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Variabilidade química da camada 
superficial de solos dos pólos 

cacaueiros da Amazônia 

Gilberto Carvalho Pereira' e Francisco IIton de O . Morais' 

Resumo 

Com os resultados anal fl icos de 3.529 amOSlras de solos coletadas para fins de recomendação de 
adubação c escolha de áreas para o plantio do cacau, procedeu-se a uma avaliação do estado nutricional 
dos pólos cacaueiros da Amazônia, considerando a percentagem de freqüência das amostras, de acordo 
com os nfveis baixo, mtdio e alio para cada dado analfl ico . De modo geral, são baixos « 6ppm) os leo
res de fósforo disponlvel. O polássio apresenlou 50% de lodas as amoslras analisadas enlre os níveis 
médio e alto, com as áreas das microrregiões Bragantina e Tomé-Açu apresentando predominante
mente nrveis baixos. Para a acidez. verificou-se predominância de valores abaixo de 5,5 de pH. exceto 
para O pólo de Al lamira, que apresenlou 50'K de suas amoslras com pH>5 ,6 . O alumínio lrocável 
apresenlou os va lores mais allos nos solos dos pólos do Acrc e Trombelas . NeSles pólos, mais de 70% 
das amostras apresentaram valo res acima de 0,5 meq. JOOg -, de A 1. Há uma predominância de valores 
baixos par3 o cálcio + magnésio em lodos os pólos. excctuando~St o de Altamira. que apresentou mai s 
de 501< de suas amoSlras com Ca+ Mg,3.0 meq . IOOg ·' e o da Pré· Amazônia Maranhense, com quase 
959í- de suas amoSlras denlro deSle nlvel . 

Palavras-chove: feniJidade do !iOlo 

Chemical variability of the superficiallayer of the 
Brazilian Amazon cacao soils 

Abstract 

Wilh lhe r.suhs of chemical analysis of 3.529 soil samples. which were collecled in new cacao 
planl;ng areas in Amazonia. the nutr itio nal condit ions of each area wcre evalualed. The amounts of 
phosphorus are low « 6ppm), In general, 50% of lhe samplos showed potassium leve is belwcen middle 
and high . As to acid ily. lhere was a predominance of pH values below 5.5 cxcepl in the Ahamira area 
in which 50'K of lhe samples had a pH>5 .6. Exc hangeable aluminum had higheSl leveis in lhe soi ls 
from Acre and Trombetas areas. The leveIs of c-alcium + ma~nesi um were low in 3U arcas, cxcept A I
lamira, in which more Ihan 50% of iLS sampl.s showed Ca+ Mg :>3.0 meq.IOOg .', and Pré-Alll37.onia 
~laranhense , wilh 95 % of ilS samples in similar amou nlS . 

Key words: soil fertilily 
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Introdução 

Informações acerca das características 
quínucas da camada arável do solo per 
ntitem fonnar conhecimen tos sobre as 
suas principais limitações, em termos de 
fertilidade, bem como prever as possi
bilidades de resposta à adubação e 
corretivos. 

Dados preliminares sobre os solos dos 
pólos cacaueiros da Amazônia foram ob
tidos através dos levantamentos realiza
dos pela equipe de pedologia da CE
PLAC/DEPEA. que, até o ano de 1982, 
já havia estudado e classi ficado 20 unida
des consideradas aptas ao culti vo do ca
caueiro (Neves e Barbosa, 1982). Os tra
balhos de levantamento da fertilidade dos 
solos dos pólos cacaueiros da Amazônia. 
realizados pelos métodos biológicos, tanto 
através de ensaios de mic roparcelas de 
nu lho (Santana , Cabala- Ro and e Miran
da, 1981) como pela técnica do elemento 
faJ tanlC (Neves, Campos e .. Barbosa, 
1982): evidenciaram respostas à adi
ção de fósfo ro, seguido pelo magnésio 
e potássio. 

Para fornecer sub ídios aos ex tensio
nistas da CEPLAC/DEPEA , na escolha 
de áreas e na recomendação de ad ubação 
e calagem para o cacaueiro na Amazônia. 
foi criado o labo ratório de solos da Divi
são de Solos do DEPEA, que usa os mé
todos internacionais para "Soil Testing". 

Os resultados da análise química do 
solo para fins de adubação têm sido uSa
dos na realização de le antame ntos de 
fertilidade, bem como na avaliação das 
modificações que ocorrem nos solos, eja 
pela ação dos fe rtilizan tes e corretivos 
aplicados seja pelo uso intensivo destes 
solos. T rabalhos com estes objeti vos fo
ram realizados no Sul da Bahia, em 0 10 

ocupados com cacau (Cabala- R(' sand et 
al, 1967: Cabala- Rosand , San tana e :vli
randa, 1975) e em solos explorados com 
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se ringueira (Santana, Cabala - Rosand e 
Vasconcelos Filho, 1977). Lopes ( 1983) , 
embora utilizando poucas amostras (51 8), 
apresenta a distribuição de freq uência de 
alguns parâmetros químicos para os solos 
sob "cerrado". 

Objetivando complementar o traba
lhos de mapeamento e os diagnósticos 
nutricionais por métodos biológicos, pro
cedeu-se a uma aval iação da fe rtilidade da 
camada de 0-20 cm dos 'olos ocupados e 
a serem ocupados com cacau na Amazô
nia, utilizando- se dos resul tados analíticos 
de amostras cole tadas na propriedades úc 
agricultores, agru pando-as por pólo ca 
caueiro. 

A continuação desse levan tamento 
pernütirá a elaboração de mapas de ferti
tidade po r pólo cacaueiro e, numa segun 
da fase, através de re-co letn de amostras, 
avaliar as modificações que se processam 
no solos pela ação acelerada da meteo ri 
zação provocada pelas altas tempe raturas 
e precipitações que oco".em na Região. 
Além do mais, será possível avaliar até 
que ponto os solos fé rteis da Amazônia 
poderão prescindir da uti lização de ferti li
zantes e corretivos, através do acompa
nhamento sistemático das análises do solo 
e pela aferição da produtividade e aspec
tos vege tativo de cacaueiros implantados 
ne ses solos. 

Considerações G erais 

Os pólos cacaueiro aqui refe ridos $.io 
os seguintes (Fig. I ): 

Pólo Rondônia . Si tuado na BR 364 
(Rod. Porto Velho -C uiabá), no Estauo de 
Rondô nia, entre os paralelos de 90 30' e 
I 10 30' S e os meridianos de 6 10 30' c 
630 10' W. 

Pólo Altamira. Situa-se ao longo da 



VariabilidLlde quúnica da camaDa superficilll de solos 145 

, 

• 
• o 
H 

J • · -• • 
o 
J 

'f 

:. 
• 

®i 
~r' , . 

, . · • • • 
i I 
J 

" ' 

w 
« 
u 
• o 
J 
o • 

\ '; 

, 
,-/..-/ , 

• • .. 
~ • ~ 
~ 

o 
J 

'C • 

" 

, I 
~®(' ;1 ~ 

~ I . - I 
;: : 
• • 

~ • o 
o • o « 
o 
J 

' o « 

®' ~ 
.' .. • , . 

: 
~ 
o 

o 

i 
I • 
~ ~ 
J • 
w ' o 

o I • 
• • • o w ~ 

• > w 
o o o 
~ ~ c5 
o o ft 

• ft ft 
: ~ c 
• • • • • • _ _ u 

• 
• > • _ J U 

e ~ 
J J 

' '0'' 
• • N 
• o o w o o 
• « • 

• w 

• 
• 

'. o 
o 

• • • 
• • • 

· ..... -"'-" . · " c· . 
0 -:z • 
OI .. 
'" 

o • 
% 

, 
• 

Revisla Tkobroma 17 (3), 1987 



/46 Per~ira I! Morais 

Rod. Transamal.ônica, no Estado do Pará, 
entre os paralelos de 30 09' e 4° 12'S e os 
meridianos de 520 00' e 530 40' W. 

Pólo Juruena, Extremo 'ortç do 
Estado do Mato Grosso, compreendendo 
O polfgono formado pelos rios Teles Pires, 
Juruena e Arinos , entre os paralelos de 
9020' e 100 lO' S e os meridianos de 
55048' e 56°46' W. 

Pólo Pré-Amazônia Maranhense, 
Localizado na Pré-Amazônia Mara

nhense, englobando os Municípios de 
Santa Inês, Pindaré- lirim, Bom Jardim e 
Santa Luzia, no Es tado do Maranhão, 
ent re os paralelos ,li! 30 15' e 40 41' S e os 
meridianos de 440 49' 18" e 450 45' W. 

Pólo Acre, Ao longo da B R 236 
(Rod. Rio Branco-Cruzeiro do Sul), no 
Estado do Ac re, entre os paralelos de 
70 30' e 90 50' S e os meridianos de 670 40' 
e 720 45' W. 

Pólo Trombctas. 1\ 0 norte do Rio 
Amazonas, no tre ho Alenquer e Faro, 
Óbidos, Alenquer e ~·l onte Alegre, no 
Estado do Pará, en lre os paralelos de 
10 40' e 200 ' S e os meridianos 54°00' e 
56056' W. 

Estão incluídas ai nda nesle trabalho as 
áreas cacaueiras da mic rorregiões da 
I3ragantina c Tomé-Açu, no Estado du 
Pará. 

O clima desses pólos apresenta um pe
ríodo seco, variá ve l de trê.s a seis meses, 
com dis tribuição de chuvas bastante irre
gular. 

A temperatura média anual é superior 
a 250 C, com uma amplitude lérnlica entre 
o mês mais quente e o mais frio do ano 
in fe rior a 30 C. A insolação anual varia de 
1.420 a 2.360 horas, sendo a maior nebu
losidade encontrada nos pólos de Alta-
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mira, no Pará, e em Rondônia. 
Descrições da características físico

químicas e morfológicas ,'as éries de so
los dominan tes nos pólos cacaueiros da 
Amazônia foram fei tas por Neves e Bar
bosa ( 1982). 

Matcrial c Método 

Foram utilizados os resultado. analíti 
cos de 3.529 amostras de solo, coletadas 
na profundidade de 0-2Ocm, em áreas de 
agriculto res localizados na região ca
caueim da Am31.ônia. As amostras de so
los, apÓs secas ao ar e passadas em pe
nei ra de 2 mm de abe rtura, foram subme
tidas aos seguintes processos analíticos: 

O fósforo e O polás io foram ex trafdos 
pela solução IICI 0.05 :-..; + Hz '0. 0.025 
N, na relação solo: solução I: 10, sendo 
o fósforo de termi nado colorirnclrica
mente pelo molibdato de amônia , em 
prc cnça de ácido ascórbico, que serviu 
como redutor. O potássio foi determinado 
por fOlome tria de chanla. O Ca + ~I g e o 
A I trocáveis fo ram extraídos com uma 
solução de KC I I N, na relação solo:solu
ção igual a 1:10. OCa + IIlg foi uete nni
nado por titulação com EDTA- a 0,025 
N e o i\ I , também po r titu lação com 
'a011 0,025 . O pH foi dete rminado em 

po tenciômetro, numa relação solo-água 
de 1 :2,5. 

Os resultados analíticos fo ram ag rupa
dos levando- se Cm consideração os níveis 
baixos, médio e alto para P c K e baixo e 
alto para pH. A I e Ca + I ... l!!, ci tados por 
~lorai s. Santana e Santana ( 198 1) pa ra a 
cultura tio cacau. 

Resu ltados c Discussão 

Na Fig. 2, encon tra-se repre entada a 
distribuição de freq uência, em perccnta-
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gem, dos níveis criticos de P, K, Ca+ Mg, 
A I e pH para cacau, relativa ao total das 
amostras analisadas. 

O f6sforo é o elemento mais carente, 
com mais de 80% das amostras analisadas, 
apresentando teores baixos (> 6ppm), 
corroborando, assim, os trabalhos de le
vantamento (Si lva, Carvalho Filho e 
Santana, 1973; Carvalho Filho e Leão, 
1976; Dias e Melo, 1976; Silva e Leão, 
1977; Barbosa e Dias, 198 1; eves, Dias 
e Barbosa, 1981 a:b) e os diagnósticos 
nutricionais (Alvim e Santana, 1967; 
Santana, Cabala-Rosand e Miranda, 
1981: Campos, 1982; Neves , Campos e 
Barbosa, 1982), realizados nos solos dos 
p610s cacaueiros da Amazônia . Estes re
sultado demonstram a necessidade de se 
procederem estudos relacionados com a 
detemunação da reserva total de P, dos 
parâmetros que carac terizam a sua dinâ
nuca e estudos das suas Iigaçôes com as 
características físico-q uímicas e minera
lógicas dos solos. 

Os so los das áreas das nucrorregiôes 
cacaucira Bragantina e Tomé-Açu 
apre. entaram entre 40 e 50ck das amos
tras com fósforo acima de 16 ppm (m6-
dio/alto). 'essas regiões. o solo domi
nante é o lat05sol0 amarelo distrófico, 
textura média. O cacau vem sendo im
plantado neste solo, em substituição aos 
pirnentais decadentes, devido à podridão 
das raízes. causada pelo Fusarillm so!a
ni f. sp. piperis. Em geral, a adubação 
desses pilllentais é const ituída de 500g de 
torta de mamona o u termofosfa to ou fa 
rinha de ossos, na cova, duas a três vezes 
por ano, e três a cinco aplica~ôes da fór 
mula 10.30.20 ou 19. 19.19 por ano, na 
dosagem de IOOg/plantaJaplicação. Em 
média, essa fertilização corresponde a 
200-900 kg.ha- I de P205, que tem pro
porcionado um efeito residual de P acima 
de 30 pprn com 2 anos de abandono do 
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pimental (Neves, Pereira e Campos, 
198 1 ). 

Para o potássio, 500/" das amostras 
analisadas apresentam teores > 0,13 
meq.lOOg-' de solo, considerado mé
dio/alto para cacau (Morais: Santana e 
Santana, 1981). Boyer ( 1972) afimlaque, 
para a agricultura tropical, o nível mÚlimo 
de potá~sio trocável está pr6ximo de 0,10 
mcq. IOOg· '. Em ensaio de nlicro parcela 
de milho. Santana, Cabala-Rosand e Mi
randa (1981) encontraram que a dose de 
60 kg.ha·' de K 20 prpvocou efeito de
pressivo nOS solos de Ouro Preto, Xibiu , 
Rondônia e Vermelhão. Estes solos 
apresentam teores de potássio trocável 
acima de 0,12 rncq . 1 OOg·'. A inexistência 
de resposta ao potássio tem sido verifica
da em experimentos de adubação, nas tra 
dicionais regiõcs cacauei ras do mundo 
(Wessel, 1967: Cabala- Rosand , Santana e 
Miranda. 1976: Omotoso, 1977). o Sul 
da Bahia, em oito plantações de cacauei 
ros "Catongo", o potássio não ocasionou 
aumento na produção de cacau, na pri
meira fase (5 anos) de instalação dos ex
perimentos, mas tem se tomado impor
tante aos 8 anos de instalado, especial
mente na dosagem de 120 kg.ha- I de K 20 
(Cabala- Rosand , Santana e Miranda, 
1982). 

O p610 da Pré-Ama1.ônia Mara,lhensc 
apresentou 95~ de suas alllostras com 
teores médio/alto de K 7 O,13meq. 1 OOg·' 
de solo. Neste pólo, predominam o 
so los podzólicos vermelho eutróficos. 
Os e levados teores de K encon trado. 

no. solos deste pólo, sugerem a presença 
de rnicas, principalmente bio tita K(Mg, 
Fe)3(OH)3/\ I SiO' 2. 

No que diz respeito à soma de Ca ; 
. 1g trocáveis . apenas os pólos de Alta
mira e Pré-Amal.ônia ~laranhensc 

apresentaram entr~ 60 e 9Yk da. a-
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mostras com teores> 3,0 meq.lOOg·1 de 
solo. As outras áreas e pólos estão com 60 
a 95% de suas amostras com teores 
L 3,Omeq.lOOg-I. No caso do AI trocá
vel, observa-se que, embora apresentando 
mais de 70% das amostras com Ca + Mg 
baixo (<: 3,0meq.lOOg·I), os solos de To
mé- Açu mostram mais de 70% das 
amostras com teores desse elemento 
considerado baixo para cacau 
(> 0,5meq.lOOg·1 de A 1). Possivelmente, a 
utilização de farinha de ossos nas áreas de 
pimentais decadentes contribuiu para bai
xar a média do A I, já que as duas séries 
de solos dominantes na área - Série DE
PEA (LA) e Série CITEA (LA) - a
presentam valores de 0,9 e 1,4 m:q.lOOgI, res
pectivamente, de A I trocável (Neves e 
Barbosa, 1983). Para os outros pólos, há 
uma relativa correlação entre Ca + Mg e 
A I. A predominância de amostras con
tendo teores médio/altos de Ca + Mg 
corresponde a teores baixos de A I trocá
vel. No pólo da Pré-Amazônia Mara
nhense, 25% das amostras apresentaram 
teores de AI 70,S meq.lOOg-'. Segundo 
Carvalho (1983), as características físicas 
e o gradual aumento no teor de A I trocá
vel , que ocorre a partir do horizonte 
B, (40 cm), no solo da série Santa Inês, 
deste pólo, sugerem a ellistência de impe
dimentos físicos e/ ou fisiológicos ao 
aprofundamento do sistema radicular do 

cacaueiro. É interessante registrar, en
tretanto, que a aplicação de corretivos em 
solos de média fertilidade (PV Am de Alta 
Floresta), alta fertilidade (TREe de Alta
mira-PA) e os solos de caracterfsticas áci
das (LA de Belém-PA e LA de Manaus
AM) não apresentou respostas significati
vas no crescimento e produçãO-{ÍQ c~

caueiro (Morais e Campos, 1984). 

Quanto ao pH, há uma predominância 
de amostras com valores abaixo de 5,5 em 
todos os pólos. A ellceção é para o pólo 
de Altam.ira, que apresenta 50% das 
amostras com pH 7 5,6. 

Conclusões 

I. Os solos dos pólos cacaueiros na 
Amazônia apresentam baixos teores de 
fósforo "disponível"'. 

2. Os solos dos pólos do Acre, Juruena 
e da área da microrregião Bragantína 
apresentam teores de alulTÚnio trocável 
altos e níveis de pH baillOS. 

3. A soma Ca + Mg aparece com os 
mais elevados teores nos solos dos pólos 
da Pré-Amazônia Maranhense e pólo AI
tamira. Em geral, são de médios a altos os 
teores de potássio para a maioria dos 
solos. 
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Induction of somatic embryogenesis from callus in Theobroma cacao 
in response to carbon source and concentration1 

Hamjd M. E/hag. Anna I'Ihjpkey and Ju/es Janick2 

Abslracl 

Somatic embryogenesis occurred spontaneously in embryogenic-competent callus of cacao (Theo
bromo cacao L.) in a basal medium without growth regulators but varied in response to clone, sugar, 
and sugar concentration. AsexuaJ embryogenesis increased in ali Ihree clones investigated when su
crose was replaced by g)ucose or (ruetose a.~ thc carbon source. 

Key words: Theobroma cacao, tissue cullUre, propagation 

Indução de embriogênese somática em calo de Theobroma cacao 
em resposta à fonte e concentração de carbono 

Resumo 

Ocorreu embriogênese somática espontaneamente em calo embriogenicamente competente de ca~ 
cau (Theobromo cacao L.) em um meio básico sem reguladores de crescimento. mas esta reação variou 
de acordo com o clone e o ripo e concentração do açúcar utilizado. A embriog!nese assexual aumentou 
em todos os três clones estudados· quando a sacarose foi substirufda pela glucose ou frutosecomo fonte 
de carbono. 

P,,/avras-chave: Theobromo cacao, cultura de tecido , propagaçio 
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Introductioo MateriaIs aod Methods 

Somatic embryogenesis in cacao occurs 
via three pathways: I) a "buddins" proc
ess in whieh eeUs of the hypoeotylary 
epidermis of immature zygolic or somatic 
embryos develop dircctly into somatic 
embryos with a suspensor-like structurc 
(Esan. 1977: 1982: Pence. Hasegawa and 
Janick. 1979); 2) a "non-budding" proe
ess in which somalic embryos differen
tiate directly from internai merister.latie 
eotyledonary tissue (Penec. Hasegawa 
and Janick, 1980): and 3) an indireet proe
ess whereby somatic embryos are indu
eed from embryogenic-competent callus 
arising spontaneously from somatic or 
zygotic embryos (H. Kononowiez, A. 
K. Kononowicz and Janick , 1984). Em
bryogenesis f TOm eaJlus occurred at low 
frcqucncy on hornl0ne- free basal me
dium. but was increased by low concen
trations of 2,4-0 and GA3 in one clone 
(H . Kononowicz and Janick, 1984). 

Embryogcnic-competcnt callus as a 
regenerative tissue for cacao may have 
several important potcntial uses. espe
cially if it could be produced from sporo
phytic tissuc and gcnctic variability is not 
a problem. Thcsc include : a) regeneralion: 
b) cryogenic storage for germplasm pre
scrvation: c) a source of protoplasls for 
fusion experimcnts: and d) a ource of 
somatic embryos for the in vitro pro
duction of cacao butler and solids (Janick. 
Wright and Hascgawa. 1982). The objcc
tive of the stud y reporlcd here was to 
deternline the effect of ca rbon source and 
concentration on embryo induction f TOm 
embryogenic-competent eallus derived 

from various clones of cacao. 
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Culture media. The basal culture 
medium c'onsisted of Murashige and 
Skoog salts (1962) and the following ad
denda in mglliter: 0.1 thiamine-HCI: 0.5 
pyridoxinc- HCI: 100 i-inositol; 0.5 nico
tinic acid; 2.0 glycine: 1000 casein hy
drolysate; and 8000 Difco Bacto -agar. 
The basaJ mediuJ11 was supplemenled wilh 
various concentrations and combinations 
of carbohydrates (sucrose, glucose, fruc
tose. mannitol) and deproteinized coconut 
watcr (CW), 20% v/v as will be describcd 
in the rcsult section. Stock cultures werc 
growll 011 basal mcdium with 1.5% (w/v) 
sucrose. The pH of media wa._ adjusled to 
5.7 before autoclaving. The cllltllre room 
lemperature was maintaincd at 26 0e 

with a photoperiod of 16 hours f TOm 
cool-white Ollorcsccnt lamps (25 - 100 
~ mo! s" m·2 photosynthctically aClive 
radialion) . 

Plaol material. Embryogenic-com
petent callus arose spontaneollsly from 
three clones o f somatic embryos origi 
nalJy propagated as budding centers (BC): 

BC 5, BC 36, BC 46 ( ti . Konollowicz. A. 
K. Kononowicz and Janick. 1984: Elhag. 
1985). This eallus is f riable and pale 
yellow. 

The call1ls was subdivided in to c1umps. 
ca. 2 - 4 mm2, which were explantcd to 
60 mm diarnetcr petri dishes t"onlaining 
10 mI of medium: trcatmcms consisted of 
15 to 40 cxplants. Data were coUected 8 
weeks after cxplantation and cored un
der a stc reoscopic microscope. Thc in
tensity of embryogcnesis was dctermined 

by est.imating the percentage of globular 
cmbryogenic tissue and callus on an area 
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basis for each c1ump. The number of cot 
yledonary embryos per c1ump were 
counted as a measure of embryo devcl
opment. CalJus growth was estimated by 
area (Dale and De Ambrogio, 1979) deri 
ved from two diameters, the largest (O,) 

and the one perpendicular to it (02) : cal
lus = (0, 0 2/4). 

Rcsulta 

SucrolC CODccDtratioD aDd COCO
Dat .ater. In the tirst experiment (Table 
I) embryogenic-competcnt calli of two 
clones (BC 5 and BC 36) were cultured 
on basaJ medium with four sucrose con
centrations (1.5, 3, 9, or 15%, w/v) . 

Growth of both clones was optimal at 3% 
sucrose. The effect of sucrose concentra
tion on embryogcncsis differed by c1onc. 
In BC 5, the percentage of globular em
bryos decreascd as sucrose concenlration 
increased from 1.5 10 9%. Maximum cm
bryogenesis occurred in BC 36 aI 9% su
crose with a secondary peak aI 1.5% su
crose. The number of cotyledonary em -

bryos was maximum aI 1.5% sucrose for 
BC 5 and declined with increasing con
cenlration bUI was maximal aI 9% sucrose 
for BC 36. 

In anolher experimenl BC 5 and BC 
36 were cultured on basa1 rnedium wilh 
tive conccntrations of sucrose (1.5, 3, 9, 
15 or 27%) wilh or withoul CW (Table 
2). Maximal growth of each clone occur
red aI 3% sucrose withouI CW and aI 
1.5% sucrose wilh CW. Embryogenesis 
for BC 5 was maximal aI 9% sucrose 
wilhout CW and aI 1.5% sucrose wiln 
CW. However, for BC 36 embryogcnesis 
was maximal aI 9% sucrose wilh or wi
Ihout CW. Coconul water appeared 10 

slimulate embryogenesis at 1.5 and 3% 
sucrose in BC 36 and inhibilcd embryo
genesis in BC 5 aI ali concentrations of 
sucrose above 1.5%. Embryogenesis was 
completely inhibited in bolh clones aI 
27% sucrose in lhe presence or absence 
of CW. The numbcr of cOlyledonary em
bryos was maximal in each clone when 
cullured on 9% sucrose in lhe absence of 
CW. Embryo development showed nei-

Table 1 - Effect of sucrose concentralion on callus growth, embryogenesis, ilnd 
embryo -development of clones BC 5 and BC 36 (20 explants per treatment) . 

BC 5 BC 36 

Sucrose Callus Globular Cotyledonary Callus Globular Cotyledonary 
area embryos embryos area embryos embryos 

% mm 2 % no. mm 2 % no. 
1.5 14tl 22t3' 1.0tO.3 13t1 19t1 0.5tO.2 
3.0 112tl 19t3 0.StO.3 14tl 9t2 0.4tO.2 
9.0 7t1 3t1 0.7t0.3 11 t 1 33t6 3.4tl .0 

15.0 3t1 3t2 0.4tO.2 4t1 St4 0.7t0.3 

'X ± SE (Percentage data based on arc sin transformation). 
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Table 2 - Effeet of suerose eoneentration and 20% eoeonut water on grow1h. 
em bryogenesis. and embryo -development of clones BC 5 and BC 36 (tive explants 
Pe r treatment). 

- Coeonut water + Coeonut water 

S uerose Call us Globular Cotyledonary Callus Globu lar Coty ledonary 

a rea embryos embryos area embryos embryos 

% mm 2 % no. mm 2 % no. 
BC 5 

1.5 16±2 15±6 ' 0.2±.2 15±2 la±10 l .a±I .2 
3.0 22±5 34±17 0.a±.6 13±4 4±4 1.4 ± .9 
9.0 16±2 42±a 5.6±1.4 a±2 13±7 1.6± .7 

15.0 3±1 2±2 0.4±.2 3±1 4±3 1.0±.3 
27.0 1±.2 O O 1±.2 O O 

BC 36 
1.5 12±2 33±4 1.6± .4 30±6 41±13 5.a±2 
3.0 20±3 3±3 1.2 ±.a 23±4 40±7 a.Oi2 
9.0 17±2 61 ±16 13.4±.5 ail 60±la 5.2i2 

15.0 4±1 23±17 1.6i .7 4±1 2±2 0.6± .4 
27.0 1 i.l O O 1 ±.1 O O 

, X t SE (Pereentage data based on are sin transformationl. 

ther a consistenl panem nor a slrong 01'
lima, however, when CW was added to 
the media . 

Suerose, glucose, IUId frue lose . 
Three clones (BC 5. BC 36 and BC 46) 
were cul\ured on basal medium wilh su
crose or glucose at 1.5. 3, 6. or 9% (Table 
3). The three clones responded differenlly 
to sucrose. BC 36. the most responsive 
clone, again showed an apparent bimodal 
response wilh lhe highesl peal< (41 % glob
ular embryos) aI 9% sucrose and a lower 
peak (24% globuJar embryos) at 1.5% su
crose. 

Embryogenesis increased markedly in 
all clones whcn glueosc rcplaced suerosc 
as the carbon source. The effecI was mosl 
striking with BC 46 where lhe percentage 
of globular embryos incrcased from 1 % 
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with 1.5% sucrosc lO 26% wilh 1.5% glu
cose. Maximal embryogenesis with glu
cose was at 1.5% for BC 5 and BC 46 
and at 3% for BC 36. 

The number of cotyledonary cmbryos 
was low in ali treatments. Oplimum de 
velopment for BC 36 occurred at 9'7< su
crose and at 6% glucose bul no discerna
blc effect was obscrvcd with BC 5 or BC 
46. Il owcver, cOlyledonary cmbryos 
were higher at 6% glucose in BC 5 as op
posed lO zero in sucrose. 

Sucrose. glucosc , and fructose con 
centrations were lestod in anolher large r 
experiment. Thc sucrosc concentralion 
varied from 0.75 to 15% whilc glucose 
and fructose varied from 0.38 to 7 . 5~~: 

Ihus. molar concentrations ()f sugars 
varied from 0.02 to 0.44 (Table 4) . 
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1a l>lc 3 E ffect of suc rose an d glucose co ncentration on grow th. embryogenesis. and ernbryo dcvclopmen t o f clones BC 5, 
BC 36, anel BC 46 (40 explan ts pcr treatmen tl. 
- ----- ------------- ------------------- - ------ - .. _-,-

BC 5 BC 36 BC 4G 

Sugar Callus Glo b"ldr Cotyledo nary Callus Globu lar Cotyledonary Callus Glnbular Co tyledo nary 
area emlJ ryos embryos a rea cmbryos embryos area embryos cmbryos 

% mm ' % no. mnl ] % no . I'nn1i' % no . 
Sucrose 

1.5 12± l' 1713 O 9-1:2 24t3 0. t3t.06 14t3 1 -I: 1 0.1 '!: .06 
3.0 15±2 11 ±2 O 6tl 17t3 0.10t.06 9+ 1 0.3 '!: .3 0.05t.02 
6.0 11±1 5tl O 11 t I 27 -1:3 1.03-1: .2 4 -1: 1 O 0.03t.02 
9.0 3±1 O O 9tl 41±3 1.45 -1: .3 2-1:1 O O 

Glucose 
1.5 1O±.2 50±3 O 5±.4 53t4 O 6-1: 1 26-1:3 0.05t .02 
3.0 at l nt2 O S'!l 65+3 1.23t.3 5-1: .3 10-1:2 0.05t .02 
6.0 3t.3 S±2 0.4 ± .? S'! 1 62±3 2.30t A 3tl 2 +1 O 

9.0 3±A 3 -1: 1 0.O3± .O2 3±.2 14+ 3 O 2:.2 0.3 -1: .3 O 

,-
X ~ SE (PercentaÇle data based on a rc sin tr ansformation) . 
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~ Table 4 - Effect 01 sucrose, glucose, and Iructose concentration on growth, embryogenesis, and embryo development 01 clones . . 
g. BC 5, BC 36, and BC 46 (40 explants per treatment). 

~ BC 5 BC 36 BC 46 ... Sugar Concentralion Callus Globular Cotyledonary Callus Globular Cotyledonary Callus Globular Cotyledonary .... 
~ area embryos embryos area embryos embryos area embryos embryos - -----
~ M % mm ' % no. mm ' % no. mm' % no . .... 

Sucrose 
O O O O O 1 ±.1 O O 1 ±.1 O O 

l 0.02 0.75 10±1 ' 21±4 O 4±.5 24±6 0.1 ±.04 7±1 9't2 O 
0.04 1.5 14±3 8±2 O 7±1 45.!4 0.5.!.4 15.!1 r!.2 0.3.!.2 • 
0.09 3.0 18±3 4±j 0.1 ~ .06 8±1 15.!3 1.2!.5 14.!1 1 't 1 0.1.!.04 ~ 

0.18 6.0 12±2 4±3 0 .3~.2 7±1 40±4 1.3:!: .5 12.! 1 3't2 0.3! .2 f 
S" 0.26 9.0 12±2 9±3 0 .4~.2 5.!1 53.!7 0.7.!.4 6!.4 3't2 0.3! .2 

0.35 12 .0 3±1 1 ± 1 O 6!1 36.!8 1.5:!: .7 6.!.4 2't2 0.1!.04 l 
0.44 15.0 3±.4 1± 1 O 3±.4 18±6 0.1 ±.1 3.! .3 1 't 1 O I Glucose 
O O 1.!.2 O O 1 ±.1 O O 1.!.1 O O 

0.02 0.38 5±1 11±4 O 2.!.2 14.!3 O 3.!.2 46!3 O 
0.04 0.75 10±1 15±3 0 .3~ .2 3±.3 56.! 6 O 6.!.4 59't3 0.3.!.2 
0.08 1.5 12±1 32±3 1.7~ .7 5.!1 81±6 1.1.! .5 a..+l 59!3 0.9.! .4 
0.17 3.0 9± 1 21±5 1.3 ~.5 5.!1 85.!4 1.1 ± .5 9...+1 55 :1:4 3.5.!1 .4 
9.25 4.5 8±2 45±7 1.3~ .4 6±1 73.!4 1.1 ±.5 4±.4 13 ~3 0.2.!.1 
0.33 6.0 5±2 12.!5 0 .7~.4 5.!1 65.!7 0.7.! .2 4.!.4 5:1:2 0.3.! .2 
0.42 7.5 2±,4 1 ± 1 0.1 ~.04 4±.5 23± 8 0.3± .2 3.!.5 2!2 O.I .!.04 . 



Table 4 - Continued 

---------- ------------------- --- ------------------------------------
BC 5 BC 36 BC 46 

------------------- - - -------------- - - ----------------------
Sugar Concentrat ion Callus Globular COlyledonary Callus Globular COlylcdonary Callus Globular COlyledonary 

area embryos cmbryos area em bryos em bryos arca embryos crnbryos 

-------------------------------------------------- _._------------------- ------------

'" ... 
~. 
iS 

M 

Fructose 
O 
0.02 
0.04 
0.08 
0 .17 
9.25 
0.33 
0 .42 

% mm ' 

O I:!' . 1 

0 .38 'l:!' 1 

0.75 lI:!' 1 

1.5 92" 1 

3.0 6:!' 1 

4.5 2:!'1 

6.0 12'.1 

7.5 17.3 

% no. m n1"l 

O O 12". 1 

65:!'S O 2:!" .2 
10.:!3 O a~ 1 

2G:!'6 O 4 .7 .4 

122' 3 0.4:.2 G2 1 

52'2 0.1 ! .1 2.:! .4 

O O 12' .3 

O O I .:!' .2 

% no. mmÍ' % nO . 

O O 17 .2 O O 

76:!'3 0.12" .oa a7.4 28"!:S 0.2.7 .1 

8375 0.4 2" .4 6:!"1 58 : 7 0.27 .1 

9 1:!'3 0.4: .2 9.71 80: 2 0 .77 .3 
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CalIus growth was generally more 
extensive with suerose than with either 
glucose or fruetose . Optimal growth 
occurred at 1.5 to 3% suerose and depen
ding on clone occurred from 0.75 to 4.5% 

for both g1ueose and fruetose. 
The optimum production of globular 

embryos varied with clone, sugar, and sug
ar eoncentraúon. With sucrose as the 

carbon souree, BC 36 was the most 
responsive clone showing maximum glob
ular embryo production (53%) at 9% su
erose and a secondary peak (45% globular 

. embryos) at \.5% sucrose. The optimum 
production of globular embryos was 21 % 
for BC 5 and 9% for BC 46. both at 

0.75% sucrose. 
Embryogenesis increased when su

crose was replaced by glucose or fruetose 
in ali three clones. Thus, the maximal per
eentage of globular embryos using su
crose, glueose, or fruetose , was 53. 85, 
and 91 % for BC 36; 21 . 45, and 65% for 
BC 5; and 9. 59, and 80% for BC 46. 
respeelively. The optimum glucose con
centration was 3% for BC 36, 4.5% for 

4.5% for BC 5, and 0.75 or 1.5% for BC 
46. The optimum fruetose eoncentration 
was 1.5% for BC 36 and BC 46 and 
0.38% for BC 5. In ali clones. embryoge
nesis was inhibited at sugar eoncentra

tions above 0.26 M. 
With each clone and sugar (with the 

exception of BC 5 and glueose) the opti
mum eoncentraúon for cotyledonary em
bryos was higher than the oplinlUm rc 
quired for maximum embryogenesis. 

0sm0Iic effcct of maoaitol In or
der to determine if lhe embryogenie 
response of BC 36 10 relalively high su
crose concentration was due to an osmot
ic effeet, three carbohydrate treatments 
were evaluated (Table 5): 1.5% sucrose, 
9% sucrose, and 1.5% sucrose + 4.5% 
mannitol. The osmolarities of the 9% su
crose and lhe 1.5% suerose + 4.5% 
mannitol were similar. Maximum 
g10bular aod eotyledonary embryos 

were obtained wilh 9% sucrose. the least 
with 1.5% sucrose . The 1.5% suerose + 
4.5% mannitol treatment showed inter
mediate values. 

Table 5 - Effect of suerose and mannitol on embryogenesis and embryo 
development of BC 36 (20 explants per treatment). 

Treatment 

1.5% suerose (.04 m) 
9% suerose (.26 m) 
1.5% suerose (.04 m) + 4.5% 

mannitol (.25 m) 

Osmolarity 
(- mPa) 

0.11 
0.64 

0.73 

Globular 
embryos 

% 
1 :!: l' 

36:!:6 

15:!:3 

z-
X :!: SE (Pereentage data based on are sin transformation). 
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Cotyledonary 
embryos 

no. 
0.1:!:.7 
5,9:!:.7 

1.0:!:.3 
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DiscussioD 

Thcse experimcnts demonstrate that , 
io cacao, embryogenesis from callus is 
sensitive to carbon source and concentra
tion as well as clone. For example, with 
sucrose the optimum produelion of glob
ular embryos from eallus in BC 36, lhe 
mOSI responsive clone, was consislenlly 
obtained wilh 9% sucrose whilc in BC 5 
and BC 46, the Icast responsive clone, 
maximum responses wcre gcnerally at 
lower suerose coneentration. Howcver , 
embryogcnesis incrcased in ali three clo
nes when sucrose was replaeed ·by glu 
cose or fruclose. The faet that 1.59( su
crose plus 4.5% mannitol increased em
bryogenesis as comparcd lO 1.5'ff sucrose 
a10ne (Table 5) suggesls thal part of the 
embryogcnic response to sugars is due to 
an osmotic cffecl. 

Suerose is the major earbon sourcc 
uscd for most sludies with embryogcnc
siso Elevated sucrose eoncentration (6%) 
has increased somatic embryogenesis in 
Mangifera indica, and Carica sp. (Litz 
and Conovcr , 1980: 1982: 1983) while 
12% sucrose is effective in Zea I1U1YS (Lu. 
Vasil and Ozias-Akins, 1982). Sucrose, 
glueose. and fruetose were equally effec
tive to iniliate somatic embryos of egg
plant (Solanum m elofl[l"fUl ) with an opti
mum response at 2% (Gleddic. Kcller and 
Setterfield, 1983). In citrus asexual em
bryogenesis is slimulaled by galaclóse 
(Kochba el ai, 1978). 

The cffeel of carbon sourcc and con
cenlration on caeao embryo dcvelopmenl 
was inconsiSlenl in lhe presenl sludy. 
Maximum numher of cOlyledonary em
bryos usually oecurred either at lhe same 
or aI higher eoneenlrations of sugars Ihan 
Was optimum for maximum percentage of 
globular cmbryos. Prcvious studies with 
eotyledonary asexual embryos prolifcr
alcd by hypocolylary budding have dem
onstraled Ihal in liquid medium, the sig
nal fo r lhe aecumulalio.n of anlhoeyanins, 
lipids. and alkaloids is sucrose wilh 27% 
opliJ1lllnJ (Pencc, Hasegawa and Janiek, 
198 1: Paiva and Janick , 1982) bUl nOl 
glucosc or fruelose (A . K. Kononowicz 
ano Janick, 1984). Dry wcighl accumula
lion, however, was higher wilh glueose 
Ihan wilh sucrose. 

There wa no clear effecl of coconul 
walcr in increasing lhe frequeney of asc
xual embryogenesis or embryo develop
menl from callus. Coconul waler did, 
however, cnhance lhe frequeney of em
bryogenesis f rom BC 36 callus Wilh low 
suerose concentralions. Various sludies 
(S lI ssex ano Frei, 1968; Konal and ala
raja. 1%9: Litz ano Conover. 1982: Pen
cc, Hasegawa and Janick. 1979; 1980) 
have shown an cnhaneemenl of direel 
embryogenesis from inunature zygotic 
cmbryos due 10 coconUl walcr in lhe 
presence of auxin. The presenl study 
suggesls lhal the stimulatory cffect of 
coconUl waler may he due in parI 10 ilS 
high conlent of glucose and fructose 
(Tulecke el ai, 1961). 
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Influência de elementos meteorológicos 
no lançamento foliar do cacaueiro 

Hermes Alves de A/meida1, Regina Ceie R. Machadcl. 
Nilson Augusto Villa Novel e Walny S. da Silvei 

Resumo 

Procurou·se avaliar a influência de elementos meteorológicos que mais interferem, conjunta
mente. no lançamenlo foliar do cacaueiro (ThLobromo. cacao L.). Ulilizaram-se 50 cacaueiros hlbridos 
em uma área cultivada com cerca de 200 plantas. Avaliou·se semanalmente o número de folhas novas 
emilidas em lO ramos marcados por planta. durante 36 meses. Os efeitos conjunlos da energia e da 
água foram detenninados in<:luindo-se um falor de penalização do dHicil hídrico (ETRlETO), na ex 
pressão original de graus-dia, obtendo-se. assim. uma nova função denominada de graus-dia " penali
zados" (GDP). Os resul tados mostram que a combinação entre elemenlos meleorológicos e lançamenlo 
foliar pode ser evidenciada prin<:ipalmente pelo GDP. embora a água armazenada no solo e a radiação 
solar também exerçam innuência no lançamenlO foliar . Ressalta -se. entretanlO . que o GDP isolada
mente apresenta uma correlação em tomo de 80 %, sendo o mais explicativo o verificado três semanas 
antes da emissão folia.r . 

Palavras-chave: Theobroma cacao. lançamento foliar . elementos meteorológicos, graus-dia penaliza
dos, modelo agroclimático 

Influence of meteorologic factors on leaf flush of the cacao tree 

Abstract 

This paper is con<:emed wilh an evaluation or lhe innuence of meteorologic falors which jointly 
slrongly innuence lhe nushing of lhe cacao Ircc (ThLobromo. cacao L.).Fi fly trees were chosen from a 
plol of 200 hybrid cacao lrees. The number of dcveloping leaves per planl was counled wcckly from 10 
labeled branches during 36 monlhs. The combined cffccl of energy and waler was dClcrmined inclu
ding a corrccted faclor of waler deticil (ETRlETO) in lhe degree-day e.pression . Thus. a new funclion 
was obtained and termed correcled degree day (CDD) . The resull' show lhal a relationship belween 
meleorologic faclors and nushing can be evidtnced mainly Ihrough lhe CDD. al lhough bolh slored 
water in lhe soi! and solar radialion also exert ao innuencc on lhe lea( nush. II is, however. obscrvcd 

'Divisão de CúmDtologia. Centro de P.squisas do Cacau (CEPECJ. APT CEPLAC. 45.600. Itabuna. 
Bahia. Brasil. 
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lhal CDD individually represents lhe corrclalion aboul 80% and lhe mosl representativo CDD is lhal 
obscrved Ihree weeb borore lhe lear flush occurs. 

Key words: The'Jbroma cacao, lear flush, metereologic facton, correcled degree day, agroclimalic 
model 

Introdução 

as regloes produtoras de cacau 
(Theobroma cacao L.), as oscilações cli 
máticas têm sido uma das causas princi
pais para explicar os níveis de rendi
mento anuais. Essas variações exercem 
efeitos marcantes no ciclo de lançamento 
foliar, importante fator determinante da 
produção. Embora o efeito da precipita
ção pluvial sobre a fenologia do cacau te
nha sido bastante estudada (Alvim, 1977; 
Alvim e Alvim, 1978), pouca atenção tem 
sido dada às interações entre os elementos 
meteorológicos e a renovação de folhas. 
O conhecimento dessas interações cons
titui elemento básico para interpretar as 
oscilações na produção de cacau em fun 
ção da variação do lempo e do clima. 

O lançamento foliar do cacaueiro tem
se mostrado muito sensível a variações no 

ambiente. Verifica-se, na maioria das re 
giões produtoras de cacau, que a emissão 
de folhas inicia-se após as primeiras chu
vas que sucedem um período seco (Alvim, 

1977). Para Sale (1968), a chuva ou a ir
rigação, após um perfodo seco, é uma 
condição necessária para se iniciar o lan

çamento. 
Observa-se, em condições de campo, 

que o lançamento foliar inicia-se em res
posta a um aumento do potencial da água 
na planta e não necessariamenle à chuva, 
após um período de estresse de umidade. 
Uma vez iniciada a abertura da gema api
cal , a chuva lem efeito decisivo sobre a 
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expansão foliar, sendo esta uma das pos
síveis razões para explicar os lançamentos 
vigorosos, sempre associados com a 
ocorrência de chuva seguindo a um perío
do de estresse de umidade (Alvim, 1977). 

O efeito desencadeado por períodos 
secos seguidos por chuva, sobre a ativida
de da gema apical, parece ocorrer através 
de modificações no balanço ácido abscísi
co (ABA): citocininas, isto é, o lança
mento sendo inibido por aumento na rela
ção ABA: citocininas (Alvim et ai, 1974). 

A remoção de folhas adultas produz mo
dificações nesse balanço hormonal . As
sim, logo após o desfolhamento, o nível 
de ABA na gema apicaJ decresce, en

quanto as citocininas aumentam conside
ravelmente (Alvim e Alvim, 1976). 

Em cacaueiros jovens, a emissão de 
folhas se faz de maneira rítmica, relati 
vamente independente do clima, e nem 
sempre apresenta sincronismo, indicando 

que o ritmo de crescimento está sob con
trole endógeno (Vogel, 1975). No entan
to, em condições de campo, tem sido 
constatado efeito modificador do clima 
sobre as características desse ritmo (AI
vim, 1967; Soyer, 1970; Snoeck, 1979). 

Existem inforn13ções sobre a periodi
cidade de produção de folhas em cacau 
em relação à variação dos elementos cli 
máticos, isoladamente, em especial o 
efeito da temperatura (Sale, 1968: Cou
prie, 1972), da radiação solar (Boyer, 
1970; Snoeck, 1979) e chuvas (Alvim, 
1977; Alvim e Alvim, 1978). No entanto, 
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pouca atenção tem sido dada ao efeito das 
interações entre os elementos meteorol6-
gicos e a renovação de folhas do ca
caueiro. Os elementos meteorol6gicos são 
freqücnlemente interdependentes; por 
isso, dificilmente se pode distinguir efeito 
de um ou de outro isoladamente. Neste 
trabalho procurou-se desenvolver um 
modelo agroc1imático que evidenciasse os 
efeitos interativos entre os elementos 
meteorol6gicos e o lançamento foliar do 
cacaueiro. 

Material e M~lodos 

O experimento foi conduzido no Cen
tro de Pesquisas do Cacau (CEPEC), mu
nicípio de Ilhéus, Bahia, latitude de 14045' 

S. longitude de 390 16' W e altitude de 41 
m. 

Selecionaram- se 50 cacaueiros hlbri
dos, em uma área cultivada com cerca de 
200 plantas, com aproximadamente 12 
anos de idade, plantadas em espaçamento 
3 x 3 m. Antes de iniciar a fase experi
mentai, eliminaram-se todos os frutos, 
a fim de manter as plantas numa mesma 
condição inicial quanto à presença de 
frutos . As 50 plantas constituíram a uni
dade experimental , onde foram avaliadas 
semanalmente a emissão de folhas novas 
surgidas em 10 ramos , previamente mar
cados, por planta. A folha era cortada 
quando o limbo atingia 2 cm ou mais de 
comprimento. 

Os dados meteorológicos foram cole

tados na Estação Agrometeorol6gica pa
drão do CEPEC, localizada a 500 metros 

da área experimental . 
A temperatura média do ar foi calcu

lada diariamente, de acordo com as nor
mas do Instituto Nacional de Meteorolo-

gia (I NEMET), através da equaçllo: 

Tmed = 
Tmak + t ' 2 

5 

onde, 

T med = temperatura média do ar (0C); 
T max = temperatura máxima do ar (OC); 
T min = temperatura mínima do ar (OC); 

t' 2 e t 24 = temperatura do ar (bulbo seco) 

tida às 12 e 24 horas TMG. 

O balanço de energia disponfvel ao 
sistema foi obtido mediante a equação 
proposta por Brunt (1932): 

H = Qg(1- r) - E ór medO 

(0,56 -0,92 \fCa)(O,1 + O,9nJN), 

sendo: 
H 

Qg 

r 
( 

c5 

-

-

-
= 

-

energia liquida disponfvel ao 
sistema (cal.cm-2.dia·'); 
radiação solar global (cal. 
cm,2 .dia"); 

albedo da superfície (%); 
emissividadedasuperffcie(-'I); 
constante de Stefan-Boltzman 
(1,19 X 10'7 (cal,cm,2.dia". 

°K,4); 

T medo = temperatura média do 
ar (OK); 

e. - tensão atual de vapor (mm Hg) 
n - insolação (horas e décimos) 

N - insolação máxima teorica
mente possível, calculada dia
riamente, para a latitude de 
15° S, por Villa Nova e 
Ometto (1978), 

A evapotranspiração de referência foi 
calculada semanalmente, utilizando-se o 
método combinado do balanço de energia 
e aerodinâmico preconizado por Penman 
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(I 948), de acordo com a equação: 

A. H 
ETO = .- + 

A. 59 + Y 

Y 

A. + Y 
E. 

onde: 
ETO - evapotranspiração de refe-

rência (rum) ; 

A. - tangente à curva de saturação 
de vapor sobre a água, à tem
peratura média do ar (rum Hg. 
<>C- ' ); 

Y - constante psicrométrica (rum 

Hg. <>C- ' ); 

E. = termo aerodinâmico, calculado 
pela expresslio: 
E. = 0,35 (1,0 + UlI60,9) 

(e. - e.) 
U = velocidade média do 
vento a 2m acima do solo 
(Icm.dia-1); 

(e. - e~ = déficit de satu
ração de vapor (nvn Hg). 

A capacidade máxima de água dispo
nível (CAO), ou armazenamento máximo, 
é considerada como sendo a água retida 
pelo solo entre a capacidade de campo 
(1/3 atm) e o ponto de murchamento 
permanente (I5 atm), calculado de acordo 
com a expresão: 

onde: 
CAO = capacidade máxima de água 

disponível ou armazena
mento máximo (rum); 

etc = umidade à base de volume sob 
tensão de 1/3 atm (cm3/cm3); 

6 PMP = uqUdade à base de volume sob 
tensão de 15 atm (cm3/cm3) ; 
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h = profundidade do perftl (rum) 

A contabilidade de água no solo foi 
estimada a partir do método do balanço 
lúdrico climático, preconizado por Thor
nthwaite e Malher (1955). O processo 
contabiliza, semanalmente, a' água que 
entra no solo através da precipitação plu
vial e a que o deixa por evapotranspira
ção_ A partir da CAO de 50 mm, calcu
laram-se: a) evapotranspiraçlio real 
(ETR); b) deficiência hfdrica (OEF); e 
c) excedente hídrico (EXC). 

A ETR foi determinada com o auxfl.io 
de tabelas elaboradas por Thornthwaite e 
Malher (1957) para uma capacidade de 
armazenamento de 50 nvn. 

Os graus-dia (GO) foram calculados 
através da equaçAo proposta por Villa 
Nova et al (1972): 

GO = 
(Tmax - Tb)2 

. I dia 

onde: 
T b - temperatura mínima de refe

rência Cf mad = 23°C) 

Em função dos GO obtidos na equação 
acima, calcularam-se os graus-dia "pena
lizados", semanalmente, introduzindo o 
fator de "penalização" devido ao déficit 
hídrico (ETR/ETO), obtendo-se, assim, 
a seguinte equação: 

GOP 
ETR 

- GO x -- x 
ETO 

N'! de dias com T med > 23°C 

N'! total de dias do perfodo 

onde: 
GOP = graus-dia "penalizados" acu

mulados semanalmente (OC); 
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GD = graus-dia acumulados sema
nalmente (OC); 

ETR/ETO = relação entre a evapo
transpiração real e a 
evapotranspiração de 
referência (nunlmm) 

Os dados de lançamento foliar foram 
submetidos a diversas transformações 
para a sua normalização, sendo que a do 
10garitm(J neperiano do número de folhas 
mais um LN (foi + I) foi a que melhor se 
ajustou. 

Procurou-se desenvolver um modelo 
matemático que explicasse a interação 
existente entre o lançamento foliar e os 
elementos meteorológicos. Assumiu-se, 
portanto, que cada elemento meteorológi
co exerce um certo controle sobre a 
emissão de folhas do cacaueiro. 

As estimativas dos parãmetros da re
gressão foram detenninadas através do 
"Statistical Analysis Systems-SAS", uti
lizando-se o método de análise de re
gressão linear ~o tipo Stepwise. 

O número de folhas por planta de uma 
dada semana foi submetida a efeitos in
terativos de elementos meteorológicos, 
defasando-se de I, 2 .... n semanas, até 
encontrar um melhor ajustamento da rc
gressão. Portanto, o índice numérico, para 
cada variável , representa o número de 
semanas na qual o elemento meteorológi
co é mais relacionado com a ocorrência 
do lançamento foliar. 

e modelo mais representativo foi sele
cionado com base na significãncia de pa
râmetros estatísticos tais como: coefi
ciente de detenninação (R 2) e do coefi
ciente de detenninação corrigido (R 2); 

coeficiente de variação (CV);·testes t e F; 
erro padrão e da estatfstica Cp de 
Mallows. 

Resultados e Dicussão 

Os dados de armazenamento de água 
no solo, radiação solar, graus-dia penali
zados e o número de folhas emitidas por 
planta são mostrados na Figura 1. Obser
va-se que , de agosto/82 a início de feve 
reiro/83, ocorreu acentuado decréscimo 
no armazenamento de água no solo, em 
conseqüência de uma irregularidade, tanto 
na quantidade quanto na distribuição de 
chuvas, no município de Ilhéus, durante 
esses meses. Esse período foi caracteriza
do, para efeito de interpretação dos re
sultados, como "atípico". Assim, os re
sultados foram analisados em duas etapas: 
uma, utilizando-se toilo o período de da
dos (agosto/82 a agosto/85); e a outra, 
excluindo-se 25 semanas compreendidas 
entre agosto/82 e início de fevereiro/83 
(período atípico). 

A relação entre a evapotranspiração 
real e a evapotranspiração de referência 
(ETRlETO) foi utilizada para quantificar 
os efeitos do déficit hfdrico no lança
mento foliar. Este fndice tem sido também 
estabelecido para caracterizar efeitos do 
déficit hfdrico na produção e/ou na pro
dutividade, em outros cultivos (Yao, 
1973; 1974; Mota, 1981; Canlargo, 1984). 
A relação ETR/ETO foi incluída na ex
pressão original de graus-dia a fim de se 
estudar os efeitos conjugados da tempe
ratura e da água no lançamento foliar. 
Essa nova função foi denominada de 
graus-dia penalizados (GDP). 

Observa-se (Figura 1) que, durante o 
período atípico, houve uma redução su
perior a 50% no número médio de folhas 
emitidas por planta, de dezembro/82 a fe
vereiro/83, em relação ao lançamento fo
liar correspondente em 83/84 e 84/85, 
no qual as condições climáticas foram rc-
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guiares. É interessante notar que, devido 
à estiagem, o pico máximo de lançamento 
foliar, que normalmente ocorre em feve
reiro, foi drasticamente reduzido em fe
vereiro/83. Supõe-se que esta estiagem 
tenha afetado alguns dos processos meta
bólicos que contribuem para o desenvol
vimento dos prim6rdias foliares. Para AI, 
vim (1960), as respostas flsiol6gicas do 
cacaueiro são afetadas quando o conteMo 
de água no solo está abaixo de 60 - 70% 
da capacidade máxima dispolÚveL Res
salta-se que a anormalidade climática 
(período at{pico) não modificou a época 
de ocorrência do lançamento foliar, nor-
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malmente verificada de setembro a feve
reiro, porém reduziu drasticamente sua 
intensidade. Nota-se também (Figura I) 
maiores valores de GDP de novembro/82 
a fevereiro/83, em relação ao mesmo pe
ríodo em 83/84 e 84/85. Como o GDP 
representa os efeitos conjugados da ener
gia e da água, seus valores mais elevados, 
observados no decorrer do penodo atípi
co, foram condicionados mais pela radia
ção solar mais elevada do que propria
mente pelo déficit hídrico. O GDP teria 
sido ainda mais elevado se não tivesse ha
vido redução no fator de penalização de
vido ao déficit hídrico. Assim, quando 
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OCorre um déficit hldrico (ETR/ETO< 1), 
o efeito conjugado da energia e da água 
será proporcionalmente reduzido em fun
ção do défICit hídrico. 

Nas condições climáticas da Bahia, o 
cacaueiro geralmente paralisa o lança
mentQ foliar no período de março a julho, 
permanecendo em relativo repouso vege
tativo (Alvim, 1977). As causas dessa 
paralisação, embora muito lúpotetizadas, 
ainda não foram suficientemente caracte
rizadas como resultante de efeito pura
mente fisiológico ou climático. No en
tanto, os resultados obtidos neste trabalho 
indicam que o período de energia decres
cente (radiação solar, temperatura e 
GDP) coincide com os meses em que o 
lançamento foliar é nulo. Parece que uma 
radiação solar global relativamente baixa 
(em média abaixo de 350 langley.dia·') 
contribui para manter a gema vegetativa 
em repouso durante o período de mar
ço - julho. Verifica-se, entretanto (Figura 
I), que, quando a curva de radiação solar 
alcança pontos de mínima energia (abaixo 
de 300 langley.dia·') e inicia uma fase 
crescente, o lançamento foliar é reinicia
do. Parece que essa mudança no nível de 
energia se torna condição necessária para 
induzir a quebra da dormência da gema 
apical. 

Observa -se também na Figura 1 que, 
durante o período de repouso vegetativo 
(marçol julho) oscilações no nível de água 
armazenada no solo e, conseqüentemente, 
sequência de déficit e excesso hídricos 
não pareceram ter influência, pelo menos 
diretamente, sobre o fenômeno de quebra 
desse repouso. Ressalta-se, portanto, que 
um lançamento foliar insignificante (em 
torno de duas folhas.planta·' .semana·') 
ocorreu em abrill85, quando o nível de 

água armazenada no solo foi recuperado 
para a máxima capacidade de armazena
mento, em consequência de chuvas in
tensas (387 mm em quatro semanas) 
ocorridas após um período de déficit hí
drico durante as três últimas semanas de 
março. Nota-se que esse lançamento co
meçou a partir da segunda semana de 
chuvas intensas (total de 200 mm), pro
longando-se durante três semanas, quan
do, então, a gema apical retomou ao re
pouso (Figura I). Supõe-se que o retomo 
ao repouso seja devido à curva energética 
(principalmente radiação solar) se encon
trar em fase decrescente. É interessante 
notar que não houve lançamento foliar em 
abril de 83 e 84. Ressalta-se que, em 83 e 
84, não ocorreram chuvas tão intensas e 
continuas durante duas a três semanas 
como em abril de 1985, embora uma se
quência de penodo de estiagem 
(ARMZ < 50 mm), tenha sido também 
observado em abril de 83 e 84. 

Verifica-se (Figura I) que o período 
principal de lançamento foliar no decorrer 
do ano é de setembro a fevereiro, com 
alternáncia de pequenos periodos de re
pouso vegetativo. No decorrer desses 
meses, a curva energética (médiaS.dia·') 
encontra-se em ascensão, mostrando uma 
radiação solar global superior a 350 lan 
gley.dia·' e um GDP de 10 OC, o que 
coincide com o período de lançamentos 
foliares mais intensos. Resultados seme· 
Ihantes com radiação solar foram também 
encontrados por Couprie (1972), em que 
a intensidade do lançamento foliar foi 
positivamente relacionada com a radiação 
solar. 

É interessante observar que, uma vel. 
quebrado o repouso da gema apical , a dis -
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ponibilidade de água parece exercer uma 
grande influência sobre a intensidade de 
emissão foliar . Por exemplo, o lança
mento foliar (Figura 1) tomou-se relati
vamente intenso (maior número de folhas) 
quando um pedodo de déficit hídrico 
(ARMZ < 50 mm) foi seguido por chuvas 
(reabastecimento de água no solo). Re
sultados similares foram encontrados por 
Sale (1968), Alvim (1977) e Machado e 
Alvim (1981). 

Nota-se que , com exceção do período 
de repouso vegetativo, quanto maior o 
déficit Iúdrico (ARMZ ~ 50 mm), desde 
que não seja muito prolongado, como o 
período atípico, menor é o m1mero de 
dias para ocorrer o primeiro lançamento 
foliar após o infcio da recarga máxima de 
água pelo solo (ARMZ = 50 mm). Ve
rifica-se (Figura I) que, após três sema
nas de déficits hídricos, nos meses de de
zcmbro/83, janeiro/84 e dezembro/84, 
lançamentos intensos (picos) ocorreram a 
cerca de uma a duas semanas após as pri
meiras chuvas, quando o reabastecimento 
de água atingiu ao ruvel máximo 
(ARMZ = 50 mm). 

Os resultados referentes à temperatura 
(Figura I) mostram que temperaturas 
acima de uma valor de referência (em 
torno de 23 0C) coincidem com pedodos 
de lançamentos crescentes. Resposta se
melhante foi observada em condições 
controladas por Sale (1967; 1968), quan
do plantas de cacau submetidas a três re
gimes de temperatura (23,3, 26,6 e 30,0 
0C) emitiram folhas a cada 95, 36 e 20 
dias, respectivamente. Parece, portanto, 
que temperaturas mais elevadas aceleram 
o infcio do lançamento. 

Analisando-se , o efeito físico e utili
zando-se a técnica de modelagem, foram 
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avaliados os efeitos conjunto e individual 
que os elementos meteorológicos exercem 
no processo de emissão foliar (Quadros I 
e 2). O modelo envolvendo todo o perío
do de dados apresentou coeficientes de 
determinajião (R2 = 0,718) e de variação 
(CV = 22,28%), enquanto aquele ex
cluindo o período atípico mostrou 
maior coeficiente de determinação 
(R2 = 0,776) e menor coeficiente de 
variação (CV = 21,15%). Embora a di
ferença entre os coeficientes seja peque
na, isso mostra que o efeito físico provo
cado pela irregularidade na distribuição e 
quantidade de chuva durante o período 
atípico reduziu o lançamento foliar, pos
sivelmente por ter afetado alguns dos 
processos metabólicos que contribuem 
para o desenvolvimento dos primórdios 
foliares. 

As análises estatísticas (Quadros I e 2) 
referem-se ao efeito médio que cada ele
mento meteorológico exerceu semanal
mente sobre o lançamento foliar no de
correr das duas situações estudadas (pe
dodo atípico e todo o período) e não um 
efeito isolado, num determinado período 
(semana, mês ou ano qualquer). É inte
ressante notar que , das variáveis envolvi
das no modelo, o GDP isoladamente ex
plica cerca de 80% da correlação entre os 
elementos meteorológicos estudados neste 
trabalho e o lançamento foliar. Esse grau 
designificânciaestatlsticaparao GDP de
corre do fato desta variável representar 
efeitos conjuntos de energia e de água 
(incluindo balanços de energia e hídrico). 
O GDP mais explicativo, entretanto, é 
aquele ocorrido, em média, três semanas 
antes da emissão foliar. Vale ressaltar que 
o GDP, representando o efeito conjunto 
de vários elementos meteorológicos, é 
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Ouadro 1 - Análise estatlstica para o modelo mais representativo, com quatro 
variáveis. Ilhéus, BA, agosto/82 a agosto/85. 

C. Variação 

Regressão 
Erro 
Total 

Variável 

Intercepto 
GDP3 
TMED8 
INSL9 
RADS9 

S.O. 

214.815 
84.501 

299.316 

Parâmetro 
estimado 

- 5,923 
0,054 
0,292 

- 0,186 

0,009 

Análise de Variância 

G.L. O.M. F 

4 53.703 91,520" 
144 0,586 
148 

Parâmetros da regressão 

Erro Teste 
padrão t 

1,185 - 4,999 ** 
0,012 4,500 H 

0,060 4,867 .. 

0,058 - 3 201 ** , 
0.001 9,000 •• 

.. significativo a 0,1 % de probabilidade. 

Equação de regressão: 

R2 

0,718 

R2 

0,505 
0,108 
0,090 
0.Q15 

Y = e- 5.923 + O.054GOP3 • O.292TME08 - O. !86!NSL9 + O.009AADS9 - 1 

onde Y = número médio de folhas . planta' ! . semana' ! 

-2 
R CV(%) 

0,710 22,287 

Intervalo de 
confiança (95%) 

- 5,923 ! 2,324 
0,054 ! 0,023 
0,292 ! 0,118 

- 0,186 ± 0,114 
0,009 ± 0,001 
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Ouadro 2 - Análise estadstica para o modelo mais representativo, com quatro 

variáveis. Ilhéus, BA, fevereiro/83 a agosto/85. (Sem o perlodo considerado 
" adpico" ) 

C. Variação 

Regressão 
Erro 
Total 

Variável 

Intercepto 
GDP3 
TMED8 
INSL9 
RADS9 

S.O. 

184.237 
53.255 

237 .492 

Pa râmetro 
estimado 

- 8,541 
0,061 
0,418 
0,079 
0,002 

Análise de Variãncia 

G.L. O.M. F 

4 46.059 102,92 --

119 0,447 
123 

Parâmetros da regressão 

Erro Teste 
padrão t 

1,100 - 7,764 •• 

0,012 5,083 ** 
0,055 7,600 .. 

0,Q30 2,633 ** 
0,001 2 000 ** , 

** significativo a 0,1 % de probabilidade. 

Equação de regressão: 

R2 

0,776 

-2 
R 

0,563 
0,108 
0,090 
0,015 

Y = e- 8.54' + O.06 . GOP3 + O.4'8TMEDa + O.079 'NSL9 + O.OO2RAOS9 - 1 

onde Y = número médio de folhas . planta" . semana" 
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- 2 
R CV(%) 

0,768 21 ,152 

Intervalo de 
confiança (95%) 

- 8,541 :t 2,156 
0,061 .:t 0,023 
0,418 :t 0,108 
0,079 ± 0,059 
0,002 :t 0,001 
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uma variável que apresenta condições 
mais próximas das reais ex istentes numa 
determinada semana. 

Os resultados contidos nos Quadros I 
e 2 mos tram que a temperatura média do 
ar da oitava semana (TMED8), a radiação 
solar e a insolação da nona semana 
(RADS9 e INSL9) exe rcem também 
grande innuência no lançamento foliar. 

Assim, pode-se estimar o lançamento fo 
liar a partir de um n1odelo envolvendo 
esses elementos meteorológicos. Conclu
sivamente, o modelo matemático abaixo 
reúne características que permitem esti
mar o número de folhas novas emiti
das.planta·

'
.semana· ' (Y): 

Y = e-8.S41 + O.061GDP3 + O,418TMED8 

+ O.079INS1.9 + O.002RADS9 _1 
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Centro de Pesquisas do Cacau, IIMus, Bahia, Brasil 

Stomatal resistance and transpiration rates 
of shaded and unshaded cacao trees 

RalÍl R. Valle', IVO/li)' S. da Si/va' alld Ricardo A. C. de Miranda' 

Absba:t 

Measured leaf stomatal resistances (Rs) "'ere used lo estimale transpiration rates (TR) on different 
canopy layers of shaded and unshaded cacao Irees. Data taken on a sunny and an overcasl day ",ere used 
to compare the sromatal and transpirdtional behavior of the canopies. Stomatal resistances 00 lhe over~ 
casl day for the unshaded Iree increased gradually from the upper to lhe lo",er canopy layer, ",ilh a 
consequent decrease in TR. The Rs for lhe leaves of lhe shaded tree "'ere lo",er for the bonom Ihan for 
lhe upper canopy layer leaves. This .... as presumably due to lhe higher irradiance received by lhe lo",er 
canopy layer.;. Greater irradiance in the bollom layer.; of lhe shaded tree "'as caused by lhe shade of an 
Erythrina fusca that impeded light penetration to the upper layer.; even allo",er solar angles. Slomatal 
resistances and TR, on lhe sunny day for lhe unshaded tree aod bel"-een t .... o arcas of lhe upper caoopy 
on lhe shaded trec, "'ere closely correlated lo irT8diance. Estimated daily TR, for lhe shaded tree, ",ere 
of the same order of magnitude of TR computed by olher aulhor.; by different ,nelhods. 

Key words: ThLobroma cacao, stomatal resistance, transpiration, micrometeorology 

Resist~ocia estomtica e taxas de traospiração 
de cacaueiros sombreados e oão sombreados 

Resumo 

Medidas de resistencia estomática (Rs) foram usadas para estimar a taxa de transpiração (TR) em 
diferenteS camadas da copa de cacaueiros sombreado e sem sombreamento, em dias ensolarado e nu· 
blado. Na árvore sem sombreamento, durante o dia nublado, os valores da resistencia estomática apre
sentarim um aumento gradativo da camada superior para a inferior t com conseqüente dec:r&eimo da 
TR. Na árvore sombreada, os valores da Rs foram menores nas folhas da camada inferior do que nas da 
parle superior da copa . Isto foi causado, pro~avelmente, pela maior irradiação recebida pelas camadas 
inferiores da copa, deyido à sombra de Erythrinafusca, a qual impediu a penetração de luz nas camadas 
superiores, mesmO em ângulos solares menores. Resistência estomática e TR . no dia ensolarado, no ca
caueiro não sombreado e em dois pontos amostrados da camada superior, no cacaueiro sombreado. 
mostraram estteita correlação com a irradiação. As transpirações estimadas diariamente, para o ca
caueiro sombreado, foram da mesma ordem de magnitude que aquelas computadas por outros autores 
por diferentes mttodos. 

Pa/ovras-cMve: ThLobroma cacoo, resistfncia eslomática, transpiração. micrometoorologia 

I DMs40 de Bot4nica. Centro de Pesquisas do Cacau, APT CEPUC, 45.600,ltabuna, Bahia, Brwi1. 

Seceivtd for publication ApriJ 28, 1986 /75 
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latrodactioD 

Transpiration rate (TR) of Irees can be 
difficult 10 delemrine because of lhe large 
canopy size. Due lO lhe high COSI of 
equipmenl for measuring TR, allempts 
have been made lO calculale TRs of trees 
by more inexpensive and simpler means. 
Alvim (1959) calculaled TR of cacao 
leaves by weighing detached leaves afler 
differenl periods of lime. He assumed 
Ihal a malure cacao tree have 
approximalely 5000 leaves. and Iherefore 
estimaled Ihal it may transpire aboul 40 
Iilers of waler per day, depending upon 
region and climalic changes. This 
eSlimation also assumes Ihal ali leaves 
transpire ai lhe same rale. Cadima and 
Alvim (1982) eslimaled (TR) of cacao 
Irees measuring, gravimelrically, changes 
in volumetric soi! waler conlent. They 
caJculaled Ihal under well-walered 
conditions an adull cacao Iree could 
transpire 45 lilers per day. In their study, 
correclions for verlical water movemenl 
were not done. Also, il was assumed Ihat 
losses due 10 evaporation were mínima!, 
since the soil was covered wilh plastic 
sheelS. Therefore, ali lhe soil waler los I 
was presumably due lO cacau 
Iranspiralion. 

In Ihis reporl lhe diffusiori through lhe 
slomalal opening due lO difference in va
por pressure gradienl belween leaf and 
air was calculalcd from direcl measure
ments of stomalal resislance and leaf and 
air lemperalures. This approach was used 
lO eslimale lhe dynamics of waler IOSI by 
lhe canopy and canopy laye rs of shaded 
and unshaded adull cacao Irees, and lO 
compare lhe estimaled TR lO valucs com
pUled by olher melhods. 

R~la T~ob,oma / 7 (3). /987 

Materiall and Metboda 

This study was conducled in 
September 1985, at the experimental 
farro of the Cacao Research Center 
(CEPEC), situaled 22 km wesl of the porl 
of Ilhéus in lhe s~te of Bahia, Brazi! (lal. 
140 47' S. Iong. 39" 16' W, 86 m above 
sea levei). Leaf slomatal resistances (Rs) 
were determined in shaded and unshaded 
cacao trees in a 7-year old plantation of 
lhe cultivar 'Catongo', planled at 3 x 3 m. 
The shaded cacao plant was growing aI a 
distance of aboul 2.0 m from an Erythrina 
fusca shade Iree. The unshaded Iree was 
located about 15 m from lhe shaded Iree 
in such a way lhal it received direct solar 
radiation from aboul 0800 h local time to 
approximatel y 1700 h. The cacao trees 
were chosen for canopy similarity and 
uniformily. Slomatal resistance was 
measured in lhe final three leaves of a 
f1ush of similar age (about 90 days after 
f1ushing), at different canopy layers in 
bolh trees as shown in Table I. The soi! aI 
the research site, c1assified as Typic 
Tropudalf serie Sede, was more than 
1.5 m deep, well-drained, and at 
soil-waler ficld capacity on lhe measuring 
days. 

Slomatal resislances were determined 
wilh a diffusion poromeler (Delta MK li, 
Delta Devices, England), photosynthetic 
photon f1ux densilY (PPFD) wilh a 
quanlum sensor (LI-190, LICOR Inc., 
USA), and dry and wet bulb temperature 
with a psychrometer (AssOlann, Casella, 
England) localed at 2.0 m above ground. 
Transpiration rates (TR) in mmoles 
H20 m'z S·l were caJculated utilizing the 
following equation: TR = Mw/RT 
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Table 1 - Description and irradiance characterislics of canopy locations in 
which leaf temperature and stomatal resistance were measured on shaded (5) and o 
unshaded (U) 'Catongo' cacao trees. 

Poinl Direction Description 

5eptember 13,1985 
lU 
2U 
3U 

NW 
NE 
N 

Lower canopy. Maximum PPFD 45 .... E m·2 S·1 

Middle canopy.Maximum PPFD 150 ILE m·2 S·1 

Upper canopy. Maximum PPFD 1700 ILE m·2 5.1 

15 N Lower canopy. Maximum PPFD 200 .... E m·2 S· 1 

25 W Middle canopy. Maximum PPFD 150 .... E m·2 S·1 

35 NW Upper canopy. Maximum PPFD 80 ILE m·2 S-1 

5eptember 19. 1985 

lU NW Lower canopy. Maximum PPFD 1150 .... E m-2 S-1 

2U NE Middle canopy_Maximum PPFD 1350 .... E m-2 S-1 

3U N Upper canopy. Maximum PPFD 2100 .... E m-2 S-1 

15 
25 

W 
N 

Upper canopy. Maximum PPFD 50 .... E m-2 S·1 

Upper canopy_Maximum PPFD 340 .... E m·2 5. 1 

(e * - ed)/Rs; where Mw is the molecular 
weight of water (18), R is the gas 
constant (8_3143 x 1~3 m-3 Pa mmol-1), 

T is the air temperature (degrees Kelvin), 
e * is the saturation vapor pressure (Pa) at 
the leaf temperature as measured by the 
thermistor of the porometer and assuming 
Ihat the intercellular leaf spaces were at 
saturation, and ed is the vapor pressure 
(Pa) for the air rnass calculated from the 
wet bulb temperature of the Assmann 
psychrometer. 

An overcast (Sept. 13) and a sunny 
(Sept. 19) day, fram several days of 
measurements, were chosen in order to 
compare the stomatal and transpirational 

behavior within and bctween canopies. On 
Sept. 13, pooled averages were compuled 
from aOOut 0900 h to approximately 
1500 h because environmental condi
tions were relatively uniform duríng that 
período Comparísons bctween means 
were done by Students '(' tests using po
oled variance estimates (Steel and Tome, 
1960). The analyses were executed utili
zingtheStatistical AnalysisSystems pack
age (SAS Institute, 1982)_ 

Leaf area indices (LAl) for lhe shaded 
and unshaded trees were calculated Cram 
leaC area densities (m2 m-3,. LeaC area 
den~ities were measured in successive 
layers oC 0.3 m in trees located in the 
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same experimemal area (Miyaji, Silva and 
Alvim, s. d.). These data were also used 
to calculate LAI distnbution of shaded 
and unshaded trees. 

Daily transpiration per tree, for a 
photoperiod of 10 hours (L tree" ), was 
calculated by multiplying instantaneous 
TR by the percentagc of leaf area at a 
specific canopy layer. The resulting vaJuc 
was multiplied by 9 m2, based on a 
3 x 3 m spaeing. Total daily transpiration 

. for the tree was, therefore , the summa
tion of the transpiration rates at cach 
canopy layer. 

Resulta 

Stomatal ,...;"". c. Diurnal courses 
of mean lcaf Rs for the shaded and un
shaded trees, at diffcrem canopy layers, 
on an overcast day (Sept. 13, 1985) 
are plotted in Figs. 1 A and 2A, respec
tively . The unshadcd tree showed a dis
tinct difference between Rs measured at 
the top and that measured at lowcr 
canopy layc rs. Stomatal resistanee in
crcascd gradually from top to bottom of 
the canopy. Pooled mean Rs (± stand
ard error) for upper canopy layer leaves 
was 200 ! 24 s m" until about 1500 h 
from which Rs began to increasc. The 
maximum measured mean Rs valuc for 
upper canopy leaves was 640"t 46 s m" 
at about 1700 h when incident PPFD was 
55 ft m·2 S" (Fig. 2C). Pooled Rs avcr
age for lower layer Icaves was 570 :!:: 3 I 
s m" until 1500 h from which it increased 
to 1350"t 150 s m" at approximately 
1700 h. Irradiance at 1700 h for the 
lower layer leaves was 4 J€ m·2 S" (Fig. 
2e). The pooled Rs averages fcom lower 
and upper layer leaves were significantly 
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different from each other (P <. 0.05). 
Middle canopy had a pooled mean value 
of 363:!:: 22 s m ., until about 1500 h in
ereasing thereafter. StomataJ resistance 
for lhe leaves in the middle canopy layer 
were significantly different (P <: 0.05) 
from lower and upper layer lcaves. 

The Rs pattem in the shaded tree was 
different than lhat of the unshaded tree. 
Upper canopy leaves had higher 
resistances than middle layer Icaves. The 
pooled Rs average mcasured for the 
upper canopy layer was 750 :!:: 36 s m" 
until about 1500 h. Poolcd Rs averages 
for the middle and lowcr canopy layers 
were 46O "t 25 and 345 :!:: 22 s m", 
respectively. These values were 
significantly differcnt (P.<. 0.05) fcom 
cach olher and from Rs of upper canopy 
leaves. 

Stomatal resistances mcasured on both 
shaded and unshaded trees on the sunny 
day (Sep!. 19) are plotted in Figs. 3A and 
4A, respcctively. The rclative Rs 
differenees among leaves of the upper, 
middle, and lower canopy on the 
unshaded cacao teee were maintained. 
That is, leaves of the upper layer had 
lower Rs than those of the middle and 
bottom layers. For the shaded trce, 
depending upon radiation interception, 
the leaves that reeeivcd greater irradiancc 
leveis had lower Rs. StomataJ resistances, 
for this day, were more variable among 
canopy layers in each tree and bctween 
trees than for the overcast day. This may 
bc explained by bnef penods of light 
penetration (sunnecks), which impinged 
upon the leaves affecting the dynamic 
bchavior of stomata. Also, Rs bcgan to 
increase about two hours earlier than 
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Figura I - Slomatal resistance ~Rs) , transpiralion mies (TR) and pholosynthelic pholon nux density 
(PPFD) measured aI differenl lea[ layers on a shaded cacao lree on Sert. 13, 1985, ao overcast day. 
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dunng the overcast day in which 
radiation, measured at the top of the 
canopy. was about 75% lower. 

Tnospi:talioo raIeS. Daily time courses 
of estimated mean TR for both trees 
under the conditions studied are 
presented in Figs. I B and 2B for Sep!. 
13. Transpiration rates of leaves of the 
upper canopy on the unshaded tree were 
higher Ihan rates for the leaves of the 
rrúddle and lower canopy. Also, TR for 
lhe upper canopy leaves graduaJJy 
decreased as the day progressed. Lower 
and rrúddlc canopy leaves showed a 
relatively constant TR for most of the 
day , a1though decreasing after 1500 h. A 
pooled TR avcragc of 1.48:!: 0.29 mmol 
H20 m·2 S·l for rrúddle canopy laycr 
leaves was significantly higher Ihan that 
for lower layer leaves, maintaining a 
iX>0led mean TR difference of 0.71 
:!: 0.16 mmol H20 m·2 S·l higher than 
lower leaves until 1500 h, decreasing 
thcreafter. Transpiration rates, on Sep!. 
13, for the shaded tree were lower Ihan 
those for the unshaded tree. Also, a 
different TR pattem was observed. 
Poolcd TR avcrages for upper, rrúddle, 
and lowcr layer leaves were 0.70:!: 0.03, 
1.17 :!: 0.05, and 1.60:!: 0.12 mmol 
H20 m·2 S", respcctively, until about 
1500 h. These valucs were significantly 
different from cach other (P< 0.05). 

Transpiration rates on Sep!. 19 were 
higher and more variable on both cacao 
trces Ihan TR measured on Sept. 13. Peak 
midday average TR for the upper canopy 
layer leaves of lhe unshaded tree was 
7.1 ± 19 mmol H20 m·2 S·l . wheareas 
middle and lower canopy leaves had 
rrúdday peaks of 2.9:!: 0.25 and 
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2.6 ± 0.8 mmol H20 m·2 S' l , 

respcctively (Fig. 48). Midday TR 
avera.ges for the shaded tree were 

2.44 ' ± 0.19 and 1.65 ± 0.11 mmol H2 ° 
m·2 S·l for the two upper canopy layers 
measured . (Fig. 3B). Leaf temperatures, 
TL, Icaf- to-air temperature difference, 
DT, and leaf-to-air vapor pressure 
gradient, VPG, for lhe c10udy day, Sep!. 
13, were similar on OOth shaded and 
unshaded cacao tree (Table 2). Values for 
TL, DT and VPG were , apptoximalely, 
27.0 OC, 3.0 °C, and 0.54 kPa, 
respectively. However, on lhe sunny day, 
Sep!. 19, TL were aOOut 7 °C higher than 
TL recorded on the c10udy day. Also, DT 
and VPG were twice as much those 
measured for lhe c10udy day. 

Leaf temperatures measured on the 
sunny day for leaves of the upper canopy 
of lhe unshaded tree, were a1most 2 °C 
higher than TL of the lower and 
middle canopy. Also the upper leaf 
canopy had higher DT and VPG 
than the lower layers (Table 2). 

For the shaded tree, on the sunny day. 
the point of the upper canopy layer in 
which the irradiance was higher, TL and 
DT were about 1 °C lower than TL and 
DT of the point of Io\\er PPFD incidenre. 
Also, VPG was about 0.2 kPa lower. 

DiscussioD 

For lhe unshaded tree, on both the 
overcast (Sep!. 13) and sunny days (Sept. 
19), estimated TR for the upper canopy 
was higher than TR for the middle and 
lower canopies. This pattem was 
expected, because Rs decreased graduaJJy 
from top to bottom of the canopy, and 
a1so bccause of the inverse relationship 
betwen TR and Rs. For the shaded tree, 



Figura 4 - Slomatal resistance (Rs), transpiralion rales (TR) and pholosynlhelic pholon flux density 
(PPFO) measured aI differenlleaf layers on a unshaded cacao tree on Sepl. 19, 1985, a sunny day. 
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Table 2 - Canopy locations, number of measurements taken (n). average ( ± 

standard error) of photosynthetic photon flux density (PPFO), leaf transpiration 
rate (TR). leaf stomatal resistance (Rs), leaf temperature (TL). lellf-to-air 
temperature difference (OT), and leaf-to-air vapor pressure gradient (VPG) for 
unshaded (U) and shaded (5) 'Catongo' cacao trees'. 

Point n PPFO TR 
E m·2 s·, mmol m·2 s·, 

Rs 
s m " 

TL 

°C 
OT 

°C 
VPG 
kPa 

---.-.-----.-- ------------ 5eptember 13, 1985 -------- -------------- --.-

1U 10 28 ± 5 0.9 ± 0.1 600 ± 40 26.7±0.3 2.9± 0.2 0.55± 0.05 

2U 18 107± 8 1.4:!: 0.1 385 :!: 20 27.8 :!: 0.2 3.0 :!: 0.2 0.57:!: 0.03 

3U 18 550 ± 25 2.5± 0.2 220 ± 20 26.8± 0.2 2.9±0.1 0.56±0.03 

15 15 156± 6 1.4± 0.1 370 ± 20 26.7 ± 0.1 2.8 ± 0.1 0.54 ± 0.02 

25 18 106± 15 U ± O.l 460 ± 20 267± 0.1 2.8±0.1 0.54 ± 0.02 

35 1.3 41 ± 8 0.7 ± 0.1 730 ± 65 26.3 ± 0.1 2.4± 0.1 0.46± 0.02 

---------------- - --------- September19, 1985 --------------- - ----------

1U 12 445± 208 2.0± 0.3 610 ± 70 33.3±0.5 4.3±0.4 1.13± 0.12 

2U 12 675± 271 2.3± 0.2 470±40 33.1 ± 0.5 4.1 ± 0.3 1.08± 0.12 

3U 9 2030± 29 5.5± 0.7 230 ± 20 34.9± 0.3 5.6 ± 0.4 1.53± 0.11 

15 9 25 ± 3 1.4± 0.1 750 ± 50 33.6± 0.3 4.3± 0.3 1.14± 0.08 

25 8 208±57 2.2 ± 0.2 440 ± 40 32.8± 0.3 3.5± 0.3 . + 0.91 - 0.08 

, Averages were computed Irom 1030 to 1430 local hour. 

on a cloudless day (Sep!. 19), TR were 
Iúgher for leaves of the lower and rrúddle 
canopy layer than on the upper layer. 

The difference in TR between an 
overcast and a sunny day may be 
explained by the different canopy layers 

exposure to irradiance and because of the 
particular location of the tree at the 
rcsearch site. Photosinthetic photon flux 
density was high ( 1700 ;.JE m·2 S") at 
0900 h, from which a cover of 
cumulustratus sharp1y decrcased PPFD 
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for the rest of the day (Fig. 2C). 
Although, this particular day wa~ 

characterized by low irradiance, the 
upper leaves of the unshaded trce 
received more radiation than Icaves at the 
other locations on both trces. 

This was not the case for the upper 
leaves of the shaded tree in which thc 
shadowcast from the Erytl,riruJ fllsca 
impeded radiation penetralion even at 
lower solar angles. Therefore. lhe 
shadowcasl from lhe Erytlrrino on lhe 
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upper canopy of the shaded tree was 
greater than that on its outer lower layers 
in whieh irradiance was high (Fig. 1 C). 
Allhough these results may seem 
ineonsistent they demonstrate real 
situations of shaded cacao plantation and 
are in agrccment with those of Lachenaud 
(1983), who eoncluded that resulls aOOut 
the influence of shade in physiologieal 

.aspects of cacao seems to eontradict eaeh 
other. 

00 Sep!. 19, measuremeots of Rs 
were dooe at two upper eanopy loeations 
on the shaded tree. Diffusive resistances 
were highcr 00 the leaves that received 

less radiation. Evcn though, there was a 
difference in radiation distributioo for 
OOth trees, Rs was a direct fuoction of the 
irradiance received in each laycr. 

Stomatal resistances wcre lower and 
TR, T l , DT, and VPG higher on Sep!. 19 
than the san-.e parameters measured on 
Sep!. 13. This was most certainly the 
rcsult of the higher radiation on Sep!. 19, 
allhough, occasional c10uds covered the 
experimental arca (Fig 4C). Average TR, 
on Sep!. 19, for the upper canopy layer 
leaves of the shaded tree were not 
statislically different due lO high 
variabilily. However, it is clear lhat one 
of lhe upper leaf layer transpired more 
than the olher as a direcI resull of lower 
Rs and higher PPFD. This also explains 
the lower T l and DT (Table 2). 

Transpiralion rates and LAI per 
canopy layer for lhe shaded and unshaded 
Irees arc presented in Table 3. The LA! 
eSlimations showed Ihat 18.6 and 46.9% 
of lhe 10lal LAI was located aI Ihc upper 
0.9 m on the shaded and unshaded tree, 
respectively. Leaf area index was also 

used lO estimate TR in each layer for lhe 
whole pholoperiod (10 h) (Table 3). 

The modeled TR data show that on an 
overcast day an unshaded cacao trce 
could transpire aOOut 45 L tree" (1.2 L 
m·2 d"), assuming Ihal aJl leaves are 
transpiring at the same rates as lhe layer 
from which TR was estimated. The 
shaded trcc, on the other hand, could 
transpire aboul 26 L tree" (0.8 L m·2 d" ) 
(fable 3). 

00 the suony day, however, OOlh trees 
showed a substanlial difference in TR as 
compared 10 lhe overcasl day. Estimaled 
daily TR for lhe unshaded Ircc was 90 L 
Irec" (2.4 L m·2 d·' ). The I wo measured 
poinls of lhe upper canopy layer leaves 
on lhe shaded Iree averaged near 40 L 
Ircc" (1.2 L m'2 d") when 100% of their 
LAI were exposed 10 the incoming 
irradiance. 

Eslimalions of daiJy TR, for lhe 
overcaSI day 00 OOlh Irccs and on lhe 
shaded canopy layers for the sunny day, 
are of the same order of magnitude of TR 
caJculated by Alvim (1959) and Cadima 
and Alvim (1982). Howcver, the 
unshaded cacao tree on the sunny day 
showed an average TR more than twice 

the TR estimated by those authors . 

The resulls presented in this repor! are 
lower than thosc values found for 
ElIca/yptús and He/ianthlls which 
transpire 7.5 and 4.4 L m·2 d" (day of 
lO h) , respectively and in agreement wilh 
transpiratioo rates found for typical 
mesophytes which transpire about 2.5 L 

m·2 d" over brief periods in sunny warm 
conditions (Wilson, 1924; Martin and 
Clements, 1983, cited by Milbum, 1979; 
Rogers, Allen and Calvert, 1983). 
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Table 3 - Canopy locations, daily transpiration rates (TR), leaf area index (LAI), 
percentage LAI per location, and 'daily transpiration for each layer of unshaded (U) 
and shaded (5) 'Catongo' cacao trees. 

Point 

lU 
2U 
3U 

15 
25 
35 

lU 
2U 
3U 

15 
25 

TR' 
9 m·2 d·1 

583.2 
907.2 

1620.0 

907.2 
777.6 
453.6 

1296.0 
1490.4 
3564.0 

907.2 
1425.6 

LAI 2 

5eptember 13, 1985 
4.1 
4.1 
4.1 

3.8 
3.8 
3.8 

5eptember 19, 1985 
4.1 
4.1 
4.1 

3.8 
3.8 

I Transp iral ion rales assuming a 10 hour·pholoperiod. 

LAI 3 

% 

10.1 
43.0 
46.9 

31 .4 
50.1 
18.6 

10.1 
43.0 
46.9 

8.6 
18.6 

FRACTION 
TR4 

L laye(1 d·1 

2.2 
14.4 
28.0 -44.6 

9.7 
13.3 
2.9 

25.9 

4.8 
23.6 
61.7 
90.1 

5.8 
9.1 

2 Leal area index (LAI) lor a whole Ire e eSlimaled Irom dala 01 Miyaji. Silva and Alvim 
(1986). 

3 Percenlage LAI lor lhe canopy localions. From dala 01 Miyaj i. Silva and Alvim 11986) 
assuming Ihree upper. Ihree m iddle and Ihree and lour lower canopy layers lor unshaded 
and shaded cacao tree. respeclively . Each layer had 0.30 m deplh . 

4 Transpiration rales in each location estimated using LAI 01 column 3. Iraclion LAI per 
localion (co lumn 4) . ground area 01 9 m 2 • and assuming Ihal ali leaves in each localion 
were Iranspiring aI the same rate. 
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On lhe other hand, given the LA! 
distribution estimated from data of 
Miyaji, Silva and Alvim (1986) and the 
radiation penetration found for the trees 
under study, more than 60% af the water 
could be transpired by upper canopy 
layers of unshaded trees whereas 
on shaded trees lhan 5% of lhe water 
absorved might be transpired by its top 
layers. Howcver, even in shaded trees 
some top layer leaves may be under direct 
radiation and therefore transpiring and 
photosynthesizing at different rates than 
leaves at the same layer but under lower 
irradiance regimes (fig 3C and Table 3 

for 1 S and 2S. Sept. 19). 
In cacao, as well as other trees, leaves 

shade each other from radiation. Their 
orientation, if not random, is eXlremely 
varied and this determines their degree of 
exposure to radiation (Butler, 1976). 
Therefore, the TR values presented in 
this report , in which it is assumed similar 
leaf TR for ali the leaves in lhe layer in 
wlúch the measurcments were done, 
should be scen as estimations of a 
phenomenon that depends on many 
faclors affecting lhe behavior of 
individual leaves as shown in Table 3 for 
I S and 2S on Sepl. 19. 
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C~nlTO de P~quisas do Cacau,l/hJus, Bahia, Brasil 

Eficiência de Impactação de fungicidas em follolos de 
seringueira aplicados via termonebullzaçio 

Paulo Emflio Pereira de Albuquerqutl, Josl CUrio Rezende Pereirtl e 

Álvaro Figyeiredo dos Santo~ 

ResOlDo 

No Sul da Bahia, a requeima (PhytophJhora spp.) e o maI-das-folhas (MycrocycIus uIer) slio as mais 
severas doeDÇ&S que atacam a seringueira (H&ta spp.). Essas doenças podem ser consideradas um fator 
limitante na produçlo de seringais de cultivo. A t6:nica de controle de doeDÇ&S, para ser eficiente, exi
ge a aplic:açlo de fungicidas, tio logo recomece a troca de folhas. A t6:nica ~ tcrmonebulizaçlo foi 
avaliada para o controle de doenças da seringueira, utilizando-se oxicloreto de cobre (0,9 hJ,a) em 
plantas do clone Fx 3864. Uma seqOencia de investigações foi efetuada em condiç6es de campo, utili
zando-se alvos artificiais (cartJo Kromekote) e. em Iaborat6rio. atnv& de bio-ensaios, nos quais fo
ram utilizados folfolos novos, maduros e pecfolos. Brotos novos foram cortados após a aplicação do 
fungicida. Discos de folhas foram submetidos a bio-ensaio utilizando-se z.o6sporos de Phytophthoro 
capsici. Vilrios bio-ensaios foram efetuados, nos quais 50% de inibiçlo de genninaçlo foi considerlldo 
como efeito positivo do fungicida. Os resultados mostraram que o oxicloreto de cobre. na dosagem re
comendada, nIo se comportou bem, visto que altas taxas de germinaçlo foram obtidas ( .<:. 80%) e pou
cas gotículas foram encontradas em alvo artificial (lO gotículas por cm2

). Sob condições controladM. 
em aplicaç6es no campo e pelos testes de bio-ensaio. a termonebulizaçlo mostrou resultados inconsis
tentes. sugerindo inefici!ncia do controle. 

Palavras-chave: Htyta spP,. doença, controle qufmico. tennonebulizaçlo 

Efficience of impactation of fungicides 
by tbennal fogging in Ienes of Hevea spp. 

Abstract 

In Southeast Bahia. Brazil leaf wilher (f'hylophJhora spp.) and Soulh American Leaf Bligbt (Mi. 
c:rocydus uIer) are lhe most destructive rubber (H&ta spp.) diseases. Leaf disease may be consi~red as 
a limiting factor in lhe production of cultivatcd rubber. Tbe stntegy of disease onntrol requires timely 

1 Trabalho realhado com ncunos do Convlnio CEPU.C - EMBRAPA (EMBRAPA - S UDHEVEA). 

2 PesquisQdor~iÚJEMBRAPA _ CNPSD.Divis40de FiJopatclogia, CtnlTode PesquirasiÚJ Cacau,APT 
CEPU.C. 45600.ltabuna, Bahia. BrosiJ. 
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and rapid applications of fungicidcs for prolcCtion of young lcaves and shoots which appears after lhe 
winter season. Tlte lhem"" foSSinS leehniquc was tested for rubber disease conO"ol using copper in oi! 
(0.9 Vlta) on lhe clone Fx 3864 under field and labordlory conditions. A scquential investigation wa.~ 
made on physical targets and bio-assays using leaf discs of younS and mature leaves and petioles. 
Young shoots werc removed a f ter treatments. Lcaf discs wcrc cul from shoots and subjecI 10 bio-assays 
wilh zoospore of p. capsici. Several bio-assays were undertaken in which 50% of sennination inhib
ition was considered as positive effeel of fungicide. The results showed lhal copper in oi! aI reeom
mended doses did nol perform well as high zoospores gennination (<:: 80%) was obtained and a few 
droplets were colleeled on artificial targets (lO droplets per cm'). Under lhe conditions of controlled 
field applications and laboralory bio-assays Ihermal fogging resulled in inconsistenl results suggesting 
ineffeetive control. 

K'Y words: Hevea spp., disease, chemicaJ control, lhennal fogging 

Introdução 

A dispersão aérea ou a difusão através 
do espaço de esporos de fungos ou golf
cuias pulverizadas envolvem três btores 
altamente interdependentes: liberação, 
transporte e deposição (Aylor, 1978). 

O reduzido número de infomlaçõcs 
sobre o comportamento de gotículas li
beradas via nebuJização térmica para o 
ambiente, o processo de transporte na at
mosfera e a fonna de deposição em alvo 
especrtico dificultam estabelecer meto
dologia padronizada, o que resulta na in
consistência de dados, de acordo com os 
autores que trabalharam com controle 
quCmico de doenças de seringueira (Pe
reira e Céz.ar, 1982; Cézar, Chee e Pe
reira, 1984; Albuquerque, 1984; Pereira, 
Albuquerque e Santos, 1984). 

A nebulização produz gotas do tipo 
aerosol de diâmetros geralmente menores 
que 15;=. A condensação das gotas de 
61eo, quando em contato com o ar mais 
frio da atmosfera, forma uma névoa 
densa, semelhante a fumaça. Muitos ter
monebulizadores também produzem gotas 
maiores do que 15 fim de diâmetro, prin
cipalmente se a vazão for maior, ocorren-
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do, conseqüentemente, vaporização par
cial, ou seja, grande parte da fonnulação 
não sofre vaporização, causando a forma
ção de gotas com maiores diãmetros 
(Mathews, 1979). 

A liberação de gotículas ncbulizadas 
temucamente é obtida através da máquina 
denominada tennonebuJizador, na qual o 
pesticida, usualmente veiculado em sus
pensão ou dL~solvido em 61eo, é injetado 
em uma corrente de ar quente, produzido 
por uma câmara de combustão, e, desta 
funll:l, vaporil.aJo. 

.. \ Icnnonchllu /ação produz gotas me
nores que SO l-t lll, que, naturalmente, so
frem inlluência de falOres meteorol6gicos 
lais como vcnll), telllperatura e um.idade 
rcl :lliva <lo ar. A s gOI:,,_ "da ação da gra
vi<la<lc , SÓl O uc po,it;t<l"s ror ,cdirnentação 
e por iIllIXtC:laç:;o pda a<)o da in~rcia. 

A illll':lCla\'"O ~ I atur partic: ulann..:nte útil 
para gOlas tipo aen»,,1 (, 50 ,-"n) c de
pende da lIlaS:-.a c.ks.." partfcu l;t, da \ 'cI~,c i

dade ini l..: ial c d,) fhlXl ' ~h.::rodill ~illli~tl 110 

"amh i..:n h:" \!III lll nhJ do :U\'llOU da tolha. 

Es, C llu xo :u..:nH.l intunk'o t.!!'\I~ n; I ~H.: il\nad, ) 

com O t:lI llanlh) c :I to rllla do ; ~ \'1,) C \"\H H a 

velocidade do :,r que 1':"'" por ck ( ..\~ lor, 
I <)7X; ~blll.::\\s, 1<) 7'.1). 



A eficiência de impactaç40 (E) ~ ex
pressa em termos do parâmetro P: 

P = (Ui. vs> 
(g.L) em que 

(1) 

g = aceleração da gravidade (m/s2
) 

L = dimensão do alvo (m) 

Ui = velocidade inicial da partícula. 
antes que o fluxo penetre no 
"ambiente" em tomo do alvo 
(geralmente é a velocidade do 
vento) (m/s) 

vs = velocidade terminal (m/s) 

A velocidade terminal vs é estabeleci
da em ar calmo at.é que a gota liberada te
nha a ação da força da gravidade contra
balançada pelas forças dos obstáculos 
aerodinâmicos. O tamanho, a densidade, a 
fonna da gota e a densidade de ar exer
cem influência sobre a velocidade tenni
na!. A velocidade terminal vs é dada pela 
equaçoo: 

(2) 

em que 
g - aceleraçoo da gravidade (m/sl) 
d = diâmetro da gota (nun) 

P d = densidade da gota (kg/m3
) 

'ri = viscosidade do ar (Nslm2) = 
1,81 x 1~5Ns/m2 a 20 0 C. 

Os menores valores de P, na equação 
1, podem ser resultantes de gotas muito 
pequenas, de um alvo grande ou de menor 
velocidade média do vento, que favorece 
o desvio de gota de seu alvo. Conseqilen
temente, a impactação é ineficiente. 

Por outro lado, os maiores valores de 
P podem ser resultantes de gotas maiores, 
alvos menores ou, ainda, velocidades altas 
de deslocamento dos ventos, resultando 

/9/ 

em mais eficiente impactação (Aylor, 
1978). 

A termonebulização é uma técnica 
particularmente dtil no controle de insetos 

durante o vôo, não somente por meio do 
contato com as gotas, mal, também pelo 
efeito dos gases de um pesticida volátil. t:; 
principalmente utilizada em ambientes fe
chados, tais como armazéns, casas-de-ve
getação, galerias de esgotos etc. 

Como técnica de controle de fungos, a 

termonebuJização foi tentada pela pri
meira vez no Brasil por Chaves e Cruz. 
Filho (1973, dados não publicados )3, no 
controle da ferrugem (Hemileia vastatrix) 
do cafeeiro, utilizando "swingfog". Os 
resultados foram deficientes, tanto com o 
uso de oxicloreto de cobre como de cap
tafol, veiculados em 6leo oúneral agrícola. 

Posteriormente, Lim (1985) testou a 

tennonebulização no controle de doenças 
da seringueira. 

O presente estudo objetivou avaliar a 
eficiência de impactação de fungicidas em 
folfolos de seringueira aplicado via ter
monebulização. 

Materiais e Métodos 

Os ensaios foram conduzidos na Fa
zenda Bolandeira, Municfpio de Una, Es
tado da Bahia e os bio-ensaios foram rea
lizados ·em laborat6rios da DIFIP (Divi
são de Fitopatologia do CEPEC). A área 
experimental constou de cerca de 0,5 ha, 
num local de topografl3 plana. Foram es
colhidas três fileiras de seringueira Fx 
3864. Em cada fileira, foram alocados 

3 Departamento de Fitopatologia, UFV, Viçosa, MG 
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cinco pontos de amostragem, tota!V.ando 
J 5 amostras. 

o delineamento e)tperirncntal utilizado 
foi o de blocos ao acaso, com cinco trata
mer.tos (distância em relação ao ponto de 
aplicação) e três repetições (fileiras). As 
distâncias de cada ponto, dentro de cada 
fIleira, em relação ao ponto de aplicação 
do fungicida, estão no Quadro 1. 

o tcrmonebulizador utilizado foi o 
protótipo de Jacto. O equipamento foi 
calibrado e utilizado nas condições de uso 
correntc. A vazão da máquina foi de 3,3 
~/ mino A temperatura no pirômetro va

riou de 600 a 700 0c. A formulação foi 
obtida pela mistura de 7 Q de "spray-oiJ" 
importado com 3 2 de óleo diesel. Utili
zaram-se 9 ~ da formulação "flowable" 
de o)tic1oreto de cobre misturado em 10 
litros dos óleos minerais. acrescentan
do-se 200 ml de espalhante adesivo No
vapal. Geralmente, essa mistura é sufi
ciente para a aplicação de 1 ha. O tubo de 
descarga foi posicionado a 450 em relação 
ao solo. 

As aplicações foram realizadas no pc-

rfodo considerado ideal, ou seja, ao entar
decer, ocasiAo de ar calmo e condições 
atmosféricas mais estáveis. Durante os 
testes, foram medidas as velocidades mé
dias do vento nos perfodos das aplicações. 

Para avaliar o nómero dás gotículas 
impactadas, foram f1)(ados cartões Kro
mekote err. posição vertical, nas alturas de 
5 a 6 m, nos pontos de amostragem. Para 
os testes de bio-ensaios, foram também 
coletados fol1olos às mesmas alturas, 
antes e após a nebuJização. 

Foranl avaliadas as médias de gotas 
impactadas nos cartões e as médias de 
genninação de z06sporos do fungo Phyto
phthora capsici em fo lfolos e pedalas de 
seringueira. 

Os ensaios foram realizados em dois 
penodos: setembro, quando havia folfolos 
no estágio fcnológico A, B e/ou C (fo
Ifolos com até 20 dias de idade); e outu
bro, quando havia fol1olos no estádio fe
nológico D (fo lfolus maduros, com mais 
de 20 dias de idade). Também foram rea
lizados testes de hio-I!nsaio com pecfolos 
de folfolos maduros. 

Quadro 1 - Distância (m) dos pontos de amostragem nas fileiras em relação ao 
ponto de aplicação (máquinas de termonebulização) do fungicida . 

Ponto de Filei ra 
amostragem A B C 

1 3,00 3.00 3,00 

2 8,95 8.75 8,60 

3 14,60 15,00 14,80 

4 23,40 23.90 24,00 

5 34,60 33,00 33,00 
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Te.tes de bio-eosaios 

Germinaçlo de zo6sporos em ex
trato foliar_ Coletaram-se, aleatoria
mente, folfolos no estádio fenol6gico A, 
B e/ou C. Pesou-se I g de folfolos por 
repedção e por ttatamento. 

Em recipiente de porcelana, coloca
ram-se 15 mI de água destilada esteriliza
da. Trituraram-se os folfolos por aproxi
madamente 60 segundos. Ap6s a tritura
ção, procedeu-se a ftItração em camada 
dupla de gaze. Colocaram-se a1fcotas de 
0,9 mI do mtrado em tubos de ensaio. Em 
seguida, adicionou-se 0,1 mI de suspensão 
a 1()5 zOOsporos/mI, de modo a se ob
ter uma concentração fmal de I ()4 zOOs
poros/mI de fIltrado do extrato foliar. In
cubou-se a 25 °c durante 5 horas sob a 
luz constante. 

Com auxfiio de micro pipeta, tomaram
se seis amostras, cada uma constitufda de 
uma gotícula depositada em lâmina de mi
croscopia. A valiaram-se 10 campos por 
amostragem, utilizando-se objetiva de 
40 x e ocular de 10 x. Anotou-se ( + ) 

quando se observaram z06sporos genni
nados no campo e (-) quando nenhwn 
z06sporo germinava. Consideraram-se 
germinados aqueles z06sporos cujo tubo 
germinativo possufa comprimento pelo 
menos duas vezes maior que o diâmetro 
do z06sporo. Os dados foram transfor
mados em percentagem de genninação, 
segundo a equação: 

G- G 
'7cG = x 100 (3) 

G 

onde G - n(Ímero de campos com 
z06sporos germinados; e 

NG - n6mero de campos com 
z06sporos não genninados. 

/93 

Num ensaio paralelo, procurou-se de
terminar a percentagem de germinação, 
em resposta a doses de fungicidas no ex
trato foliar. 

A partir de folfolos (estádio A, B 
e/ou C), coletados em jardir.l c1onal, pre
parou-se o extrato foliar. 

Tomaram-se alfcotas de 0,9 mI de 
extrato foliar e adicionou-se o cloreto de 
cobre para se obter conoentração de 
1000, 500, 250, 100, 50, 5, e 0,5 ppm. A 
partir destas suspensões estoques, tomou
se 0,9 mI e adicionou-se 0,1 mI de sus
pensão de z06sporos de P. capsici con
tendo lOS zOOsporos/mI, de modo a ob
terem-se concentrações de 100, 50, 25, 
lO, 5, 0,5 e 0,05 pprn. Incubou-se a 
25 OC, sob luz constante, por um penodo 
de 5 horas. Tomaram-se cinco amostras 
por concentração e fez-se a contagem em 
cinco campos por amostra, avaliando-se o 
percentual de germinação. 

Difuslo em discos de papel celo
fane. Tendo em vista as dificuldades 
constatadas na técnica de germinação de 
z06sporos em extrato foliar, face à ocor
rência de resíduos celulares e decantação 
destes e dos z06sporos no ex trato, optou
se, neste segundo ensaio, pela técnica da 
difusão em disco de papel celofane 
(Neely, 1971). 

Destacaram-se de folfolos discos com 
11,0 mm de diâmetro. Depositaram-se 
cinco discos, com a face abaxial voltada 
para cima, em placa de Petri, contendo 
meio seletivo para Phy/oph/hora (Tuite, 
1969). Sobre cada disco de folfolo, depo
sitou -se um disco de papel celofane me
dindo 10 mm de diâmetro. Com o auxfiio 
de uma micro pipeta, verteu-se uma gotí
cula de suspensão de z06sporos de P. 

R_vista T~obroma / 7 (3). / 987 
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capsici, contendo 2,34 x lOS z06spo
ros/roL 

Incubou-se a 25 OC, sob luz constante, 
por um período de 6 horas, transferi
ram-se os discos de papel celofane para 
lâminas de microscopia e procedeu-se a 
avaliação 'de cinco campos por disco de 
papel celofane, utilizando objetiva de 30 x 
e ocular de lO x. Anotaram-se (+) quan
do se observaram, no campo, zoósporos 
genIÜnados e (-) quando não os ha~ 
Contaram-se os zo6sporos por campo. Os 
dados foram transfonnados para percen
tagem. de acordo com a equação (3). 

Genninação de zoósporos em di
ferentes concentrações do fungicida 
oxicloreto de cobre, aplicado em 
discos de foUolos. A partir de folfolos 
no estádio fenol6gico D, coletadas em 
jardim clonal, determinou-se a percenta
gem de germinação de zo6sporos. 

Destacaram-se dos folfolos discos com 
11,0 mm de diâmetro, que foram deposi
tados em beckers de 250 ml. A partir de 

suspensões de oxicloreto de cobre, nas 
concentrações de 100, 50, 25, 10,5,0,5 e 
0,05 ppm de cobre, trataram-se, por 
imersão, durante 30 minutos, 10 discos de 

folfolos por concentração. Deposita
ram-se cinco discos por placa de Petri 
contendo meio seletivo para PhylOphthora 
(ruíte, 1969); depositou-se sobre cada 
disco um disco de papel celofane com 
10,0 mm de diâmetro. Com o aux.fiio de 
micropipeta, verteu-se uma gotícula de 
suspensão de z06sporos de P. capsici 
contendo 2,34 x lOS z06sporoslml. Incu
bou-se a 25°C, sob luz constante, por 
um penodo de 6 horas. Transferiram-se 
os discos de papel celofane para lâminas 
de microscopia e procedeu-se a avaliação 
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de cinco campos por disco de papel celo
fane. Os dados foram transfonnados em 
percentagem de germinação. 

A valiaçlo em pedolos maduroL 
Tornaram-se 10 pecrelos por ramo e dois 
ramos por planta. Seccionaram-se por
ções de 25,0 Dlffi. Em seguida, transferi
ram-se para placas de Petri. dispondo-se 
cinco porções por placa, na qual havia si
do depositado 1,5 mI de solução de pima
ricina, penicilina s6dica, polimixina e be
nomil, respectivamente, nas concentra
ções de 100,50,50 e 110 ppm e lOS zo
ósporoslml de P. capsici. Incubaram-se a 
25 oC, sob luz constante por um penodo 
de 48 horas. As avaliações foram efetua
das ao microscópio. Anotaram-se (+) 

quando havia ocorrido produção de es
porângios e (-) quando não ha~ Os da
dos foram transformados em percenta
gem de acordo com a equação (3). 

Resultados e Discussão 

As gotículas impactadas nos cartões 
Kromekote foram encontradas com certa 
representatividade somente nas árvores 
do primeiro ponto dentro de cada meira, 
ou seja, a 3 m de distância do ponto de 

aplicação (Quadro 2), quando a velocida
de do vento estava mais elevada (2,59 
kmlh), enquanto que, na posterior (1,94 
kmlh), ocasião em que os folfolos se 
apresentavam no estádio D, não ocorreu, 
em nenhum ponto de amostragem nos 
cartões, marca de gotfculas impactadas. 

De certo modo, os dados comprovam 
que a velocidade de ven lo mais alta pode 
influir positivamente no impacto das gotí
culas, desde que a direção deste seja fa 
vorável à aplicação. Porém, O controle em 
faixa ampla pode ser comprometido, haja 
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Quadro 2 - Número médio de gotlcu laslcm 2 impactadas em cartões Kromeko
te, dispostos a 5 - 6 m de altura, posicionadas verticalmente. 

Ponto 

1 

2 

3 

4 

5 

A 

77,67 

5,33 

O 

O 

O 

B 

36,67 

7,67 

O 

O 

O 

Fileira" 

c 

39,33 

O 

O 

O 

O 

x' 

51 ,22 a 

4,33 b 

O b 

O b 

O b 

a Fileira e pontos de acordo com o Quadro 1. 

b Médias seguidas da mesma letra não diferem entre s i, pelo teste de Tukey, ao 

nlvel de 5% de probabilidade. 

vista q ue as gotas maiores também ten
dem a cair mais próximo da máquina nc
buJizadora. As gotaS maiores, conforme 
as equações (I) e (2) possuem maior pro
babilidade de impactar com o alvo. 

Nos ensaios biológicos, verificou-se 
alta percentagem de germinação dos zo
ósporos de P. capsici em ex trato de fo
Holos de seringueira no estádio fenol6gico 
A, B e/ou C. tratados no período em que 
a velocidade do vento, durante a aplica
ção, foi de 2,59 km/h (Quadros 3 e 4). 

Também verificou -se alta porcentagem 
de germinação de zoósporos do mesmo 
fungo, em discos de folhas de serin gueira 
no estádio fe nol6gico D, com velocidade 
de vento de 1,94 krn/h (Quadros 5 c 6). 
Os pecíolos maduros, para avaliação, fo

ram tomados das folhas no estádio D, 
tratadas quando a velocidade do vento, 

durante a aplicação, foi de 1,94 km/h 
(Quadro 7). 

As amostragens testemunhas foram 

obtidas de folfolos ou pedolos coletados 
antes da tennonebulização. 

Os resultados dos ensaios biológicos 
(Quadro 3, 5 e 7) concordan) com os das 
análises ffsicas (Quadro 2), isto é, a alta 
germinação de z06sporos confinna a bai
xa eficiência da tennoncbuliz.1ção, princi
palmente Cm árvores mais dIStantes do 
ponto de aplicação. 

Pclos dados dos Quadros 4 e 6, ficou 
claro que as coneen trações de cobre reli
do nas folhas, após a nebulização, eram 
menores que 0,5 ppm, insuficientes, por
tanto, para inibir a germinação dc zoós
poros. 

A ineficientc impactação de gotaS ter
monebuJizadas no alvo é explicada pelo 
pequeno tamanho dessas gotas, pelo alvo 
inadequado c pela baixa velocidade do 

vento (eq uações ( 1) e (2) durante as apli
cações. Aplicações em perfodos COm 
vento de maior velocidade tomam-se in
viáveis, uma vez que estes estão nonnal-

Revista Theobroma / 7(3). /987. 
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Quadro 3 - Percentagem de germinação de z06sporos de P. capsici em extrato 
foliar de follolos de seringueira nos estádios fenol6gicos A, B elou C, depois de 
submetidos à termonebulização com oxicloreto de cobre (O,92/ha) e velocidade 
do vento igual a 2,59 km/h. 

Ponto 

1 

2 

3 

4 

5 

Testemunha 

A 

71,S 

60,S 

93,S 

100,0 

100,0 

100,0 

B 

60,S 

22,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

" Fileira e pontos de acordo com o Quadro 1. 

Fileira" 
c 

16,5 

16,5 

88,0 

100,0 

100,0 

100,0 

49,S a 

33,0 a 

93,8 b 

100,0 b 

100,0 b 

100,0 b 

b Mêdias seguidas da mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Tukev, ao 
nlvel de 5% de probabilidade. 

Quadro 4 - Percentagem de germinação de z06sporos de P. capsici em extrato 
loliar de lollolos de seringueira, nos estádios fenol6gicos A, B elou C, submetidos 
a diferentes concentrações de cobre. 

Concentração de Germinação de Concentração de Germinação de 
cobre (ppm) zoósporos (%) cobre (ppm) zoósporos ("lo) 

100 O 5 O 

50 O 0,5 77,0 

25 O 0,05 100,0 

10 O O 100,0 

Rmsra Theobroma 17(3). 1987. 
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Quadro 5 - Percentagem de germ inação de zoósporos de P. capsici em discos 
de follolos de seringueira no estádio O, depois de submetidos à termonebulização 
com oxicloreto de cobre (0,9 ~/ha) e velocidade do vento igual a 1.94 km/h. 

Fileira" 
Ponto A B C· XC 

1 74,97 74,95 74,96 a 

2 74,96 83,30 79,13 ab 

3 100,00 83,30 91,65 ab 

4 100.00 100,00 100,00 b 

5 100,00 100,00 100,00 b 

Testemunha 100,00 100,00 100,00 b 

• Fileira e pontos de acordo com o Quadro 1. 

• Fileira perdida. 

e Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Tukey, ao nl
vel de 5% de probabilidade. 

Quadro 6 - Percentagem de germinação de zoósporos de P. capsici em discos 
de follolos de seringueira no estádio O, submetidos a diferentes concentrações de 
cobre. 

Concentração de 
cobre (ppm) 

100 

50 

25 

lO 

Germinação de 
zoósporos (%) 

O 

O 

O 

O 

Concentração de 
cobre (ppm) 

5 

0,5 

0,05 

O 

Germinação de 
zoósporos ("lo) 

O 

60,0 

100,0 

100,0 

RMna Theobroma 17(3). 1987. 
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Quadro 7 - Percentagem de germinação de zoósporos de P. capsici em pecfo
los maduros de follolos de seringueira no estádio fenológico O, depois de subme
tidos à termonebulização com oxicloreto de cobre (0,9IVha) e velocidade do vento 
igual a 1,94 km/h. 

Fileira" 
Ponto A B C -b X 

1 49,99 66,64 83,30 66,64 

2 66,64 33,32 83,30 61,09 

3 69,38 100,00 83,30 84,23 

4 100,00 83,30 100,00 94,43 

5 83,30 100,00 83.30 88,87 

Testemunha 100,00 100,00 83,30 94,43 

" Fileira e pontos de acordo com o Quadro 1. 

b Não houve diferença estatfstica entre as médias. 

mente ligados a instabilidades atmosfé
ricas. 

CODeludo 

As probabilidades de êxito na aplica-

ção de fungicida, via terrnonebulização, 
no controle de doenças, são pequenas, 
principalmente pela interdependência, 
entre outros, de três fatores: gotas peque
nas, alvo inadequado e baixa velocidade 
de vento durante as aplicações. 
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Cenlro de Pesquisas do Cacau,l/hJw, Bolda, Brasil 

Comportamento floral do guaranazeiro nas condições da Bahia 

Telmil Nair SamaM Pereirat e CI/io Kersul do Sacrament02 

Resumo 

Observou-se que a relação entre as flores mll5Culinas e as femininas na infloresdncia do guarana
uiro ~ de 5,4: I, e que, em 68,2% dos dias de abertura de flores, abriram-se apenas flores mlI5Culinas, 
em 8,2%, apenas femininas e em 23,5% simultaneamenu: masculinas e fertúninas. Observou-se Iam

~m que a produçiio se correlacionou positivamente com a relaç50 entre as nores mlI5Culinas e fertúni
nas, evidenciando, asim, a importância d. quantidade de nores mlI5Culinas para a produç50 do guara
naz.ciro. 

PaJavrtlJ-c~: PaulJinin cupona varo $orbi/iJ, innorescbcia 

Floral bebavior of guaran' in Bahia, BraziJ, conditions 

Abatract 

h was observed that lhe ratio between malc ande female flo\ltcrs in guaraná inflorescence is 5.4: I 
and lhat only male flowers openedduring 68.2% of nower opening days. only female now.rs in 8.2 I 'k 
and in 23.5 'k days both mal e and female opened simultaneously . A positive correlation was also noted 
between production and lhe ratio of malc 10 fcmaJe flowers indicating lhe importance of male flower 
quantity for the production of the guaraná . 

K ey words: Paullinia cupana varo $orbilis. intloresccncc 

Introdução 

Em trabalhos realizados por Pins 
(1946), Pantoja (1960) e Souza (1972), 
constatou-se que o guaranazeiro é uma 
espécie cuja~ nores são incompletamente 
unissexuais, ou seja, a5 nores considera-

das femi.ninas têm estames aparentemente 
normais, porém as anteras são indci.scen
tes, enquanto as consideradas masculinas 
possuem ovário ruclimentar e estéril, com 
estilete e estigma pouco desenvolvidos. É 
característica dessa espécie a predomi
nância de nores masculinas c a abertura 

'DiviJtlo de Genltica, Centro de Pesquisas do Cacau, APT CEPV.C, 45.600, ltabuna, Balria, BrasiL 

2 Divis4t"k Agronomia, CEPF.C. 

Recebido para publcaçtlo em / " de "'lembro d. /986 20/ 



202 Pereira e Sacramento 

das flores masculinas e femininas ocorrer 

em épocas diferentes. 

Schultz e Valois (1974) verificaram, 

no guaranazeiro, ciclos alternados de 

formação de flores femininas e masculi

nas, o que os induziu à proposição de um 

correspondente ciclo de alteração do ha

lanço hormonal que poderia ser dos se

guintes tipos: a) balanço auxina/ gibereli

na; b) balanço auxinalácido abefsico; e c) 

balanço giberelinalácido abcfsico. Nesse 

mesmo trabalho, os autores encontraram 

uma relação média de flores femininas 

. para masculinas de ):5,5, com um inter

valo de confiança de ):4,3 a 1:7,3. 

Em estudo conduzido por Moreira Fi

lho et ai (1975), em Maués, Estado do 

Amazonas, foi observado que a média de 

flores femininas abertas por inflorescên

cia foi de 41.5, com uma variação de O a 

136, enquanto que a média masculina foi 

de 259,4, com os valores variando de 69 a 

506. A relação média entre flores mascu

linas para femininas foi de 6,2. com varia

ções de 2,4 a 25,S. Relação semelhante foi 

observada por AguiJera, citado por Esco

bar (1984), o qual constatou que o n6-

mero médio de flores por planta situa- se 

em tomo de 38.000, das quais aproxima

damente 6.800, ou seja, 18'70, são femini

nas e poderão se converter em frutos e 

sementes. 
Durante muito tempo, a seleção de 

piantas matrizes em guaranazeiro foi rea

lizada com basc no aspecto floração 

abundante; porém, após a verificação de 

que a grande maioria das flores é do sexo 

masculino, deixou-se de selecionar com 

base apenas nesse carátcr e adotou-se 

também a frutificação, que, por sua vez, é 

função da qualidade da floração, ou seja, 

Revista T~obroma / 7(3). /987 

a relação entre sexos. Um problema en

frentado pelos pesquisadores é a dificul

dade de realização de hibridação contro

lada nesta cultura devido à abertura das 

flores ocorrer em dias diferentes, impe

dindo o acompanhamento do planeja

mento e tomando necessário aumentar o 

ndmero de inflorescências a serem isola

das para que, no fmal, se tenha uma boa 

quantidade de sementes híbridas. Um ou

tro ponto a ser ressaltado é a maturação 

desuni forme existente no guaranazeiro, 

fato que traz sérios problemas por ocasião 

da colheita, fazendo com que o produtor 

tenha que coLher o cacho com frutos ain

da verdes ou catar os frutos que estejam 

no ponto de colheita. Portanto, o caráter 

maturação uniforme é altamente desejável 

e. conseqüentemente, devem ser selecio

nadas as plantas matrizes que apresenta

rem tosse caráter. 

A produção de semente está associada 

com a relação entre sexos, pois, a cada 

flor feminina fecundada, corresponderá 

um fru to que pode conter uma, duas ou 

três sementes. 

A rea1ização de um estudo em guara

nazeiro, nas condições do Sul da Bahia, 

objetivou observar o comportamento 

floral dessa planta, com particular ênfase 

na relação entre sexo e sua influência so

bre a produção de sementes de guaraná. 

Material e Método 

Este trabalho foi conduzido na Estação 

Experimental Lemos Maia (ES 1M), da 

CEPLAC, no Municfpio de Una, BA, 

durante o ano agrfcola de 1984 - 85. 

O clima do municfpio de Una é do tipo 

Af, caracterizado por ser quente e 6Jnido, 
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com um período seco variando de I a 2 
meses, precipitação anual em torno de 
1750 a 2000 mm e umidade relativa entre 
80 e 90% (Roeder, 1975). De acordo com 
Leão e Gouvca (1971), em Una, predomi
nam solos de baixa fertilidade natural. 

Foram selecionadas 17 plantas matri
zes das existentes no banco ativo de ger
mo plasma, com sete anos de idade, basea
do no vigor e aspecto produtivo c, em ca
da planta, foram tomadas cinco innores
cências, ao acaso, para controlc do nG
mero dc nores masculinas c femininas. 

Diariamente, das 7 h às II h ·c das 13 
h às 17 h, era computado o sexo das no
res abertas e procedida a sua eliminação. 
A produção total por planta foi medida no 
decorrer do período de colheita. Após 
a tomada dos dados, foi fei ta a análise de 
corrclação a fim de se estudar a associa
ção entre os caracteres observados. 

Resultados c Discossio 

o nGmero total de nores por planta, 
relações numéricas entre nores masculi
nas e femininas, percentagem de nores 
masculinas e produção de semente seca 
por planta encontram-se no Quadro 1. 
Pode-se observar que a m6dia de nores 
femininas abertas por planta, eom base 
nas cinco innorescências estudadas foi de 
36,5, com uma amplitude média por in
norescência de O a 129 nores, enqu311.to 
que a média de nores masculinas foi de 
199 com uma amplitude média por inno
rescência de 28 a 692, diferentes do re
gistrado por Moreira Filho et ai (1975). 
Embora os valores médios encontrados 
sejam ligeiramente superiores aos obtidos 
no presente trabalho, observou-se que os 

valores extremos superiores para nores 
masculinas e femininas obtidos neste es
tudo foram mais elevados. Isso pode ser 
explicado pelo fato desse material ser 
constitu!do de gen6tipos com muita va
riabilidade. Apesar disso, a relação entre 
nores masculinas e femininas foi de 5,4: 1, 
o que, em nGmeros percentuais, equivale a 
uma média geral de 84,5% de nores mas
culinas, com extremos de 29,8 e 100%, 
pr6ximo, portanto, ao 5,5: I encontrado 
por Schultz e Valois· ( 1974), e inferior 
à relação de 6,2: I, obtida por Moreira 
Filho ct ai (1975). Estes result.ados podem 
indiear melhor qualidade de floração dos 
guaranazciros da Bahia. 

Observa-se, ainda no Quadro I, que 
há uma variabilidade fenotfpica para a re
lação entre nores masculinas e femininas, 
uma vez que há gen6tipos cuja relação foi 
inferior a I (um), easo de 1 128-4, e ou
tros cuja relação foi de 99,2: 1, caso da 
matriz U5-2. Casos extremos também 
foram observados como o do gen6tipo 
T I- 2, que não apresentou uma s6 nor 
feminina nas innorescências eSLUdadas. 

A qualidade de noração não apresen
tou clara associação com a produção de 
semente seca (Quadro I), haja vista que 
gen6tipos eom tendêneia a apresen tarem 
somente nores masculinas tiveram produ
ções boas, como é o easo do TI- 2, que 
apresentou 100'il: de nores masculinas nas 
innorescências estudadas e uma produção 
de 2,7 kg de semente seca, e a matriz U5-
2, que apresentou uma proporção de 99'il: 
de nores masculinas, produziu 3,3 kg. 
Porém, genótipos tais como UI - 2, M 
128-4 e U5- 3, que apresentaram boa 
qualidade de noração, tiveranl excelente 
produção, chegando a 5,6 kg, como foi o 
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Quadro 1 - Total de flores, relações numéricas entre flores masculinas (M) 
e femininas (F), percentagem de flores masculinas (%M) nas cinco inflorescências 
observadas e produção total de sementes secas por planta (P). ESMAI, ,una, BA, 
1984. 

Gen6tipos Total 

M F 

Ul -2 278 211 
U3 -3 456 87 
U5 -2 496 5 
U5 -3 799 249 
Tl -1 1720 114 
T1 -2 969 O 
T2 -2 3464 240 
M33 - 1 725 109 
M128 - 1 698 207 
M128-·2 1181 30 
M128-4 143 336 
M145-2 269 187 
M162-3 1063 183 
M164- 6 923 129 
M166-1 202 217 
M166- 2 1795 646 
M198-3 1765 151 

Total 16946 3101 
Média por 

inflorescência 199.3 36,5 

caso de U5 - 3. Houve também gen6tipos 
com baixa relação entre flores que tive
ram produções abaixo de 2,0 kg de se
mentes secas. Isto conduz à conclusão de 
que,dernodogeral,as percentagens foram 
altas, atribuindo-se, portanto, a variabili
dade de produções a efeitos genotípicos. 

No Quadro 2, são apresentados o n6-
mero de dias de abertura de flores de 
guaraná por planta, considerando-se iso-

Revista Theobroma / 7 O I. /987 

Relaçllo P 
M/F %M (kg) 

1.3 56,86 4,3 
5,2 83,98 4,7 

99,2 99,00 3,3 
3,2 76,24 5,6 

15,1 93,78 1,5 
100,00 2,7 

14,4 93,52 2,0 
6,7 86,93 2,9 
3,4 77,13 1,4 

39,4 97,52 2,1 
0,4 29,85 3,3 
1,4 58,99 1,0 
5,8 85.31 2,5 
7,2 87,74 4,8 
0,9 48,21 1,9 
2,8 73,54 1,2 

11,7 92,12 1,9 

5,4 84,53 2,8 

Iadamente abertura de flores masculinas, 
ferrúninas e masculinas + femininas, num 
mesmo dia. Constatou-se que, em 68,2% 
dos dias com abertura de flores, abriram
se apenas flores masculinas, em 8,2% 
apenas flores femininas e em 23.5% 
abriram-se simultaneanlente flores mas
culinas e ferrúninas, o que vem reforçar a 
lúp6tese de que, no guaranazeiro, pode 
ocorrer autofecundação natural. Esses 
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Quadro 2 - Número de dias de abertura de fiores de guaraná por planta con 
siderando-se. isoladamente. abertura de flores masculinas (M), femininas (F) e 
abertura conjunta de flores masculinas e femininas num mesmo dia (M + F)_ 
ESMAI, Una BA, 1984. 

Genótipo M 

Ul -2 21 
U3 -3 19 
U5 -2 25 
U5 - 3 34 
Tl - 1 34 
Tl -2 50 
T2 -2 36 
M33 - 1 58 
M128 - 1 35 
M128 - 2 35 
M128 - 4 7 
M145 - 2 12 
M162 - 3 28 
M164 - 6 24 
M166 - 1 10 
M166 - 2 15 
M198 - 3 40 

Total 493 
Média 29.0 
% 68.24 

resul tados estão de acordo com os obtidos 
por i\lorcira Filho ct ai ( 1985), sendo que, 
do total de dias nos quais ocorreu a aber
tura de flores, em 77%, abriram- se flores 
masculinas isoladamente, em 8,3%, ape
nas femininas e em 14,7~k flores masculi 
nas e fenúninas no mesmo dia. Obser
va-se também que, em alguns genótipos, 
predomina a abertura de flores masculinas 
(U5- 2, TI-I, TI -2, T2 - 2, M 128-2, M 
164-6 eM 198-3), caracterizando-os, as
sim, como materiais de maturação desu-

F M + F 

12 11 
2 15 
O 2 
O 19 
3 6 
O O 
3 4 
1 8 
7 17 
O 4 

9 12 
11 18 

O 10 
3 O 
6 15 
2 22 
O 7 

59 170 
3,5 10,0 
8,24 23,53 

nifom1C, e, em outros, a antesc é simultâ
nea dos dois sexos (U3-3, US-3, M 
128-1, M 145-2, M 166- 1 e M 166-2), 
possibilitando, assim, boa fmtilicação e 
maturação unifonne, caráter desejável no 
meUlOramento genético da espécie. 

Computou-se o n6mero de flores mas
culinas e femininas abertas nas cinco in
florescências de cada genótipo, a cada 
mês, desde outubro até janeiro, para ob
servar o comportamento dos genótipos 
(Quadro 3). Comparando- se O n6mero de 
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Quadro 3 - Tota l mensal de fl ores mascu linas (M) e femininas (FI nas cinco in-
florescências por cada genótipo. ESMAI, Una,BA, 1984. 

Genótipo 
Outubro Novembro Dezembro Janeiro 
M F M 

Ul -2 126 88 96 
U3 -3 294 54 161 
U5 - 2 402 3 94 
U5 -3 510 231 141 
Tl - 1 O O 152 
Tl -2 378 O 377 
T2 - 2 O O 96 
M33 -1 176 O 310 
M128 - 1 212 46 66 
M128 - 2 O O 40 
M128-4 114 319 29 
M145 - 2 219 97 31 
M162 - 3 O O 63 
M164 - 6 O O O 
M166 - 1 50 152 152 
M166 - 2 O O O 
M198 - 3 O O 18 

Total 2.434 983 1.938 

Média 143,2 57,9 114 

ReI. M/ F 2,47 4,74 

flores abertas em outubro e novembro, 
observa-se que ocorreu um decréscimo 
no n(imcro de flores femininas abertas, 
que baixou, em média, de 57,9 para 24, I. 
Em dezembro, porém, constatou-se um 
awnento substancial de flores de ambos 
os sexos, predominando as do masculino. 
Observando-se a relação entre flores, nos 
referidos meses, constatou-se que, em 
outubro, havia maior equiJlbrio entre se
xos, tendo-se uma relação de I (uma) flor 
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F M F M F 

116 56 7 O O 
34 1 O O O 

2 O O O O 
18 148 O O O 

1 1548 76 25 O 
O 214 O O O 
O 2040 156 328 84 
6 229 103 10 O 

96 371 2 49 63 
O 983 30 146 O 

17 O O O O 
39 19 41 O 10 

2 920 181 80 O 
O 903 129 20 O 

65 O O O O 
O 1263 612 532 40 

18 1443 133 190 O 

409 10.984 1.596 1.424 113 

24,1 646,1 "93,9 83,9 6,7 

6,88 12,60 

feminina para 2,4 masculinas e que essa 
relação aumentou, chegando, ao final da 
floração, a I; 12,6. Esses resultados po
dem ser explicados pelo fato de que, no 
guaranazeiro, por apresentar um penodo 
de floração mais ou menos longo (4 a 5 
meses), ocorre equilfbrio na antesc de 
flores dos dois sexos, no início do penodo 
de florescimento, apresentando maior 
desequilfbrio no final da floração, quando 
o fenômeno da abertura isolada de flores 



é mais acenruado. Verificou-se também 
uma variabilidade entre genótipos quanto 
à época e perfodo de floração, sendo que 
alguns genótipos apresentam uma tend~n
cia de concentrar a floração no infcio do 
perfodo (Ul-2, U3-3, U5-2 e M 166-1), 
no fmal (f2-2, TI-I, M 128-2, M 162-3, 
M 166-2 e M 198- 3) e aqueles com um 
perfodo de floração mais prolongado, tal 
como M 33-1, M 128-1 eM 145-2. Este 
resultado sugere a possibilidade de um 
planejamento para obtenção de sementes 
híbridas, desde que se conheça o com
portamento dos gen6tipos a serem hibri
dados. 

Estimaram-se os coeficientes de cor
relação entre o total de flores masculinas, 
total de flores femininas, relação entre 
flores masculinas e femininas, percenta
gem de flores masculinas e produção de 
semente seca (Quadro 4). Constatou-se 
que a produção correlacionou-se positi
vamente com a relação entre flores mas
culinas e femininas e negativamente com 
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o total de flores femininas ao nível de 1% 
de probabilidade. Embora os dados não 
tenham sido coletados em experimentos 
devidamente estabelecidos, com delinea
mento apropriado e, portanto, não serem 
muito precisos, em termos estatísticos, 
eles pennitem evidenciar que não basta a 
presença abundante de flores femininas 
para se atingir altos rendimentos, mas 
também de uma relação adequada entre 
flores masculinas e femininas. A percen
tagem de flores masculinas correlacio
nou-se positivamente com a produção, ou 
seja, a um aumento no caráter corres
ponderá um aumento na produção. Esse 

resultado parece meio conflitante, porém 
isso é explicado pelo fato de ser o guara
nazeiro uma planta alógama, cuja polini-
7.açãO é feita por abelha, sendo, portanto, 
necessário uma boa quantidade de flores 
masculinas e, conseqüentemente, pólen, 
para serem visitadas pelos insetos que 
conduzirão o pólen até a planta que 
apresente flores femininas abertas no 

Quadro 4 - Coeficiente da correlação entre os caracteres: total de flores mascu
linas (TFM), total de flores femininas (TFF), relação entre flores masculinas e fe
mininas (RMF), percentagem de flores masculinas (PFM) e produção de sementes 
secas (P). ESMAI, Una, BA, 1984. 

Caracteres TFF RMF PFM P 

TFM 0,19 0,02 0,52"" - 0,20 
-0,41'* 

TFF - 0,51·· -0,41*' 

RMF 0,44" 0,50** 

PFM 0,29 

" Significativo ao nlvel de 1% de probabilidade. 
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mesmo dia, tendo em vista que, geral
mente, em uma mesma planta, em um 
mesmo dia, s6 se abrem flores de um 
sexo. 

CODCluaio 

a) Apesar do guaranazeiro, na Bahia, 
apresentar uma boa produção por 
planta, a relação entre flores mas
culinas e femininas é alta, atingin
do, em termos médios, 5,4: 1 

b) ProvaveLmentc ocorre autofecun
dação natural no guaranazeiro, ten
do em vista que, durante um certo 
penodo da floração, ocorre a 
abertura simultânea de flores de 
ambos os sexos numa mesma plan
ta, embora predomine a abertura de 
flores de diferentes sexos em dias • 

diferentes; 

c) Observou-se uma correlação posi
tiva c significativa entre a relação 
entre flores masculinas e femininas 
com a produção, evidenciando, as
sim, a importância da quantidade de 
flores masculinas como fonte de 
p6len; e 

d) Embora se tenha observado uma 
associação entre a qualidade da 
floração e a produção, é necessário 
dar continuidade a este estudo, 
procurando-se trabalhar com um 
maior n6mcro de inflorescências 
por planta, em épocas diferentes de 
isolamento das in florescências, a 
fun de elucidar o mecanismo de 
floração do guaranazeiro e possfvel 
relação desta com a produção de 
sementes. 
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