitable areas. 
comprising 54.000 km2. characlcriled by hydric excess (Marginal areal and walcr de ficil aOlllor ther
mie deficiency. Thc combinalion bctween cdaphic faclors and climatic elemenrs rcsulted in the sclcc
lion ()f a suitable arca (abou t 6.500 km2) whcrc Ihere are some areas wilh excellcnt cdaphic-clomatic 
conditions and others with good conditions of soi! and climatc for rubber crop in lhe SoutheaSI Bahia . 

Key-words: Hevea brasiliensis. agricultural zoning. climatc. soil. Microcyclus ulei 

Introdução 

A scringuei ra é uma dicotiledônea 
pertencen te ao gênero Hevea, cuja ocor 
rência natural abrange as latitudes de 3 
°N a 15 oS do continente sul americano, 
mas ce m adaptação a variados padrões 
climáticos tais como 24 O • na China. até 
25 oS . no litoral do Estado de São Paulo 
(Ortolani , 1986). 

Camargo (1958) e Ortolani et ai 
(1983) relatam que a seringueira se de
senvolve melhor e produz mais látex 
quando a temperatura média anual é igual 
ou maior que 20 0c. Para Chee (1980), as 
condições ambientais favoráveis ao mal
das- folhas, causado pelo Microcyctlls lI/ei 

(P. J-Ienn) v. An, ocorrem quando a tem
peratura diária do ar é menor que 20 0C 
por mais de 13 horas e a umidade relativa 
do ar, superior a 92%, durante um perío
do maior do que 10 horas. 

Camargo et ai ( 1977) fIXaram um li
mite de 150 mm de deficiência hídrica 
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anual para o cul ti vo comercial. Existem, 
entretanto. evidências de adaptação e bom 

comportamento da seringueira em áreas 
cuja deficiência ultrapassa esse limite c 
com e tação seca definida de 4 a seis me
ses (Polhanus. 1962. citado por Reis. 
1974). Para Ortolani (1986). após o com
pleto desenvolvimen to do sistema radicu
lar, me mo na juve nilidadc, a seringueira 
demonstra boas condiçôes de tolerância a 
períodos prolongados de estiagem. Esse 
mesmo autor veri ficou que . no Estado de 
São Paulo, uma deficiência hídrica anual 
de 4()() mm causou apenas um dec réscimo 
temporário na produção de látex e uma 
irregularidade não significativa no reen
folhamento. 

O gênero Hevea mostra condições ex 
cepcionais, tanto em rusticidade como na 
capacidade de adaptação a variados pa
drôes edáficos c ciim,íticos (Ortolani. 
1986). Assim. a se ringuei ra tem se esta
belecido em solos de baixa a média fertili 
dade, ocupando predominantemente áreas 
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não apropriadas a cultivos mais exigentes 
(Superintendência da Borracha, 1971), 
embora exija boas condições f!sicas, nota
damente as relacionadas com textura, 
drenagem e profundidade efetiva (Supe
rintendência da Borracha, 1971 ; Arope et 
ai, 1980; Pusparajah, 1981). No entanto, é 
uma cultura que se caracteriza pela alta 
capacidade de extração de minerais do 
solo, em comparação com outros cultivos 
tropicais, devido possivelmente à baixa 
capacidade fotossintética e elevada inten
sidade respiratória de suas raízes (Alvim, 
Machado e Grangier Ir., 1969). 

A partir do conhecimento de elemen
tos climáticos favoráveis à ocorrência de 
M. II/ei e dos fatores edáficos adequados 
ao uso agrícola, procedeu-se um estudo 
das interações clima-solo-planta a ftm de 
selecionar possíveis áreas de "escape" ao 
mal-das- folhas no Sudeste da Bahia. 

Materiais e Métodos 

Os elementos climatológicos que fa
vorecem o desenvolvimento da serin
gueira estão, normalmente, associados às 
condições hídricas, térmicas e higrotérmi
cas tais como: precipitação pluvial, tem
peraturas e umidade relativa. Assim, utili 
zaram-se dados da rede agroclimatológica 
da CEPLAC, normais climatológicas do 
Ministério da Agricultura (Brasil, Minis 
tério da Agricultura, 1970) e pluviométri
cos do Departamento Nacional de Obras 
Contra as Secas (1969) correspondentes 
ao Sudeste da Bahia, cujos limites estão 
compreendidos entre 130 00' e 180 00' de 
latitude sul e 39° 00' e 41 0 00' de longi
tude oeste. Para as localidades desprovi
das de informações térmicas, as tempe
raturas foram estimadas a partir das 

equações de regressão estabelecidas por 
Almeida e Sá (1984). 

O cálculo do balanço hídrico climato
lógico foi determinado pelo método pre
conizado por Thomthwaite e Mather 
(1955) para valores médios mensais, ado
tando-se 300 mm como capacidade má
xima de retenção de água disponível. 

Com base na interação entre os ele
mentos climatológicos e as exigências 
para o desenvolvimento da seringueira e 
da influência desses elementos na ocor
rência do M. u/ei. foram estabelecidas oito 
faixas com distintas potencialidades cli
máticas para expansão da heveicultura no 
Sudeste da Bahia. 

Vale salientar que os dados climatoló
gicos utilizados no presente trabalho 
foram gerados em estações meteorológi
cas convencionais. Entretanto, as condi
ções microclimáticas, tais como efeito to
pográfico, proximidade de rios, depres
sões protegidas da radiação solar etc. não 
podem ser consideradas representativas 
das condições às quais estão expostas as 
estações meteorológicas. Portanto, este 
trabalho não permite detectar tais condi
ções. 

A partir das características das unida
des pedológicas descritas na Região, de
terminaram-se classes edáficas, seguindo 
a metodologia proposta por Silva e Car
valho Filho (1971), Chan (1977) e Keong 
(1979). Utilizando-se cinco fatores ade
quados ao uso agrícola (fertilidade natu
ral, profundidade do perfil, drenagem in
terna, tex !Ura do solo e condições para 
mecanização), agruparam-se os solos em 
cinco classes para o cultivo de seringueira 
(Santana, 1986). 

Finalmente, proc.edeu-se o zonea
mento edafo-climático da seringueira, 
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associando-se as classes edáficas com fai
xas climáticas, resultando no estabeleci
mento de cinco zonas edafo-climáticas e, 
conseqüentemente, mapificação, origi
nalmente em escala de 1:750.000. 

Resu1tados e Discussão 

Os resultados referentes à seleção de 
áreas com distintas potencialidades climá
ticas, para o cultivo da seringueira, são 
mostrados no Quadro I e na Figura I. a 
distribuição de classes edáficas, no Qua
dro 2 e na Figura 2 e as zonas edafocli
máticas, nos Quadros 3 e 4 e na Figura 3. 

As faixas climátieas caracteri.zadas 
como marginaJ e marginal a moderada 
apresentam condições de alta umidade 
atmosférica (médias mensais superiores a 
90%, com duração de, pelo menos , 10 
horas por dia). Ao longo dessas faixas, 
a temperatura média mensal oscila entre 
20 e 26 0C e a anual. em torno de 24 oCo 
Esta condição de umidade e temperaturas 
elevadas, associada à ocorrência, quase 
constante, de condensação, ocasiona pre
cipitação pluvial relativamente uniforme e 
abundante ao longo do ano, variando de 
1400 mm no interior a 2000 mm no lito
ral. entre Ilhéus e Valença. 

a faixa marginaJ, O excedente hídri

co está compreendido entre 600 e 
1200 mm anuais e sem deficiência hídrica 
mensal . A unidade relativa permanece 
acima de 90% durante 10 horas por dia. 
em média . Associado a esse excedente. o 
índice hídrico está compreendido entre 60 
e 100% (Quadro 1). Essas condições de 
superumidade, ocorrentes na área onde 
vem se cultivando a seringueira (área tra 
dicional), propicianl condições adequadas 

Revista TllI!obroma / 7(2). / 987 

ao ataque do mal -das-folhas. Esta obser
vação é suportada pelos resultados en
contrados por Chee ( 1980) e Sena Gomes 
et ai (1982). Assim, verifica-se que há 
impedimentos à expansão da heveicultura 
na área tradicional, notadamente dos clo
nes recomendados atualmente para plan
tio por Sena Gomes et ai (1982), em face 
da existência de condições favoráveis ao 
desenvolvimento do mal -das- folhas. 

As faixas climáticas plena e pleoa 
a moderada (Quadro 1) caracterizam-se 
por apresentarem condições hídricas me
nos acentuadas em comparação com as 
faixas marginaJ e marginaJ a modera
da. A precipitação pluvial é menos abun 
dante durante o ano, sendo que os meses 
de julho a setembro são relativamente 
menos chuvosos (menor que 80 mm), 

coincidindo, portanto, com o período de 
maior frequência do reenfolhamento da 
seringueira, notadamente nos clones com 
queda e renovação da folhagem regular. 
Essas características climáticas elegem as 
faixas mais adequadas para a expansão da 
hevcicultura no Sudeste da Bahia, desta
cando -se as faixas de aptidão plena 
c pleoa a moderada (Figura I) , tanto 
pelas condiçõeF hídricas e térmicas favo
ráveis ao cultivo (produção de látex) co
mo estabelecidas por Camargo et al 
(1977). além das condições desfavoráveis 
à incidência do mal-das-folhas, tais como: 
umidade relativa abaixo de 8OC", e/ou ín
dice hídrico inferior a 60 (Quadro I). 

Portanto as faixas climáticas selecionadas 
como plena e plena a moderada podem 
ser ca rac terizadas como áreas possíveis de 
"escape" ao mal-das-folhas e abrangem 
lima superfície de aproximadamente 
23.000 km2 (Quadro I e Figura I). 
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Quadro 1 - Características das faixas cl imaticas c sua distribuição geográfica 
no Sudeste da Bahia . 
-------------------------------------------------

Faixas cllmâtlcas Parâmetros ct lm ~ticos ~~.!.0.!>u i~~,:!_ ge<;9 ra fic~ 
• km % 

----- -------------------- - ------

Margina l 1600 < P ~ 2400 
UR > 95 (13 horas dia-' I 
800 < E XC~ 1200 
60<1 , ~100 

Marginal a Mode - 1600 (P < 1800 
rada U R > 95 (9 horas dia- ' ) 

400< EXC :::800 
30 < 1, ':::'60 

1400 < P ~ 1600 
Plena U R> 90 (7 horas dia-') 

E XC ~ 200 
0<DEF<.50 
+20< 1, < +40 

1200 < P ~ 1400 
Plena a Moderada 80 < U R~ 90 (13 horas dia-' ) 

100 < EXC~ 200 
0<DEF~50 

0(1,<20 

1000< P~ 1200 
Moderada 0<EXC~100 

50 <DEF~ 100 
- 20<1 . < +20 

800 < P~ 1000 

Moderada a Restri ta 100 < DEF ~ 200 
I h < - 20 

Restri ta a Marginal 

Inapta 

P~800 

DE F .~ 200 

600 < P~ 800 
2QO <. DEF~500 

P = Precipitaçoo pluvial anual (mro,a; - mml 
U R = . Umidade relat,va (mro,as - %1 
EXC =E xcedentehidrico anual (mro,as - mm) 
I -, - i ndice hídrico anual (mroias - % ) 

DE F = Deficiência hidrica anual (médias - rrm) 

6,114 6,9 

10.661 12.0 

9.844 11. 1 

13,751 15.4 

12.802 14,4 

9.911 11 .2 

4.030 4,5 

21.887 24,5 

/15 
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Quadro 2 - Distribuição dos grupamentos pedol6gicos ras classes de aptidão 
para a seringueira no Sudeste da Bahia, segundo Santana (1986). 

Classes Interação Edãficaa Classes I nteração E dãficao 

1 - Excele nte 4-Marginal f2 p, t, d, m, (+) 

f2 p, t, d, m3 (+) 

f3 P, t, d, ma (+) 
2-80a ~ P, t, d, m, f, P2 t, d, m3 (+) 

f2 P, t, d 2 m, f3 P2 t, d 2 m3 
f3 P, t, d, m 2 f2 P, t, d 3 m, 
f, P2 t, d 2 m2 fa P, t, d 3 m, 

f2 P2 t, d 3 m, 

3-Regular f3 P, t, d, m3 5 -Inapta f2 P2 t, d 2 m3 
f2 P, t, d, m3 f3 P, t 3 d, m, 

f3 P2 t, d 2 ID 2 f, P3 t, d 2 m2 
f2 P2 t, d 2 ID3 f, P3 t 2 d 2 m 3 
f3 P2 t, d 2 ID, f, P3 t 2 d 2 ID3 (+) 

f3 P, t 2 d, m3 f2 P2 t 3 d 3 m, 

• Fertilidade Natural - Alta (f,), Média (f.) e Baixa (f.) 
Profundidade Efetiva - Muito profunda (p, 200 em), profunda (em 100 P2 

200 em) rasa (P3 100 em) 
Textura do Perfil - Argilosa (t,), média (t.) e arenc>sa (~) 
Drenagem interna - Boa (d,), moderada Id.) e má (d:,) 
Condições para mecanização - Mecanizáveis (m,), parcialmente mecanizáveis 

(m.) e não mecanizáveis (m3) 

+ Caraeterfstiea complementar ao regime de umidóde do solo, aliado à altitude, 
que, para Silva (1972), deve ser Inferior a 600 metros. 

As faixas moderada, moderada 
a restrita, restrita a marginal e inapta 
(Quadro I) caracterizam-se por apresen
tarem uma média anual de deficiência hí
drica de 100 a 500 mm. Nas duas últimas 
faixas, a temperatura média do mês mais 
frio é menor ou igual a 20 oC, e a preci
pitação pluvial é inferior, em média, a 

800 mrn anuais" Essa baixa quantidade de 
chuva, distribuída irregularmente no de
correr do ano, associada a uma tempera
tura média do mês mais frio inferior a 
200C, constitui uma condição que não en
contra sustentáculo na literatura para ser 
recomendada para a exploração da hevei
cultura em escala comercial. 
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Quadro 3 - Distribuição das zonas edafo-climáticas. por faixa . no Sudeste da 
Bahia. 

Faixas climáticas Classes edáficas Zonas edafo-climáticas 

A - Marginal 2 - Boa VI - Não recomendada 
3 - Regular VI - Não recomendada 
5 - Inapta V - Inapta 

B - Marginal a moderada 2 - Boa IV - Marginal 
3 - Regular VI - Não recomendada 
4 - Marginal V - Inapta 

5 - Inapta V - Inapta 

C - Plena 1 - Excelente 1- Excelente 
2 - Boa II - Boa 
3 - Regular III - Regular 
4 - Marginal IV - Marginal 
5 - Inapta V - Inapta 

D - Plena a moderada 1 - Excelente II - Boa 
2 - Boa 111 - Regular 
3 - Regular IV - Marginal 
4 - Marginal V- Inapta 
5 - Inapta V - Inapta 

E - Moderada 3 - Regular IV - Marginal 
4 - Marginal V - Inapta 
5 - Inapta V - Inapta 

F - Moderada a restrita 4 - Marginal V - Inapta 
5 - Inapta V - Inapta 

G - Restrita a marginal 4 - Marginal V - Inapta 
5 - Inapta V - Inapta 

H - Inapta 4 - Marginal V - Inapta 
5 - Inapta V - Inapta 

Revis/o Theobroma 17(2)./987 
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A interação dos cinco fatores adequa
dos ao uso agricola (ferti lidade natural, 
profundidade do perfil. textura do solo, 
drenagem interna e condições para meca
nização) permitiu enquadrar os solos do 
Sudeste da Bahia em 25 grupamentos pe
dológicos distribuídos em cinco classes de 
aptidão edáfica para o cultivo da serin
gueira (Quadro 2 e Figura 2). 

As classes edáficas classi ficadas como 
excelentes, boas e regulares ocorrem em 
Latossolos Eutróficos (Elllrurlhoxs). Dis
tróficos (liaplorthoxs). Podzólicos Eu
tróficos (Tropudalfs) I! Dystróficos (Tro
pllda lJs) e olos aluviais argilosos 
(Dyslropepls). Esses so los aprese n
tam uma profundidade efetiva superior 
a 100 cm, textura média a argilosa e dre
nagem de boa a moderada. Com base 
nessas condições físicas , elegeram-se es-

Revista Theobrof7Ul J 7(2) .1987 

sas classes como sendo aptas para a he
veicultura. contemplando-se uma área em 
torno de 25.000 km2. As classes inade
quadas (marginal e inapta) resultanl de 
interações negativas de um ou mais fatores 
edáficos limitantes ao cultivo da serin
gueira, correspondendo a cerca de 56% 
dos grupamentos pcdológicos mostrados 
no Quadro 2. 

O clima e o solo são ·os fatores mais 
importantes na seleção de áreas aptas ao 
cultivo da seringueira, tanto isoladamente 
quanto em interação defmem os diversos 
graus de adequação, permitindo o estabe
lecinlento de áreas com distintas poten
cialidades. 

A partir do efeito interativo entre 
os elementos climatológicos e os fa tores 
edáficos limitantes ao uso agrícola, foram 
estabelecidas novas zonas edafo-climáti-
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cas (Figura 3, Quadro 3). Verifica-se, por 
exemplo, que a zona edafo-c1imática 
considerada excelente (I) tem apenas uma 
possibilidade de interação (solos excelen
tes x clima pleno); entretanto, nas demais 
zonas existem maiores chances de intera
ção. Assim, apesar de existirem boas con
dições edáficas nas faixas climáticas A, B. 
C e D, o efeito do clima salienta as zonas 
C e D como aptas à heveicultura. Con
trariamente, uma condição climática má 
(inapta) anula o efeito da classe edáfica 
boa e constitui uma inapta condição eda
fo-climática . 

A interação de solos excelentes e bons 
com clima de aptidão plena (C) ou de so
los excelentes com clima pleno a modera
do (D) resultou nas faixas edafo-cJimáti
cas excelente (I) e boa (11) para o desen
volvimento da seringueira (Quadro 3), 

com cerca dc 6.500 Jun2 de área (Quadro 
4). Ressalta-se, portanto, que as zonas ( I 

e 11) correspondem a cerca de 7,4% do 
Sudeste da Bahia. 

As áreas enquadradas na zona edafo
climática regular (111) , resultantes da 

combinação de classe edáfica regular com 
clima pleno ou de classe edáfica boa com 
clima pleno a moderado , mostram condi
ções climáticas favoráveis ao desenvolvi

mento da seringueira. Essas áreas podem 
ser utilizadas para a expansão da hevei
cultura , desde que se adote um manejo 
adequado para corrigir as deficiências do 
solo. Essa zona compreende uma superfí
cie de aproximadamente 7.700 km2 

e corresponde a 8,67% da região 
(Quadro 4) . 

As zonas edafo-climátieas marginal e 
inapta (IV e V) representam uma ex
pressiva área (63.800 Jun2), correspon
dendo a 71,95% da Região (Quadro 4) . 

Conclusões 

Pelos resultados deste trabalho, con
clui-se que o Sudeste da Bahia dispõe de 
uma faixa climática, no sentido (nor
te-sul) adequada à expansão da heveicul 
turd, caracterizada coma área de "escape" 
ao mal -das-folhas e classificada como de 
aptidão plena Essa faixa abrange uma 
superfície em torno de 10.000 km2. Exis
tem ainda duas faixas intermediárias, de
nominadas de marginal a moderada 
e plena a moderada, com uma superfície 
de aproximadamente 24.000 Jun2, e mais 
cinco faixas inadequadas, tanto por ex
cesso de umidade quanto por deficiência 
hídrica elou térmica, com área em torno 
de 54.000 Jun2 . 

Ressalta-se ainda que cerca de 
6.500 km2 de área edafo-climática (zonas 
I e 11) são adequadas à expansão do culti

vo da seringueira. As áreas enquadradas 
na zona edafo-c1imática regular (111), com 
aproximadamente 7.700 Jun2, apresentam 
condições climáticas favoráveis ao desen 
volvimento da heveicultura (faixas plena 
e plena a moderada), podendo ser utili 
zadas para o cultivo da seringueira, desde 
que se adote um manejo adequado a fun 
de corrigir a deficiência do solo. 

Agradecimentos 

Os autores agradecem aos pesquisadores Regina C. R. Machado . Adonias C. Virgens Filho e Au 
gusto Roberto Seno Gomes. pelas valiosas sugestões apresentadz.s. a Gildefran Alves c Ana Maria 
Freire. pelos serviços gráficos e a Maria do P. Socorro A. Marinho. pela datilografia do texto . 

Revista Theobroma 17 (2)_1987 



Zoneamento ~dafo-cJimático para a stringU<!ira 123 

Literatura Citada 

ALMEIDA, H. A. de e SÁ, D. F. de. 1984. Eslimaliva das lemperaruf3-' médias, máximas e mf
nimas mensais e anuais do Sudesle da Bahia. Revista Theobroma (Brasil) 14 (2): 135 - 142. 

ALVIM, P. de T ., MACHADO , A. D. e GRANGIER Jr . , A. 1969. Alguns es!udos sobre as rela -
ções de água, solo c creseimcnto do cacaueiro . /n Conferência Internacional de Pesquisas em 
Cacau , 2!, Salvador e ltabuna, BA, Brasil , 1967. Memórias. Ilhéus, BA, Brasil, CE
PLAC. pp. 31, - 324. 

AROPE, A. el aI. 1980. Ulilização de solos c fertili zação na culrura da H~~a na Malásia. /n 
Seminário Nacional de Seringueira , 3~, Manaos, Brasil, 1980. Anais. Manaos, SUDHE
VEA . pp. 948 - 971. 

BRASIL. MI NISTÉRIO DA AGRICULTURA . ESCRITÓRIO DE METEOROLO-
GIA. 1970. Nonn.is Climatológicos (Área do Nordeste do Brasil; perfodo: 
1931 - 1960). Rio de Janei ro. 9 1p. 

CAMARGO, A. 1'. de el aI. 1977 . Zoneamento de aptidão cl imática para culruras comerciais em 
áreas do Cerrado . /n Si mpósio Sobre O Cerrado, 4", Brasnia, 1976. Belo Horizonte, Bra
si l, Itatiaia . pp. 89 - 105. 

CAMA RGO , F. C. 1958. ESludo das possibilidades do desenvolvimento da culrura da seringueira 
no Estado de São Paulo. Rio de Janeiro, s. e . 6Op. 

CHAN , K. Y. 1977 . Soil classificalion. /n Rubber Research Instirute of Malaysia. Soi! under 
Hevea and Iheir management in peninsular Malaya . Kuala Lumpur. pp. 57 - 71. 

CHEE, K. H. 1980. The suitabil ilY of environmental conditions in Asia for lhe sprcad of Soulh 
American leaf blight of Hevea rubber . Planler 56(656):445 - 454 . 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS . 1969. Observações plu-
viométricas do Nordeste do Brasil. Fortaleza , Brasil. 2v. 

KEONG , Y. F. 1979. Soi l capabili ly and suitability for rubber. /n Rubber Research Instirule of 
Malaysia . Training manual on soi ls, soi l managemenl and nutrition of Hev~a. Kuala 
Lumpur. pp . 74 - 87 . 

ORTOLANI, A. A. et aI. 1983 . Aplidão agroclimálica para regionalização da heveicuhura no 
Brasil. /n Seminário Nacional Sobre Recomendação de C lones de Seringueira, I ~, Brasília, 
1983 . Anais. Brasília, EMBR APA. pp. 17 - 28 . 

_ _ _ ....,. 1986. Agroclimalologia c o cultivo da seringueira. /n Simpósio sobre a Culrura da 
Seringueira no Estado de São Paulo, I", Piracicaba, SP, Brasil, 1986. Trabalhos apresenta
dos . Campinas, SP, Brasil , Fundação Cargill . pp. II - 32. 

PUS HPARAJAH , E. 1981 . Soil capacity and suitabilily for rubber. /n Rubber Research Ins!i -
tutc or Malaysia. Train ing manual on soils, soil management and nutrit ion of He
v,a . Ku.la Lumpur. pp. 4S - 62 . 

REIS , A. C . de S . 1974. Zoneamento agroc lim:ltico para a seringueira em Pernambuco. Tese de 
Livre Docênci. . Recife, Brasil. UFRPe . 35 p. 

SANTANA, S. O . de . 1986. C lasses de lerras para seringueira (Hevea spp.) na região Sudeste da 
Bahia, Brasil, s . 1., s. c. 13 p. (dali lografado) 

SENA GOMES. A. R. el aI. 1982 . Avaliação de clone de seringuei ra (H~vea sp.) no Sul da Ba-
hia. Ilhéus, BA, Brasil, CEPLAClCEPEC. 17 p. 

SILVA, L. F. da e CARVALHO FILHO , R. 1971. Classes de solos para cacau na Bahja, Bra-
sil. Revista T hcobrorna (Brasil) 1(2): 39 - 54. 

1972 . Disponibilidade de solos para seringueira no Sul da Bahia. /n Seminário Na-
cional de Seringuei ra, I ~ , Cuiabá, Brasil , 1972. Anais. Cuiabá, SUDHE-
VEA . pp . 203 - 2 12_ 

SUPER I T ENDÊ e lA DA BORRACHA . 1971. Plano Nacional da Borracha; anexo IX: So -
los. Rio de Janeiro . 53 p. 

THORNTHWAITE, C. W. and MATHER, J. C. 1955. The water balance. Ccnterton, NJ, 
U. S . A., Drexellnslilute ofTcchnology, Laboralory of Climalology. 104 p. (Publica-
tions in Climalology , v. 8, n" I). 

• •• 

Revista T~obroma / 7(2) ./987 



Revisto. Theobroma 17(3): 125- 130. 1987 
Centro de Pesquisas do Cacau. Ilhéus. Bahia . Brasü 

Métodos de inoculação de Phytophlhora spp. 
~m painel de seringueira ' 
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Resumo 

Vários métodos de inoculação de Phylophthora spp. foram {estados no painel de sangria da serin 
gueira. Os métodos constaran'l de incisão longitudinal. com pulverização c injeção de zO<Ísporos. e in· 
dsão longitudinal e Circular. com depo ição de disco de meio de cultura contendo micélio e csporân
glOs. Os resultadOS indicam que os métodos não innucnciaram esta ti sticamente o tamanho da lesão. 
mas os de incisão longitudinal propic iaram It"tenores coeficientes de variação. As características bioló
gicas do inoculo não intluenciaram os resultados. 

Pa/lIVras' c!Ulve: Hevea spp. Phytophlhora spp . . painel . inoc.ulação. 

Metbods of inoculation of Phyroplllhora spp. 
00 panel of Hevea rubber trees 

Abslracl 

Several melhods of inoculalion o f Ph)'toplrlhoro spp. onlO lhe panel o f H,veo rubber Irees were 
tcs tcd . T hc mClhods wcrc: spraying rt nd injection of zoosporcs o nto longi lUdinal incisio ns in lhe bark ; 
and placement o f agar disks contain ing mycelia and sporangia onto longitud inal and circular incisions . 
Resul ts indicate lhat lhe rncthods did nOI slatist ically innuence íesion siz.e. but longitudinal incisions 
had lower coe ffici enl of variation values. T he biologicaJ characteris tics o( lhe inoculum did not in 
f1 uence lhe resuUs. 

Key words: H,vea spp . PhylOphlhora spp .. panel , inoculalion. 
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Introdução 

A Igumas espécies dc P Ity/oplt/ltora (P . 

copsici, P. palmivora e P. ci/rophlhora) 
infectam o tronco da seringueira, causan
do cancro-estriado do painel de sangria 
e/ou cancro-do- tronco (Cardoso et ai, 
1983: Pereira e Santos, 1984: e Stein et 
ai, 1985. O cancro-estriado assume papel 
de relevância por impedir a exploração de 
látex nos meses chuvosos com tempera
tura baixa (Pe reira e Santos, 1984). 

Segundo Chee e Wastie (1980), o can
cro estriado constitui-se na terceira mais 
importánte doença da seringueira , u
plantada apenas pelo mal -das-folhas e 
pela requeima. Todavia, não se dispõe de 
uma método padronizado, bem como não 
se relatam ainda os diferentes métodos de 
inoculação e principalmente a metodolo
gia para quantificar a patogenicidade das 
diferentes espécies e/ou isoladas de Phy

loph/llOra. 

Medeiros e Bahia (1971) trabalharam 
com inoculações no tronco e na parte aé
rea: embora não tivessem descrito o mé
todo de inoculação, citaram que a avalia
ção foi efetuada tendo por base a veloci
dade de crescimento e com transfomlação 
dos dados para logaritmo da lesão média. 

Chee (J 975) avaliou a patogenicidade 
de vários isolados de P . palmivora, utili 
zando isolados cultivados em tubos de 
poliuretano impregnados com meio de 
cultura V -!! e, na avaliação, utilizou uma 
eseala de notas variando de O a 4: onde 
O significa ausência de doença; 1 - poucas 

depressões; 2 - duas a cinco estrias dis
tintas; 3 - mais de cinco estrias distintas; e 
4 - coalescência de várias estrias. 
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Pereira e Santos ( 1984) avaliaram a 

eficiência de fungicidas e a percentagem 
de recuperação de isolados de P hy/oph. 

/hora, utilizando meio seletivo. Atri
buíram nota I (hum) quando se detecta
vam propágulos viáveis em amostras co
letadas com o auxilio de um vasador, a 
aproximadanlente 25 mm do sít io de in
fecção e nota O (zero) quando não se de
tec tavam propágulos viáveis. O método 
de inoculação utilizado consistiu de inci
são circular, com retirada de um disco de 
casca, medindo 5 mm, e conseqüente ex 
posição do lenho: e sobreposição de um 
disco de meio de cultura (cenoura -agar), 
contendo micélio e esporângios, medindo 
4mm. 

Tendo em vista a necessidade de obter 
um método de inoculação, procurou-se, 
neste trabalho, avaliar técnicas de inocu· 
lação de PhylOpJuhora spp. em painel de 
seringueira. 

Malcrial c Métodos 

Os trabalhos foram conduzidos em se · 
ringal adulto, na Estação Experimental 
Djalma Bahia, município de Una, BA. 
durante o mês de julho de 1985 . Neste 
período, compreendido entre 4 e 19 de 
julho, ocorreranl as seguintes condições 
meteorológicas: temperatura máxima mé
dia de 25, 1 °C, temperatura núnima média 
de 18,4 °C, umidade relativa variando de 
86,1 a 94,5% e precipi tação pluviométrica 
de 58,9 mm. 

Utilizou-se o clone IA 6476 (híbrido 
de Hevea brasiliellsis x H evea pallciJIora). 
Abriram·se dois painéis por planta. Utili 
zaranl -se seis plantas por tratamentos, 
considerando· se cada painel como sendo 
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uma unidade experimen tal. T rabalhou- se 
com dois isolados de Phytop/uhora: isola
do P 51, iden tificado como sendo P.capi
sici. e P 158, identificado como sendo P. 
l'almivora. ambos pertencen tes à micoteca 
do Divisão de Fitopatologia do CEPEC. 
O inóculo foi cultivado em meio de ce
noura-agar, por um período de 8 dias, a 
25 °C e sob luz constante. 

Inocularam-se simultaneamente as 
duas espécies de Phytophthora em cada 
painel. P. capsici foi sempre inoculado na 
porção basaI do painel, próximo à cana
leta de coleta do látex e P. palmivora , na 

porção superior do painel dis tando, em 
média, 20 cm uma inoculação da ou tra. 

Os métodos avaliados consistiram em: 

Incisão circular + disco de micélio. 
Foi retirado um disco de casca, com o au
xílio de um vasador de 5 mm de diâmetro 

e conseqüente exposição do lenho. Em 

seguida. sobrepôs-se a incisão em disco 

de micélio e esporângios: protegeu-se 
com uma porção de algodão embebido em 

água esterilizada. 

Incisão longitudinal + disco de micélio. 
Foi efetuado um co rte longitudinal, no 
sentido ápice-base. medindo 15 mm de 
comprimento por 4 r.1m de profundidade. 
Em seguida , procedeu -se a inoculação. 
utilizando-se disco de meio de cultura 
(4 mm de diâmetro). contendo micélio e 
esporãngios: protegeu-se com uma por
ção de algodão embebida em água esteri 
lizada. 

Incisão longitudinal + injeção de zo-
6spoios. Foi efetuada uma incisão s me

Ihante ao método anterior e introdução de 

uma agulha a té a tingir o lenho. Em segui
da, procedeu-se a inoculação de 0,5 
m Q de suspensão contendo 3,34 x lOs 

z06sporos mQ -', com o auxilio de uma 
seringa com capacidade de 5 mQ . 

Incisões CIU7.adas + pulverização de 
ZOÓSjXlros. Foram efetuadas incisões lon

gitudinal e transversal, sobrepostas, me
dindo, ambas, 15 mm de compri mento por 

4 mm de profundidade. A inoculação foi 
procedida mediante pulverização de 

I m Q de suspensão contendo 3,34 x J OS 
z06sporos m 9· - '. 

A despeito do que ocorreu no método 
anterior, neste, também, não foi propor

cionada câmara úmida. 
Em todos os métodos, as inoculações 

foram efetuadas ao entardecer, entre 18 e 
19 horas. 

As avaliações foram efe tuadas 15 dias 
após as inoculações. Anotaram-se o com
prinlentO e largura das lesões, com poste

rior transformação para área da lesão, 
corrigida para área da e lipse, obtido pelo 
produto comprimen to x largura x 11/4 
(C x L x 11/4), conforme Albuquerque, 

Pereira e Santos ( 1985). Para se ter os 
parãmetros comprimento e largura da le

são, procedeu-se a reti rada da casca em 
quantidade suficiente para expor toda a 

região lesionada. Com o auxílio de um 
paquímetro, procedeu- se a mensuração, 

tendo por base as linhas delimitadas por 
estrias longitudinais no lenho , caracterís

tica principal do cancro-estriado. 

Resultados e Discussão 

Os resultados dos diferentes métodos 
encontram-se no Quadro I. 

Os métodos de inoculação ensaiados 

apresentam diferentes anatomias em ter 
mos de construção. Assim sendo, no mé
todo da incisão circular (Mel. 1), foi reli-
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rada uma porção do córtex e consequente 
exposição do lenho, ao passo que, nos 
outros métodos, não houve exposição do 
lenho. Por outro lado, entre os métodos 
de incisão longi tudinal. houve variação na 

característica hiológica do inoculo. ou se
ja, utilização de micélio (Me!. 2) e zoós
poros (Mel. 3). 

Por outro lado, quando se ulilizou o 
pulve rizador, em que pese ter-se estabe
lecido um sflio inicial de infecção na for
ma de eixo, o inoculo foi disposto ex ter
namente, embora este fa to também ti 
vesse propiciado que o patógeno pene
trasse em sítios naturais que preexistiam, 
tendo em vista que a exploração de látex 
pressupõe exposição do câmbio. 

os métodos de incisão longi tudinal. 
não inlportando a característica biológica 
do inoculo, observou-se que a expansão 
lateral da lesão foi reduzida. principal 
mente quando comparado com o método 

de incisõcs cruzadas, no qual se empregou 
o pulverizador. Provavelmente. neste úl
limo método, ocorreu coalescência de vá
rias lesões. resultando em maior cresci
mento lateral c. conseqüentemente. em 
maiore áreas . 

En tretanto, à exceção do P . capsici. o 
método de inoculação, bem como a fonte 
de inóculo náo in fluenciaram o tamanho 
da lesão, porquanto não se de tec tou dife 
rença esta tística entre os diferentes mé 
todos. 

Por outro lado, quando se considera a 
caracterís tica variabilidade dentro do 
conjunto de dados para cada método iso
ladamente, observa-se que. no método in
cisão longitudinal, não. e considerando a 
caracterís tica biológica da fon te de inó
culo. ocorreu menor dispersão entre os 
dado , porquanto se obteve menores coe
ficiente de variação. 

Embora, em trabalhos de avaliação, 

Quadro 1 - Área da lesão (AUa e coeficiente de variação (CV )", causados pelo 
fungo Phytophthora spp. em painel de seringueira, em função de diferentes méto 
dos de inocu lação . Una, BA, 1985. 

P. caps;c; P. palm;vora 

Método de inoculação AL a CVo 

Incisão circular + micélio 31 ,18 a 96,00 34,38 a 94,51 

Incisão longi tudinal + micélio 28,03 a 37,60 32,8 a 29,16 

Incisão lon gitudinal + zoósporos 16,6 a 29,06 67,7 a 21,82 

I ncisão cruzada + zoósporos 173,9 b 86,90 106,9 a 110,6 

a Área da lesão obtida pelo produto la rgura x comprimento x 1T 14. Médias segui
das pela mesma letra dentro de cada coluna não diferem entre si pelo teste de Tu
key (P = O, 05). 

o Coeficiente de variação obtido por método de inoculação. 
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não importando a finalidade imediata, 
quer seia avaliação de produtos químicos 
quer seja resistência donal, devam-se 
considerar carac terística como densidade 
c potencial de inóculo, estádio fcnológico 

de máxima susceptibilidade e condições 
mesológicas favoráveis ao pat6geno, po
de-se observar que o método de incisão 
circular (Mel. I) induz maiores injúrias 
à planta, além de propiciar a penetração 
de patógenos secundários, tais como Di

p/odia spp., Collelorrichum sp., principal
mente, o que mascara os resultados. 

Apenas para o caso de patógenos ce
lulolíticos, que colonizam o cerne da 
planta, justifica-se a adoção deste mélOdo. 

Chee (1971) propôs o método de inci
são circular e, para avaüação, empregou 
um sistema que preconizava o número de 
estrias longitudinais. Entretanto, este 
método, além de permitir a colonização 
por patógenos secundários, pode permitir, 
com o passar do tempo, que ocorra coa-

lescência de estrias, levando, via de regra, 
os resultados para o grau máximo de se 
veridade. 

Tan (1983) preconizou a utilização de 
uma escala visual , atribuindo valores per
centuais, em função da área lesionada, 
quando comparada à área do painel, o que 
não permite a outros pesquisadores utili 
zarem-na tendo em vista que os valores 
obtidos se rão função do nível de exigên
cia de cada pessoa. 

Portanto, tendo por base estes resulta
dos, sugere-se que seja padronizado como 

mé todo de inoculação de PhylophlllOrtI 
spp. , em painel de seringueira, o método 
de incisão longitudinal, tomando -se como 
fonte de inóculo/disco de micélio (Mel. 2) 
e/ou zoósporos (MeL3). Contudo, de
ve -se considerar que, ao fazer uso do inó
cu lo na forma de micéüo, deve -se utilizar 
câmara úmida, pelo menos nas prinleiras 
48 horas após a inoculação. 

Literatura Citada 

ALBUQUERQUE. P. E. P. de. PEREIRA , J. C. R. e SANTOS, A. F. dos. 1985. Pam-
metros para valiação da severidade do cancro-estriado da seringueira . Fi topatologia Brasi
leira 11 (3):567 - 573. 

CA RDOSO , R. M. G ., FLEICHTENBERGER. G. e SILVEIRA, A. P. da. 1983 . Cancro.s
triado do painel da seringueira (Htvea spp.) no Planalto Paulista (Resumo) . Fi topatologia 
Bras ileira 8:578. 

CHEE. K. H. 1971. 
tion in Malasia. 

Chemical control o f panel disea«s of Htl'ta brasi/umsis . 
Kuala Lumpur, s .• . 1971. pp. 2 13 - 220. 

In Crop protec-

1975. Pathogenicity of Phytophtlwra palmivora from Htvea brasilitruis. T ransaclions 
of the British Mycological Soeiety 65 ( I): 153 - 157. 

__ ---: and WASTl E, R. L . 1980. The status and future propecis or rubber diseas. in Tropical 
America. Review ofPlant Pathology 59 ( 13):541 - 547. 

MEDEIROS, A.G . e BAHIA. D. B. 1971. Estudos preliminares das enfermidades que causam a 
desfolhação da seringueira na Bahia (Brasil). Po([meros (Brasil) I (2):9 - 18. 

PEREIRA, J. C. R. e SANTOS, A. F. dos . 1984 . Novos enfoques no controle de doenças do painel 
da seringueira (Hevea spp.) no Sul da Bahia. In Seminário Nac ional de Seringueira, 4". Sal-
vador, Brasil. 1984. s.1. s .e . s_p_ 

STEIN, R .. TABOSA. S. e NUNES , M. A. 1985. Requei"", (Phytophthora spp .): um nOvo pro -

Revista Theobroma 17 (2)_ / 987 



blema para a heveicullura no Estado do Pará (Resu mo) . Filopalologia Brasileira I ( ! ): 254 . 
TAN. A. M. 1983. A new fungic ide for lhe control of Black Slripe . Planter',; Jllc lin n~ 

174:13- 16. 

• •• 

Revisto. TMobrOfTUl 17 (2). 1987 



Revista TllCobroIll1l17(2): 131- 139. 1987 
C(?lIIro de PesCfuims do Coa m . "héus, 8nhitl. Um ... il. 

Efeitos de herbicidas sobre plântulas de cravo-da-índia 
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Resumo 

1\ \'ôl liaram · :-:l~ os c;fc ilO~ lh .. ' ht:rbic illas !'Õobrc pl[mtu las tlc c róJ :'o, (kJ - índia CSy=y}!ium al'olllll1in ll ll f I . . ' 
t\h:rr . & 1\:rryJ. ;lInlvé~ de ~Ioi~ COSOIi O!'l I'Ill I.::t:\';' I- UC·vc:gcl tll.j' : IO. Um t1ck~ t:on .. lOu J 3 :lplit' ~lçún ao :-ulo 
<10:-' hc:rhi,-id as pantquat COA k g de i ,;I .h .. - l ): m elrihuli n (O .• " S de i . ~l. ha-l ) . t.I iuron-hc\ al.inonr. ~Ji 
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diuron. Ilh.'wklch lt'r . \ ISl\ IA c ... im:li' inc t ~ . 2 k);! de 1.:1.i1;1- I): n;JpropamicJl.! (-l. R k g de L.l.h,,- I ,: c (1;.1,1 -
pun (9.('1 kg 1.Ic: i .a .h;t- t ). '0 Oulro t'n:-.mu. U:- herhicidas foram a~pcr~i d tl!\ ..,(, hrc a r:1rtc aérea d;.t, r l:"tn · 
1U1 ~1 !\ a 1/4 d;1 dn:-ç: arli cõ.ld;1 ;10 , nln . ():- rc~u ll adu~ i l'lIJ ic.tlH lluc. lllWlltlO apl,c:lth,s ;10 solo. Iodos. os hcr · 
bici das, :1 cxc\"'ç;i~) t..hl illllc lr inc. a~ub lll ~ fOfl1Hllaç;io diuro n -hCX'tLillone , n;io aprc:-'l~ n l ; t r;1I 11 dllcrc l)c.; ~i ' 

sig nilk al i\'as. <.jlla llltJ ao JX':-() d~ matéria st..'ca tia pa rte :Ié rca. ralli eu !:.,r t..' IOlal. O diu ro n . ht..'x õl zi fl(}nc, 
e m p'lrtk ular. roi o mab rn.'juui!.·i:11 po r ter c au:~ado a m u ne das pl;i nlulas . O 2.4 - D ami na c o mClrihu 
z in IlHhlrar;11H visua lm ente lendência:;; fitoló.,< icas . Quando " r l il'ildo~ dirc WIHl.! nlC ""hrc a p:trlC ;1': rci1. (l 
paraqua t l." () di uron ré'c.l uLi ram slg nl Ic .. li vôlmcnté () peso tol11 1 das plfmtu las . Ent rc la nlO. os hcrhic ida:oõ 
mCl ri"u7in. ~ I S ~ I {\ . s irn;17.i nc. d iuron · hcx;lzi no ne, além do paraqu31 c do di u ron , rl!du l ir~lIn o PC:;;l) se · 
co das raize~ . ('1,) 111 rcl:l<:ão ao pcso da m;t té r ia :-Ct..·;:t da parte aérc-3, ess;" dircrl'n, a II(.'0u linlllada ao 
ame tri ne. dillron (' par~lqllal . Vi :-ualrll('nte . além do p; l r~lqual . o d:I" II'011 c o", i nuort'l' r) (;IU:-klr:11Il i njlír ias 
~I par!I.: aé rt' :1 tla~ pl:'!nl ul a!Õ . Co nclu i· se que , cum CXC\!,;,"U) do a~ulam . :Jmel rinc. diuron · hcxazi no nc, 
Il\clnhu7.in C 2.~ ·D :HlIIO;1. lüdt l'" o~ hcrhkida, le~ I ;ldo~ rod~ rflo ser 1I11 1i ... ado~ a n ível de (,"al1l l)( l. deve l)
uo -se. no enlanto . Ia \) máxi mo cu id ;'H.lo par;I evi la r o ('o nl:l lo do (hlr:HIUUI , di urnn , (1;ll<Ipon \! oxi · 
nuorfc n com :t p .. rtl! a~ re: 1 du çravo· (I:, · ínt lia . 

Pnlm·,.n ... ·chll w >· S.":y.~iltm O" OIlUII(('WIl . planw cJ<J l1 inha. conlrole qu ími((, . hl' rhi \." iu;t. 

E ffccts of hcrbicides on clove seedlings 

Abst ract 

Thi~ slllu y c'V:.al ualctl lhe e ffccls of hcrhic ides on ~ecul i ngs of C' lo\l<' fSy-:ygitllll armualinlln ( I..) 

le rr . &:. Pcrry). Tv.:o cxpcrirm:nl!Õ werC' (:ontlu(' lcd unuc r g r\!cn · hOl I~c (:o nJil i'IIl ' . in lhe fir"' l. lhe he r · 
hicide~ pilr:l<j ll al lO,4 l.. (' a .i. ha.-1). Illc lrihul.in lO.X l.. ~ a .i .ha- I). hcx:l / int Ul...: -d ill rlln . ~ l yphu",; ,l c an .. 1 
uX lll uorfclI (J .5 a.i .ha- f ,. 2.4. 1) am illa ( 1.6 k :! +.1. i. ha-1), amc lrinc. a~u l :u lI . :ltr:l/i,h. .. . d lurnn. IlIclOkl 
c hlor . !\ lSl\ l A :md oC; lIu,, ;.imc n.:! k!! <J.i .ha - t ). nap ropalH i d~ 1.:l .X ~;: a I h01 - 1, ;lIld dal: Ip<' 11 1') .61..:1; 

1 f)Í\ ';SÚO f/f! /lOIá ll;< a . {'r lltro tlr 1'('.'0//111:\'(1.\ do Cocou (CF:PF:CJ, AI''t CI;I'I .AC . .J5 /)()(J, / w hllna. IlaMa. 
8rw,i! . 

2V ;\';,fitÍo dt' Agronomia , C·éP/:;C. 
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a.i. ha- I) wcrc applicd lO lhe soil bcncalh lhe seedlings . In lhe sccond e.perimenl. 25% of lhe same hcr
bicide doses wcrc spraycd on acrial pari.. o f lhe seedlings. Thc resulls suggest Ihal ali lhe herbicides. 
cxccpt asulam, ametrine, diuron-hexazinone, metribuzin and 2,4·0 ami nc may be applied in lhe field . 
Howevcr. contaCI of paraquat, diuron , dalapon and oxifluorfeo with lhe aerial paris of planLS must be 
avoided . 

Key-word:f: Syryg;um aromaricum, weed, chcrnical control, herbicide. 

lotrodução 

o cravo-da -índia é uma das culturas 
em expansão da região sul da Bahia, face 
à sua adaptabilidade às condições edafo
climáticas locais . 

No Brasil. este Estado é praticamente 
o único produtor e. segundo levantamento 
da Comissão Executiva do Plano da La
voura Cacaucira (1986), a produção esti 
mada é de 1.420 toneladas/ano para uma 
área afreira de aproximadamente 4.623 
ha e 5.934 ha em desenvolvimento , distri 
buídos nos municípios de Maraú. Valença. 
Una. Nilo Peçanha. Ituberá. Camamu, 
Cairu e TaperOá. 

Os principais centros produtores de 
cravo-da-índia no mundo ficam localiza
dos na eosta leste da África, em Zanzibar, 
Pemba e Madagascar. que. praticamenle. 
são responsáveis pelo abastecimento do 
produto no mercado mundial. 

Como todas as plantas cultivadas. o 
cravo também so fre a concorrência das 
plantas daninhas, principalmente no está
dio inicial de desenvolvimento, seja dire
tamen te, na compet ição de água, luz. nu
trien tes e c. paço. eja indiretanlente, co
mo hospedeiras intermediárias de praga~ e 
doenças. 

Dos tratos culturais. o que mais onera 
os custos de produção da lavoura são as 
limpas periódicas. as quais são ainda reali
zadas por métodos convencionais e empí
ricos. 

Em Zanzibar, Maislrc (1964) relatou 
que as plantaçõc jovens de cravo-da-ín
dia recebem dua capinas anuais. tipo 
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coroanlento, com raio de 1,20 ou 1.50 m, 
para que a planta permaneça livre da con
corrência das plantas daninhas. Já as 
plantações mais velhas recebem apenas 
uma só capina desse tipo, na época da 
colheita . 

Williams ( 1950), citado por Purseglovc 
(1981 ), re latou que, em Zanzibar. quando 
o controle tradicional das plantas dani 
nhas é feito com a enxada, prática essa 
onerosa. ocorre a destruição do sistema 
radicular superficial e do colo das planta,. 

Todavia. no Brasil , para que a cultura 
atinja pleno desenvolvimento, a técnica 
usualmente empregada para os craveiros 
jovens é o coroamento de 3 em 3 meses e 
mais duas limpas por ano, utilizando en 
xadas c/ou facão . Em e tratando de 
plantio consorciado. são usados dois co
roanlentos , ficando a limpa total a depen
der da necessidade da cultura intercalada. 
Quando o craveiro se encontra em produ 
ção, utilizanl -sc três ou quatro coroa 
mentos e duas limpas por ano. quer sejam 
mecânicas ou manuais . Ent re tan to. Ma
riano et ai (1977) recomendam a realiza
ção de quatro a seis capinas. anualmente. 

A fase crítica da cultura são os tres 
primeiros anos (Purscglove, 1981 ), face à 
concorrência de plantas daninhas , cupins 
e plantas parasitas. Para se assegurar o 
estabelecimento da cultura, deve -se fazer 
um controle intensivo dessas pragas. 

O sistema utilizado para o controle de 
plantas daninhas exige uma grande quan
tidade de mão-de -obra . a qual é muito es
ca a na Região. principalmente nas épo
cas mais necessárias, posto que a maioria 



dos trabalhadores c cncontra atendendo 
~I cacauicultura. além de outras culturas já 
cS labclccidas. corno a seringueira. guara
ná. pimcnta-do - reino. aS de subsi,tência 
e. mesmo. a pe<: uária . O emprego de he r
bicidas é uma prática a~ríl'() l a 4ue vcm se 
tornando obrigatória na agricu ltura mo
de rna, principalmente em locais onde a 
mão-de-obra é problemática c quando o 
custo das limpas é elevado. 

Trabalho realizado na Indonésia po r 
Arif c Putrawan (1979), com os herbici
das dalapon e glifosa te, objetivando con
trolar a gramínea Impertl/lI cylilldril'lI 
Bcauv" a mais séria planta daninha, con
cluiu que esses herbicidas. quando aplica
dos ao solo. não causaram danos ,;ignifi 
cativos aos craveiros COm 2 a 3 anos de 
idade . Entretan to. em aplicações foliares . 
o dalapon. na concentração de 1,5'k . 
causou severos danos e até a mort e uas 
plantas. Na concentração de O.75'k . pro
vocou fito toxidade passagei ra. atrasando 
o desenvolvimcnto por um período de 3 a 
6 meses. Já o glifosa te. quando aplicado 
nas fu lhas a intervalos de 3 me'es . mos
trou- , ,, altamente tóxico ao craveiro. 
Como reço/llc ndação . foi indicado o dala 
pon na concentraçào de O.75'h em três 
apli('a~ões anuais. fora da projeção da co
pa. bse trabalhu cQnfirma a recomenda
çào de Kasasian (1971). citadu por Pur,c
glo\'c ( 198 I) . no que tangc ~ uti litaç;;o do 
dalapon para cont rolar tal gramínea. 

Consid.:rando a importância do pro 
blema na Região , desenvolve u-se Uni ex
pe rimento objetivando se lecionar herbici
das que controlem plan tas daninhas em 
afe tar a cultura do cravo-da-índia. 

Materiais e Mé todos 

O experimento foi condu/.ido em doi, 
ensaio,; . cm casa de vcge taçflo. no Centro 
de Pc,,,u,,,,s do at au (CEPEC). Il héu, . 
llahia. no I'crÍl\do de 1-6-83 a 13-7-l!3. 

/33 

o (kscnho experimental foi o de blo
~()~ (;(1 ualizauos pil ra alllb()~ os ensaios. 
com 16 tra tamentos ( 15 herbic idas mais 
uma te, te/llunha) (Quadro I). repetida ' 
três vele, . totalilando 48 unidade expe
rimentai, . Essa unidade era constituída de 
duas plántula,. envivciradas em Vil os de 
polietilcnu (uma por vasol, com 10 em de 
dilimctro c 20 em de altura. 

um ensaio, cada herbicida foi diluído 
em 20 mJ de água, 4uan lidade su ficiente 
para umedecer a superffcie do solo, e 
apHcados ao solo do va~os de polietileno 
em volta das plântulas cOm 1,5 ano de 
idade . 

No ou tro ensaio, no qual se pretendia 
simular uma forte deri va, estes herbicidas 
foram aspergidos sobre a parte aérea das 
plântu las de cravo-da-fndia com 8 meses 
de idade, em doses corrcsponden les a 
25'i! do ingrediente ativo utilizado no solo. 

Para fi aplica,;;o no solo, empregaram
se beckers graduados e. na aspersão sobre 
a parte a~rca. aspersor costal manua l pro
vido de um bico de jato em forma de le-
4ue "Teejet !lo.or e malha n~ 50. fun 
cionando a uma pressão média de 
3.81 kg .cm2 • ('om um consumo médio de 
330 li tros de calda po r hecta re . 

Os efeito. dos tratamentos sobre a ' 
plântulas de cravo-da - ínJia foram deter
minados atra vés de avaliações visuai~. 

fei ta!. por três ob,;ervaJore,. trabalhando 
separadame nte. IItili"",do uma escala de O 
a 100. ('on forme () modelo sugerido por 
Frans e Talbc rt (1977) no 4ual o corres
ponde ao efeito total (morte das pl:lIltu
la,). Valo res abaixo de 30 exprc;sam to
Icr:'ncia aos herbicidas. 

Dc te rminou -se. auS 43 dias. a fito
ma:-.sa desidratada tia parte aérea c radi
cular. sepa radamente . 

Os dados experimcntais da fi tOlllassa 
desidratada foram submetidos a análise de 
vari:im:ia. aplicando-se o teste de Dutl<.:an 
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Quadro 1 - Tratamentos uti li zados nos ensaios de apli cação de herbicidas no 
solo e sobre a parte aérea de plãntulas de cravo -da -india. com as respectivas do 
ses em ingrediente ativo (í.a.) e produto comercial (p.c.) por hectare. CEPEC. 
Ilhéus, Bahia. 

Al2 licados no solo ASl2e rgidos na l2arte aérea 

Tratamentos i.a. p.c. í.a. p.c. 
(kg/ha) (kg ou Ilha) (kg/ha) (kg ou Ilha) 

Ametrine 
Asulam 
Atrazine 
2.4 - D amina 
Dalapon 
Diuron 
Gl ifosate 
Hexazinoneldiuron 
Metolachlor 
Met ribuz in 
MSMA 
Napropamide 
Oxifluorfen 
Pa raquat 
Simazine 
Testemunha 

3.2 
3.2 
3.2 
1.6 
9.6 
3.2 
1.6 
1,6 
3.2 
0.8 
3.2 
4.8 
1.6 
0.4 
3.2 

para a comparação entre as médias a 5% 
de probabilidade. E~ses valores foram 
transfornlados previamente em Vx. para 
efei to de análise e tatística. ' 

Resultados e Discussâo 

Herbicidas aplicados ao solo 

A valiações visuais. Quinze dias 
ap6s a aplicação dos tratamentos ao solo 
(Quadro 2), os herbicidas que apresenta
ram danos visuais. apesar de leves. de 
acordo com o índices pré-estabelecidos. 
fo ram o 2,4-D amina , o dalapon c o na
propamidc . 
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4.0 0.8 1.0 
8.0 0.8 2.0 
4.0 0.8 1.0 
3.2 0.4 0.8 

11 .3 2.4 2.8 
4.0 0.8 . ,f 

4.0 0.4 õ ,C 
2.7 0.4 0,7 
4,5 0.8 1.1 
1.2 0.2 0.3 
6.7 0.8 1.7 
9.6 1.2 2.4 
6.7 0.4 1.7 
2.0 0.1 0.4 
4.0 0,8 1.0 

Nessa fase, o 2,4- D amina provocou 
encurvanlento, distorções (epinastia), leve 
descoloração das folhas novas e redução 
do porte, r'!vido ao pequeno enrolamento 
do ramos novos. O dalapon e o napro
panúde provocaranl um sutil amareleci
mento , diminuição do brilho e pequenas 
queimaduras nas folhas. Ape ar de não 
ter alcançado também um valor efetivo 
bem marcante, como os anterio res. o he 
xazinone/diuron provocou uma tênue 
descoloração das folhas, parecendo não 
causar injúrias de grande monta. 

a avaliação visual dos 35 dias (Qua
dro 2). houve uma pequena modificação 
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Quadro 2 - Efeito de herbicidas em plântulas de cravo -da-índia aos 15 e 35 
dias após a sua aplicação ao solo. CE PEC, Ilhéus, Bahia. 

Tratamentos 

'Ametrine 
Asulam 
Atrazine 
2.4 - D amina 
Dalapon 
Diuron 
Glifosate 
Hexazinone/diuron 
Metolachlor 
Metribuzin 
MSMA 
Napropamide 
Oxifluorfen 
Paraquat 
Simazine 
Testemunha 

I. ativo 
(kg/ha) 

3,2 
3,2 
3,2 
1,6 
9,6 
3,2 
1,6 
1,6 
3,2 
0,8 
3,2 
4,8 
1,6 
0.4 
3,2 

de valores na sintomatologia geral da fi 
totoxidade, na qual observou-se que o 
hexazinone/diuron aumentou sensivel
mente seu efeito fito tóxico sobre as 
plântulas, causando ressecamento e queda 
generalizada nas folhas , a partir das mais 
velhas, causando até a morte de algumas 
plântulas. O 2,4-D amina intensificou a 
epinastia, encurvando ainda mais os ra
mos novos e provocando ressecamento 
das folhas. O metribuzim, embora não te
nha mostrado efeito tóxico drástico nas 
plântulas, na primeira avaliação, exibia, 
nessa ocasião, fitotoxidade bem mais ele
vada. Houve uma nítida recuperação das 
plântulas nos tratamentos nos quais se 
utilizou o dalapon e o napropamide. 

O cravo-da-índia apresentou bastante 

Grau de fitotoxicidade 
15 dias 35 dias 

1,1 4,5 
0,0 4.4 
4.4 2,2 

22,6 27,8 
20,0 8,9 
0,0 2,2 
0,0 1,1 

12,2 57,8 
1,1 10,0 
0,0 27,8 

1.1 8,9 
20,0 14,5 
8,9 7,8 
2,2 0,0 
2,2 3,3 
0,0 0,0 

tolerância aos demais herbicidas. 
Avaliação do peso da filomusa 

desidratada_ As médias encontradas no 
Quadro 3 pennitem verificar que a mis
tura comercial hexazinone/diuron, asuJam 
e o ametrine foram os compostos quúni
cos que apresentaram efeitos tóxicos às 
plântulas, notadamente o primeiro, por ter 
dizimado algumas delas. Esse resultado 
confIrma o obtido por Kilawra e Ma
cambo (\979), detectaram injúrias causa
das pelo hexazinone/diuron em clones 
novos de chá. Freire (1985) constatou 
também grande sensibilidade de plântulas 
de guaraná a esse herbicida, o qual redu
ziu a sua fitomassa em mais de 50%, pro
vocando a morte de algumas plantas. 

Visualmente, observou-se que os cra-
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. eiros não apresentaram sensibilidade ao 
asulam e ao ametrine. Acreàita-se que a 
d.immuição do seu peso tenha ocorndo 
.:ievido ao modo de ação Jesses herblci 
-jas, pois. no interior das plantas, provoca 
. listúrbios fisioiógicos , tais como inibl~ão 
da mitose e da fotossíntcse , respeclJva
mente (Brian, 1976; Silva, 1983), de m, -
neira que essa ocorrência passou desper
cebida na a valiação visual. Além do mais. 
a avaliação da fitomassa foi realizada 12 
dias após a última avaliação visual, de 
forma que , nesse ínterim. o crescimento 

das elântulas pode ter sido afe tado por 
esses herbicidas. 

Herbicidas aspergidos soine "lio
t olas de c ra vo- da-mdia 

A valiações visuais. Neste ensaio . 
como no anterior, foram f Citas duas ava
liações visuais aos 15 e 35 dias após a . 
aplicação dos herbicidas (Quadro 4). 

Verificou -se , aos 15 dias. que os her
bicidas que mais prejudicaram as plânrulas 
foram o paraquat. oxifluorfen e dalapon. 

O paraquat e o oxifluorfen. sendo her-

Quadro 3 - Fitomassa desidratada de plãntulas de cravo-da· índia. 43 dias 
após a aplicação de herbicidas no solo. CEPEC, Ilhéus. Bahia. 

Tratamentos I. ativo Parte aé rea Raiz Total 
Ikg/ha) (g) (g) (q ) 

Ametrine 3,2 17,2 bcd" ~ 8 -. b 21.0 bc 
Asulam 3,2 ; 5,4 cd 3,4 b : 8.8 c 

Atrazine 3.2 24,5 a 6.5 a 31. ~ a 
2,4- D amina ' ,6 24.8 a 6,5 a 31.3 a 
Dalapon 9.6 21,4 abc 6,5 a 27.9 ab 
Diuron 3,2 23,9 3 5,6 a 30,5 a 
Glifosate 1,6 23.2 ab 5,3 ab 28,5 ab 
Hexazinone/diuron 1,6 13.3 d 3.8 b 17.1 c 
Metolachlor 3.2 20,6 abc 6,1 a 26.7 ab 
Met ribuzi n 0.8 22 .• 3 ab 5.2 ab 27,5 ab 
MSMA 3.2 22,2 ab 5,7 ab 27,9 ab 
Napropamide 4,8 22.0 ab 5,8 ab 27,8 ab 
Oxifluo rfen 1,6 22,7 ab 7 10 a 29,7 a 
Paraquat 0.4 26,9 a 7,0 a 33,9 a 
Simazine 3,2 26.2 a 6.5 a 32,7 a 
Testemunha 25.0 a 6.9 a 31 ,9 a 

C.V. (%) 15.3 21.3 15,4 

• Valores, nas colunas. seguidas de letras iguais, náo diferem, entre si, ao nível de 

5%. pelo teste de Duncan . 
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bicidas de eontaeto, provocaram a desse
cação e queima das folhas, murchando e 
enegrecendo os ramos mais tenros. Não 
obstante, agiram diferentemente, pois, 
enquaoto o paraquat queimava totalmente 
as folhas, o oxifluorfen produzia peque
nas pontuações de cor marrom sobre o 
limbo. O dalapon causou anormalidades 
na cutícula , reduzindo o brilho das folhas, 
enrolando -as e diminuindo o vigor das 
plântulas. 

Os resultados referentes à avaliação 
visual dos 35 dias mostraram que o herbi
cida paraquat aumentou a sua ação tóxica , 
destruindo praticamente todas as partes 
verdes das plântulas, deixando-as sem 
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folhas e tornando-as incapazes de realizar 
a fotossíntese, razão do fenecimento de 
algumas plantas. 

Os sintomas fitot6xicos do dalapon e 
do oxif1uorfen permaneceram inalterados 
com relação à avaliação anterior, apesar 
do oxif1uorfen ter causado a queda de 
mais algumas folhas e apresentar, no lu
gar das pontuações, pequenas perfura
ções. 

Houve uma pequena reabilitação da~ 
plântulas tratadas com o 2,4-0, enquanto 
que o diuron aumentou a sua ação fitot6-
xiea, com o aparecimento de manchas es
branquiçadas no limbo e neeroses nos 
bordos das folhas. 

Quadro 4 - Efeitos de herbicidas, aos 15 e 35 dias após a aspersão, sobre a 
parte aérea das plântulas de cravo -da-índia. CE PEC, Ilhéus, Bahia. 

Tratamentos I. ativo Grau de fitotoxicidade ---
(kg/ha) 15 dias 35 dias 

Ametrine 0,8 0.0 5.5 
Asulam 0.8 0.0 8.9 
Atrazine 0,8 2.2 10.0 
2,4 - D amina 0.4 21 .1 17.8 
Dala pon 2,4 25.6 25.6 
Diuron 0.8 11.1 17.8 
Glifosate 0,4 0,0 2.2 
Hexazinone/diuron 0,4 1.1 4,4 
Metolachlor 0,8 3.3 5.6 
Metribuz in 0,2 13,4 6.7 
MS MA 0.8 3.3 4,4 
Napropamide 1.2 4,4 5.6 
Oxifluorfen 0,4 26.8 25.5 
Paraquat 0.1 33.3 43,4 
Simazine 0.8 1,1 2,2 
Testemunha 0.0 0.0 
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A va1iaçio do peso da fitom .... 
desidratada. Quando aspergidos sobre a 
parte aérea do cravo-da-Úldia, somente o 
paraquat e o diuron diferiram significati
vamente da testemunha no peso totaI 
(Quadro 5). O resultado evidencia que 
esses berbicidas podem ser aplicados no 
cultivo de cravo-da-Úldia; entretanto, de
ve-se evitar o contacto desses produtos 
com a parte aérea da planta, porquanto, 
numa deriva, poderá ocasionar severos 

danos. O resultado com o paraquat se 
coaduna com o observado visualmente. 

Couc1usõcs 

- Dos herbicidas estudados a formulação 
comercial do diuron-hexazinone, quan
do aplicada ao solo, foi a que mais 
afetou as plântulas de cravo-da-índia. 

- O asulam, ametrine, metribuzim e 2,4-
D arnina provocaram efeitos nocivos ao 

Quadro 5 - Fitomassa desidratada de plãntulas de cravo -da-índia, 45 dias 
após a aspersão de herbicidas na sua parte aérea. Centro de Pesquisas do Cacau, 
Ilhéus, Bahia. 

Tratamentos I. ativo Parte aérea Ra iz Total 
(kg/ha) (g) (g) (g) 

Ametrine 0,8 5,2 bc' 1,9 abc 7,1 abc 
Asulam 0,8 5,6 abc 1,9 abc 7,5 abc 
Atrazine 0,8 5,1 bc 1,3 c 6.4 abc 
2,4 Amina 0.4 5,5 abc 2.4 ab 7,9 abc 
Dalapon 2,6 5,7 abc 1,9 abc 7,6 abc 
Diuron 0,8 4,8 c 1,5 bc 6,3 bc 
Glifosate 0.4 6,8 abc 1,8 bc 8,6 abc 
Hexazinone/diuron 0.4 5,2 bc 1,3 c 6,5 abc 
Metolachlor 0,8 7,5 ab 2,2 abc 9,7 ab 
Metribuzin 0,2 6,8 abc 1,2 c 8,0 abc 
MSMA 0,8 5,3 abc 1,3 c 6,6 abc 
.Napropamide 1,2 5,7 abc 1,8 bc 7,5 abc 
Oxifluorfen 0.4 6,7 abc 2,9 a 9,6 abc 
Paraquat 0,1 4,6 c 1,3 c 5,9 c 
Simazine 0,8 6,8 abc 1,3 bc 8,1 abc 
Testemunha 7,9 a 2,1 abc 10,0 a 

C.V. (%) 23,2 31,1 23,9 

• Médias com a mesma letra, nas colunas, não são significativamente diferentes, a 
nível de 5%, pelo teste de Duncan. 
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desenvolvimento das plântuIas, sem 
contudo, lhes causarem a morte. 

- Com exceção do asulam, ametrine, 
diuron-hexazinone, metribizin e 2,4-0 
amina, todos os herbicidas testados po-

derão ser utilizados a nível de campo, 
devendo-se, no entanto, ter o máximo 
cuidado para evitar o contacto do para
quat, diuron, dalapon e oxifluorfen 
com a parte aérea do cravo-da-índia. 

Literatura Citada 

ARIF, A. and PUTRAWAN, I. M. 1979. The effeets of dalapon sodium and gliphosale on youog 
c10ve trees. In Asian-Pacifie Weed Seienco Society Coofereoce, Jakarta, lodontsia, 
1977. Proceedings. Jakarta,Asiao-PacifieWccdSeienceSociety. v.2. pp.408 - 413. 

BRIAN, R.C. 1976. The history and c1assifieatioo of herbieides . In Audus, L.J., ed. Herbieides; 
phrsiology, biochemistry, ecology. London, Academie Press. v.1. pp. I - 54. 

COMISSAO EXECUTIVA DO PLANO DA LAVOURA CACAUEIRA . DEPARTAMENTO DE 
EXTENSÃO. 1986. Relatório Anual de 1985. Ilhéus. 110 p. 

FRANS, E. R. and TALBERT, R. E. 1977. Design of field experiment's and lhe measurement 
and analysis of plant responses. In Truelove, B., ed . Researeh metbods in weed 
seienee. Aubum, AL, USA, Soulhem Weed Seieoco Society . pp. 15 - 23. 

FREIRE, A. S . 1985. Controle qufmico de plantas daninhas na cultura do guaranazeiro (PaulJima 
cupano varo sorbiJis (Man.) Dueke.). Tese Mestrado. Cruz das Almas , BA , Brasi!, 
UFBA . 97 p . 

KILAVURA , C. I. and MACAMBO, M. J. S. 1979. Herbieides. Toa in East Afriea 
19(2):8- 10. 

MAISTRfo,J . 1964. Les plantes aépices. Paris,G. P . MaisoooeuveetLarose. 289 p. 
MARIANO. A. H. el aI. 1977. Cultivo do cravo-da-fndia. Ilhéus, BA, Brasil, CE

PLAC. 11 D. 

PURS EGLOVE,J. W. 1981. Spices. NewYork , Longrnan. V. l. 439 p. 
SI L V A. 1. F. 1983 Defensivos agrícolas; utilização, toxicologia e legislação específica: herbi

Cidas. BrasOia MEClCAPES/ABEAS. s.p . 

••• 

Rrnsra Theobroma 17 (2), 1987 



141 

ERRATA 

Efeito da calagem no pH e nos teores de ~cio, magnésio e a1um!nio em solo áeido culti
vado com cacau 

L. H./. Naknyama 

Revista Theobroma 16(4):243-247 (outubro -dezembro, 1986) 

a página 247, parágrafo, 2, linha 10, leia-se: "_ das raízes na subsuperffcie devido _" 
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Manuscripts submmited for publ ication should be delivered to the Editor, 
Revista Theobroma, Centro de Pesquisas do Cacau (CEPECl. APT CEPLAC, 45.600, 
Itabuna, Bahia, Brazil. 


