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Rrnsm Tlteobroma 17(4): 2()9· 2J8. 1987 
C~ntro tk Pesqwúc.3 do Cacau, flhhu, Bahia, Brasü 

Variabilidade genética das caracterlsticas de fruto e semente em 
Theobroma cacao L.,clones SIC e SIAL 

Messias Gonzaga Pereira1, Geraldo Adami Car/etto1 e 
Geraldo Conrado Teileira dI! Castro1 

Resumo 

A variabilidade entre os clones da s&ie SIAL, estimada em função dos frutos e sementes,!, no ge
ral, maior do que a dos SIC. Nos c10DCS SIAL, observam-se maiores valores midios de di!me1rO dos 
frutos, pc30 da casca e alguns componentes das sementes, ao passo que, entre os SIC, há as maiores rot
dias do ndmero de semen1es por fruto, embora nlo significativo eslatisticamen1e. Os coeficientes de 
herdabilidade para todas as caractert'sticas dos frutos e das sementes foram altos em ambas as ~ries de 
clones, sendo mais expressivos no SlAL, em todos os caracteres em geral As correlaçl5es fenodpicas, 
genodpicas e de ambien1e indicam que as principais caracterfsticas de rendimento est50 positivamente 
associadas e constituem elemento de valor na selcçllo do material gen~tioo. 

PaJavras-chavt:Tlteobromn =, clone, variabilidade ge~ca 

Genetic variability in poda and sec:ds of SIC and SIAL 
clones TheobrolfUJ cacao L. 

Abstract 

The variability among clones of lhe SIAL series based on poW an<l seeds is generaUy grea1er than 
lhat of SIC. The SIAL clones prosent higher mean values of diame1er of poW, v.eight and husk and 
some seed components. HO\o.ever, ",ithin lhe SIC series larger means for number of seeds per pod are 
observed which are not statisticaJly significaot. The heritability coefficients for ali charact.eristics of 
poW and seeds were lúgh in bolh clone series, in general aU lhe eharac1ers in lhe SIA!. being more ex
pressed. The phenotypic, genotypie and environment correlations show lhat lhe principal yield ehat
act.eristics were positively associat.ed and are important factors for genetie material selection. 

Key words: Tlteobroma =, clone, genetie variabilify 

1 DivUIIo tk G~nltica. C~nITO tk P~$lIui.Jas do Cacau, APT CEPUC, 45.600,ltabuna, Bahia, BrasiL 
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lotroduçio 

A variabilidade genética, espontânea 
ou criada, é o ponto de partida de qual
quer programa de melhoramento genético 
de um cultivo. Sua manipulação através 
de métodos adequados leva seguramente à 
obtenção de genótipos superiores com 
relação às características agronômicas de 
interesse. Dentro desse princípio, o pro
grama de melhoramento genético do ca
caueiro. na Bah.ia, foi equacionado e. ao 
longo dos anos, uma ampla coleção de 
gerrnoplasma vem sendo estabelecida com 
seleções riradas da população local , de 
população melhorada, ou introduzidas de 
outros pafscs produtores e de populações 
nativas da região amazônica brasileira. 

Os clones das séries SIC e SIAL, au
tênticos representantes das variedades 
"Comum", '"Maranhão" , "Pará" e HPara_ 
zinho" cultivadas na Bahia. foram sele
cionadas pelo Instituto de Cacau da Bahia 
e pelo Instituto Agronômico do Leste nas 
décadas de 1930 e 50, respectivamente. A 
metodologia e critérios de seleção utiliza
dos foram baseadas na proposta de Pound 
(1933), feita em Trinidad, após a seleção 
das cultivares ICS, devidamente ajustadas 
às características da população local. As 
seleções SIC são oriundas de um maciço 
cacaueiro restrito existente na Estação 
Experimental da Água Preta, hoje, Eseola 
Média de Agricultura da Região Ca
caueira (EMARC). Já as seleções SIAL 
são provenientes de universo mais ex
pressivo, ou sej". de fazendas nos dife
rentes municípios da região cacaueira sul 
baiana. 

Segundo VeUo et ai ( 1969), devido ao 
grande número de seleções existentes, 
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tanto na série SIC como na SIAL, resol
veu-se ré-selecionar o material, tomando
se por base os dados de produção de fru
tos acumulados nos vários anos de C0n
trole. Assim, mediante avaliação estatísti
ca, foram classificadas 18 seleções SIAL, 
II seleções S IC, do grupo de cacaueiros 
"matrizes" , e 13 seleções S" resultantes 
das "matrizes" SIC auto fecundadas. 

o presente trabalho, o objetivo prin
cipal foi avaliar a variabilidade genética 
do material SIC e SIAL, com base nos 
valores de frutos e semcntes entre e den
tre as séries, bem como a cstimativa de 
alguns parâmetros genéticos. 

Material e Métodos 

O presente trabalho foi realizado no 
Centro de Pesquisas do Cacau (CEPEC). 
utilizando-se 26 genótipos constantes da 
coleção de gennoplasma de cacaueiros 
representados por 15 clones da série. SIC 
(2, 17, 18, 19.23. 24, 250,433, 628, 644, 
662, 680. 747, 765 e 823) e I I da série 
SIAL (70, 88, 105, 169, 244, 283, 325, 
357, ;'77, 581 e 638). Os dados das ca
racterísticas de frutos e sementes utiliza
dos foram obtidos por Castro e BarUey 
(t 983) segundo as recomendações pro
postas por Engels, Bartley e Enriquez 
(1979). 

A análise de variância obedeceu ao 
modelo Yijk = M + Si + (C/S)ij + 
(F/C/S)ijk (Quadro I) no qual se buscou 
avaliar os efeitos entre e dentre as séries e 
clones. Tal procedimento foi utilizado 
anteriormente por Enriquez (1966) e Sil
va (1980). 

Os símbolos no Quadro I são especifi 
cados a seguir: K corresponde ao número 
de frutos utilizados na avaliação de cada 
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Ouadro 1 - Esquema da análise de variância. 

Fonte de variação G.L. OM 

Série (S) S -1 OMS 

Clones/S (C/S) C.-S OMC 

Fruto/ClS (F/C/S) N - C. OME 

caráter, sendo igual a 10 para peso de 
casca, de amêndoa úmida, amêndoa seca, 
polpa mais testa, largura e espessura da 
amêndoa, igual a 20 para diâmetro de 
fruto, relação comprimento/diãmetro e 
comprimento de semente, e igual a 35 
para os demais caracteres avaliados. K, 
representa o número médio ponderado de 
observaçõcs dentro de cada série (modelo 
não balanceado) e seu valor é determina
do segundo fónn ula proposta por Silva 
(1980); o S é igual ao número de séries de 
clones; C. é o somatório do número de 
clones dentro de cada série e N o número 
total de observações, variável para cada 
caráter. 

As variâncias genotfpicas (<1G) e fe
notípicas (<1P) foram estimadas em fun

ção das relaçõcs (QMC - QME)/K c 
QMC/K, respectivamente (Quadro I). A 
herdabilidade, no sentido amplo (h2), foi 
calculada com base nas médias dos ca
racteres dos clones pela fónnula 
h2 = <1 G/<1 P. 

A variabilidade dos clones dentro da 
série foi medida através da comparação 
das variâncias pelo teste F coofonne Co
oper (1975). 

E(OM) F 

OMS/OMC 

OMC/OME 

Var. (x + y) - Varo (x) - Var. (y) 
r = 

2 \j Var. (x ) . Var. (y) 

Para tanto, foi necessário realizar as 
análises de variância do somatório das 
variáveis duas a duas, extraídas as variân
cias fenotípicas, genotípicas e de ambiente 
para cada par de caracteres, sendo que a 
variância devida ao anlbiente (ainda não 
especificada) é o próprio QME. 

Resultados e Discussão 

Os resultados contidos no Quadro 2 
mostram que houve diferença significati
va entre as duas séries de clones para peso 
de casca e diãmetro do fruto. Em tennos 
médios, os clones da série SIAL apresen
taram, em relação aos clones da série S I C. 
frutos maiores em diâmetro e compri
mento e mais pesados e cascas mais es
pessas e mais pesadas, embora não signi 
ficativas estatisticamente. Em tennos de 
valores , a relação comprimento/diâmetro, 
entre as séries, é insignificante, não per
mitindo estabelecer diferenças entre elas. 
Os resultados da análise de variância re-

Revista T.beobroma J 7(4). J 987 



'" '" i Quadro 2 - Análise de variância (quadrados médios) e médias de caracteres relativos ao fruto de 26 -'" clones das séries SIC e SIAL. CEPEC,lIhéus, BA, 1985. 

? 
-J Peso Peso Compri· Diâme- Relação Espes. Espes. 

fonte de 1 
tr02 comp.ldiâm. 2 - G.L. total casca mento gomo sulco 

~ variação (g) (g) (cm) (cm) (cm) (cm) (em) , .... 
~ 

Série 1 275.084,88 133.650,06' '" 25,56 13,81" 0,11 1,07 0,42 
Clone/série 24 97.775,69" 33.796,10" 40,41" 1,58" 0,34" 0,35" 0,32" 

SIC 14 94.156,81" 22.335,91" 28,92" 1,54*· 0,25" 0,21 " 021** , 
ti' SIAL 10 102.842,12** 49.840,36" 56,49" 1,63" 0,46" 0,54" 0,47 

Erro 884 7.762,73 4.865,38 1,13 0,28 0,008 0,01 0,014 } 
bl 

C. V. (%) 19,67 19,56 7,93 6,18 5,62 11,11 16,43 ~ 
~ 
" 

Média geral 447,85 356,59 13,41 8,56 1,59 0,90 0,72 l Média SIC 432,96 337,287" 13,27 8,427" 1,60 0,87 0,71 C) 

Média SIAL 468,16 383,17 13,61 8,75 1,57 0,94 0,75 

Variância SIC 2.690,21 2.234,03 0,82 0,08 0,012 0,006 0,006 
Variância S IAL 2.938,38 4.484,03 1,62 0,08 0,024 0,015 0,013 

1 G.L. do erro = 234 

2 
G.L. do erro = 494 

7" Difere significativamente da média do SIAL pelo teste F a 5% de probabilidade. 

*e·· F significativos ao nlvel de probabilidade 5% e 1%, respectivamente. 



velam que existem diferenças significati
vas entre clones, em ambas as séries, para 
todos os caracteres de frutos observados. 
Estes resultados conf1mlam a existência 
de variabilidade genética dentro de cada 
série para as caracterfsticas em questão. 

Com relação às caracterfsticas de se
mente (Quadro 3), observa-se que houve 
diferença significativa entre as séries SIC 
e SIAL para peso de semente úmida e se
ca e peso de polpa e testa. Dentro das 
duas séries de clones, as diferenças entre 
elas são significativas. A série SIAL 
apresentou maior variabilidade em geral, 
embora a nfveis altamente significativos 
somente para os caracteres de número de 
sementes por fruto e peso de polpa e tes
ta. Tais resultados permitem inferir que 
os clones S[AL são possuidores de maior 
variabilidade do que os SIC. Isto se justi
fica, uma vez que, segundo a Jjteratura, a 
série S[AL foi selecionada em uma área 
bem mais representativa do maciço ca
caueiro baiano do que a série SIC (Vello 
et ai, 1969). A variabilidade genética do 
material é um aspecto importante no me
lhoramento de qualquer cultivo e, nesse 
caso, existe uma probabilidade maior de 
se obter comportamento diferenciado 
quando se utilizanl os clones S[AL, que 
tem maior variabilidade, em comparação 
com os da série S[C. 

Os valores da herdabilidade calculados 
para os caracteres do fruto e sementes 
(Quadro 4) fo ram, em geral, bem eleva
dos. Isso em parte por ter sido utilizado 
nos cálculos a média de muitos frutos por 
clone e eliminados os tipos extremos. Tal 
fato contribuiu para maximizar a precisão 
e a variação genética. Os altos valores de 
herdabilidade encontrados indicanl tam
bém que é bastante confiável a prática de 

lIJ 

seleção com base na média dos caracte· ,. 
res dos clones. Os clones SIAL, na maio-
ria das vezes, tiveram valores de herdabi
lidade mais altos, certamente em virtude 
de apresentar maior variabilidade. Os al
tos valores de herdabilidade enc~ntrados 
estão' ·em acordo com o encontrado por 
Soria, Ocampo e Paez (1974), quando 
Consideraram apenas uma estação de co
lheita. Segundo Rojas (1972), o número e 
o tamanho de sementes são caracteres de 
alta herdabilidade, estando de acordo com 
os valores encontrados no presente tra
balho. Já os resultados encontrados por 
Lopez (1984) mostram um baixo valor de 
herdabilidade para ndmero e peso de 
semente Wnida e alto para peso de se
mente seca. Este resultado não invalida as 
conclusões anteriores, uma vez que se sa
be que o valor da herdabilidade não é de
pendente unicamente de um determinado 
caráter, mas sim também do material ge
nético e das condições ambientais de tra
balho. 

As correlações entre as características 
de frutos e sementes (Quadro 5) mostram 
que os frutos mais compridos (CF) estão 
geneticamente associados a frutos mais 
pesados (PF), a frutos com casca mais es
pessa (EC) e a maior número de sementes 
(NS). Os frutos de maior diâmetro (DF) 
se correlacionaranl positivamente com o 
peso da amêndoa (AS) , peso de fruto (PF) 
e espessura de casca (EC) e negativa
mente com o número de sementes por 
fruto (NS), isso em virtude da correlação 
entre peso de amêndoa (AS) e número 
de amêndoa (NS) ser negativa. O peso do 
fruto (PF) se associa geneticamente com a 
espessura da casca (EC), peso de amêndoa 
(AS) e, principalmente, com o peso da 
casca (PC). Os frutos com casca mais es-

Rrn.na Tlreobroma 17(4). /987 



;., Quadro 3 - Análise de variância (quadrados médios), médias das caracteristicas da semente de 26 '" ~. 
.... 

clones das séries SIC e SIAl. CEPEC, Ilhéus, BA, 1985. ... 
~ 

Semente P. semente P. polpa P. semente Compri- Lar- Espes-" '" 
~ 

Fonte de G.L. I fruto 1 úmida e testa seca ment02 gura sura 
variação 

(g) (g) ( g) (g) (em) (em) (em) .... 
-=>l 
~ - Série 1 1.340,09 448,99" 765,06** 261,08*" 0,46 0,32 0,044 
~ Clone/série 24 548,88 ** 57,25** 75,12" 19,42"* 0,13'- 0,10 0,022** " SIC 14 144,53*' 64,32** 28,59" 19,62** 0,11'" 0,08" 0,024*· 

SIAL 10 1.114,97** 47,35*' 140,27** 19,15'* 0,16*' 0,12" 0,019·· 

Erro 234 42,85 5.76 7,19 2,58 0,016 0,008 0,004 J 
C. V. (%) 16,21 10,67 14,97 11,29 5,41 7,45 8,66 i 
Média geral 40,37 22,49 17,90 14,23 2,34 1,20 0,73 ~ 

" Média SIC 41,40 21 ,37 ~ ~ 16,44~"" 13,38~ ~ 2,32 1,18 0,72 i Média SIAL 38,95 24,03 19,91 15,40 2,38 1,23 0,74 

Variância SIC 4,13++ 6.43 2,86++ 1,96 0,005 0,004 0,001 
Variância SIAL 31,85 4,74 14,03 1,92 0,008 0,006 0,001 

1 G.L. do erro = 884 

2 
G. L. do erro = 494 

•• F significativo ao nlvel de 1% de probabilidade. 

~ ~ Dife re da média do SIAL pelo teste F a 1 o~o de probabilidade. 

++ Difere da variância do SIAL pelo teste F a 1 % de probabilidade. 
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Ouadro 4 - Valores de herdabilidade das características do fruto e da semente 
dos 26 clones das séries SIC e SIAL. CEPEC, Ilhéus, BA. 1985. 

Características 

N? semente/fruto 
Peso semente/fruto (9) 
Peso polpa e testa (g) 
Peso semente seca (g) 
Comprimo semente (cm) 
Largura semente (em) 
Espessura semente (cm) 
Peso total fruto (9) 
Peso casca (g) 
Comprimento fruto (cm) 
Diâmetro fruto (cm) 
ReI. comp.ldiâmetro 
Espessura casca (gomo) (cm) 
Espessura casca (sulco) (cm) 

pessa (EC) e mais pesada (PC) estão asso
ciados geneticamente com um menor nú
mero de sementes (NS) e com maior peso 
de amêndoas (AS). Em termos genéticos, 
não houve associação entre comprimento 
(CF) e diâmetro de fruto (DF), sendo re
levante a correlação de ambiente, indi
cando que certas condições favorecem a 
formação de frutos mais compridos e de 
maior diâmetro. Apesar da correlação ge
nética e fenotfpica ser negativa entre diâ
metro do fruto (DF) e número de semente 
(NS) em termos ambientais, essa associa
ção é positiva. O peso de fruto (PF), em
bora não esteja associado geneticamente 
com o n6mero de semente (NS), apre
senta uma correlação positiva para am
biente. É negativa a associação em "termos 
genéticos, entre o n6mero (NS) e o peso 
de amêndoa (AS). 

Herdabilidade (%) 

SIC SIAL 

70.4 96,2 
91,0 87,8 
74,8 94,9 
86,9 86,5 
85.4 90,0 
90,0 93,3 
83,3 78,9 
91,8 92,S 
78,2 90,2 
96,1 98,6 
81,8 82,8 
96,9 98,9 
95,2 98,2 
93,7 97,0 

A correlação entre caracteres é depen
dente de fatores genéticos Oigação gênica 
e pleiotropismo) e de fatores ambientais. 
Os fatores genéticos, por sua vez, depen
dentes da constituição do material genéti
co utilizado. 

A maioria dos autores consultados uti
lizaram a correlação simples, consideran
do apenas o comportamento entre e den
tre clones. O desconhecimento, das cor
relações genotfpicas, fenotfpicas e de am
biente indica que a comparação dos re
sultados ~, na maioria das vezes, imprati
cáveL Os valores encontrados por Engels 
(1983), trabalhando com correlações en
tre clones, são parcialmente discordantes 
dos do presente trabalho. O autor não en
controu associação entre o n6.mero de 
sementes por fruto e o tamanho do fruto 

Revisto. ~obroma 17(4).1987 
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Quadro 5 - Coeficientes de correlação fenotlpica, genotlpica e de ambiente, 
entre os caracteres: comp. de fruto (CF); diâmetro de fruto (DF); peso de fruto 
(PF); esp. de casca (EC); peso de casca (PC); nQ de sementes (NS) e peso de 
amêndoas secas (AS) relativos aos 26 clones das séries SIC e SIAl. CEPEC, 
Ilhéus, BA, 1985. 

Caracteres 

CF- DF 
CF - PF 
CF- EC 
CF- NS 
CF- AS 
DF- PF 
DF- EC 
DF - NS 
DF-AS 
PF- EC 
PF- NS 
PF-AS 
EC- NS 
EC-AS 
NS-AS 
PC- NS 
PC-AS 
PC- PF 

Fenotípica 

0,127 
0,721 
0,560 
0,346 
0,295 
0,726 
0,528 

- 0,521 
0,733 
0,681 

- 0,033 
0,588 

- 0,316 
0,351 

- 0,340 
- ' 0,128 

0,529 
0,975 

(comprimento, diâmetro e peso). Já To
xopeus e Jacob (1970) e Glendinng 
(1963), citados por Engels (1983), en
contrarlfll taflllssociação, à semelhança do 
presente trabalho. Outros resultados de 
Engels (1983) são concordantes, como, 
por exemplo, a correlação positiva entre 
comprimento (CF) e peso de fruto (PF), . 
diâmetro (DF) e peso de fruto (DF), diâ
metro ' de fruto (DF) e peso de amêndoa 
(AS), correlação negativa entre o ntimero 
(NS) e peso de amendoas (AS) e outros. 
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Coeficiente de correlação 

Genotípica De ambiente 

0,098 0,695 
0,720 0,825 
0,530 0,560 
0,343 0,438 
0,288 0,404 
0,695 0,882 
0,527 0,578 

- 0,664 0,273 
0,774 0,589 
0,688 0,657 

- 0,066 0,360 
0,603 0,518 

- 0,333 - 0,122 
0,353 0,398 

- 0,389 - 0,058 
- 0,187 0,1 99 

0,530 0,525 
0,981 0,954 

A discordância observada se deve, prind
palmente, às diferenças entre o material 
genético utilizado e à própria análise efe
tuada. 

Com base nos resultados da correlação 
genética, se o objetivo do melhoramento 
for aumentar o peso médio de amêndoa, 
deve-se preferir os clones de frutos com 
maior diâmetro. Se se pretende, porém, 
aumentar o número de sementes por fru
to, deve-se utilizar os clones de frutos 



mais compridos. Levando-se em consi
deração que os valores de herdabilidade, 
tanto dos caracteres de mensuração do 
fruto quanto da amêndoa, foram eleva
dos, no caso de seleção, se efetuada dire
tamente no caráter de interesse, os. ganhos 
seriam mais expressivos que indireta
mente. 

Conclusões 

I) Existe variabilidade genética entre 
os clones das séries SIC e SIAL; 

2) A série SIAL, em relação à SIC, 
apresentou, em média, frutos e se
mentes maiores e mais pesados; 
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3) Os clones SIC têm os maiores va
lores de número de semente por 
fruto; 

4) Os valores de herdabilidade para 
todas as caracterfsticas, em ambas 
as série~ fOfan'! elevados. Na série 
SIAL, tais valores foram ainda 
mais expressivos 

5) As correlações geo6ticas mais ex
pressivas foram: 1 - comprimento 
com O peso de fruto e espessura da 
casca; 2 - diâmetro com peso de 
fruto. peso de amêndoa e menor 
ndmero de sementes; e 3 - peso de 
casca com peso de fruto e peso de 
~ndoa. 
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C~ntro d~ P~Jquisas do Cacau, Ilhéus, Bahilz. Brasil 

Avaliação do·potencial de produção do cacaueiro com base no 
acúmulo de matéria seca de plantas jovens 

Alex-Ala" Furtado de Almeida1, RatU Renl VaUe1 e 
Messias Gonzaga Pereira 2 

Resumo 

A precocidade no acdmulo de ma~ria seca, no estádio inicial de desenvolvimento, e sua (l"OSÍvel 
correlaçlio com a produçlio futura das plantas em i.Jade adulta, foi avaliada em 10 hfbridos de cacauei
ro, As coletas de material foram realizadas a intervalos regulares de 15 dias, sendo a primeira efetuada 
15 dias ap6s a emergencia, perfazendo ao todo 17 coletas. Nos diversos hfbridos estudados, houve uma 
vuiaçlo intercruzamento no acdmuJo de m~ria se.:a na planta toda e nas suas partes. Os hfbridos Pa 
150 x ICS I, Pa 150 x Ma 15 eSIC 864 x UF 613 foram OS que acumuJa.ram maior quantidade de ma
~ oeca.. O inverso foi verificado noo hfbridos SIC 5 x UF 6\3, SIC 5 x ICS I e SIC 2 x ICS 1_ Entre 
as partes das plantas dos v!rios hfbridos, as folhas contribuíram mais decisivamente para o aumento de 
massa da mat&ia seca total. Nlo houve oorrelaçio entre a produçlo m&lia de cacau druido e a prococi
dade no acdruuJo de ma~ria seca total. 

PaJavras.chcrve: T~obroma =, hfbrido, mat&ia seca 

Caeao yield poleotiaJ evaJualioo bued 00 seedliogs dry weighl aeeumulalioo 

Abslrael 

Easly accumulation of dry malter in lhe initial stages of development and ilS possible correlation 
wilh produclion of mature trecs was evaluated for 10 cacao hybrids. Sasnples of planl malerial were 
oollected every 15 days. The firsl harvesl was ta.ken 15 days afler seedling emergencc. Thc lotaI 
number of samplings was 17 . There was an intercross variation in lhe dry maner accumulatioD of lhe 
whole planl and of lhe sepa--Ied planl pasts for lhe vasious hybrids studied. Thc hybrids Pa 150 x ICS 
I, Pa 150 x Ma 15, and SIC ~64 x UF 613 accumulalCd higher asnounlS of dry marter compared lo SIC 
5 x UF 613, SIC 5 x ICS I, and SIC 2 x ICS I. Thc resuJts show lhat leaf dry weight contribuled 
more lo lhe increase of total dry malter lhan any olher planl pan throughoul lhe experimental period. 

I DivisikJ de Bot4nica, C~ntro d~ P~rquisas do Cacau (CEPEC), APT CEPLAC, 4S.600. [tabuna , 
Bahilz. Brasil. 

2 DIv/.$IIo de Oenhica, CEPEC. 
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Then: was no corTelation between lhe average productioD of fresh seed weight and lhe pn:cocity of 
seedlings dry malte, accumulation, 

Kry ,",ords: 1Jleobroma alCOO, hibrid. dry maUer, 

IDtrodaçio 

o desenvolvimento de gen6tipos su
periores em cacaueiros é um processo 
trabalhoso e demorado devido ao caráter 
arbóreo do cultivo. Um gen6tipo, para ser 
liberado ao produtor, necessita possuir 
uma série de atributos desejáveis tais co
rno alta p,rodução, qualidade da semente e 
resistência tanto a doenças corno à seca. 
No entanto, a produção é considerada o 
caráter mais relevante na seleção de um 
gen6tipo. Para se obter uma avaliação de 
produção de cada gen6tipo é necessário 
conhecer o seu potencial produtivo. Isso 
é conseguido através de testes de campo, 
cuja duração varia entre 10 e 15 anos ou 
até que a produção do gen6tipo atinja um 
comportamento estável 

A produção, governada por muitos 
genes, como sempre ocorre com os ca
racteres de herança quantitativa, é pro
fundamente influenciada pelas con~ções 
do ambiente e apenas em casos eventuais 
e esporádicos está correlacionada, signifi
cativamente, com caracteres de quantifi
cação relativamente fácil. Dentre esses 
caracteres, existem evidências circunstan
ciais de que plantas com crescimento 
mais rápido, na fase jovem, são também 
mais produtivas na fase adulta, ao passo 
que as variedades com baixa taxa de cres
cimento nos estádios iniciais não terão 
potencialidade para se tomarem bons 
produtores (Glendinning, 1960; Soria, 
1964; Mariano, 1966; Legg, 1981). A 
existência de uma estreita correlação en-
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tre este caráter e a produção facilitaria 
a seleção de gen6tipos com alto potencial 
produtivo, na fase juvenil, em condições 
de casa-de-vegetação. 

O presente trabalho teve corno objeti
vo estudar o grau de associação entre a 
precocidade no acómulo de matéria seca e 
a produção de plantas adultas. 

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido em con
dições de casa-de-vegetação, durante o 
perfodo de dezembro de 1985 a outubro 
de 1986. Sementes dos hlbridos Pa 150 x 
ICS I, SIC 864 x UF 613, Pa 150 x Ma 
15, SIC 864 x SIC 329, P 12 x Ma 15, 
SIC 22 x UF 613, SIC 22 x ICS I, SIC 2 
x ICS I, SIC 5 x ICS I e SIC 5 x UF 
613, obtidas através de polinização con
trolada, foram semeadas em sacos de po
lietileno com 5 kg de solo. 

O delineamento foi o de blocos ao 
acaso, em parcelas subdivididas, com 10 
repetições. Cada parcela correspondeu a 
uma época de coleta do material e foi for
mada de 10 subparcelas correspondentes 
aos diferentes hlbridos. O experimento 
consistiu de 17 coletas sucessivas, a in
tervalos regulares de 15 dias, durante oito 
meses e meio. A primeira coleta foi reali
zada 15 dias após a emergência. 

Em cada coleta, as plantas foram cor
tadas rente ao solo e, a seguir, separadas 
em raiz, caule e folhas. As raízes foram 
retiradas em bloco de terra e lavadas em 



AvaIioç<70 do potencW de prodw;<70 do ~o 221 

peneiras. A matéria seca das diversas 
partes da planta foi obtida após secagem 
em estufa de ventilação forçada, à tem
peratura de 75 OC, até peso constante. 

Os dados do peso da matéria seca total 
(W t) foram ajustados através de curvas 
exponenciais de crescimento (Richards, 
1969) por um programa interativo que 
minimiza a variância residual. A equação 
empregada foi W t = bekt, sendo b e k 
constantes de ajustamento e t o tempo, 
em dias. Também foram efetuadas análi

ses de regressão m61tipla, em função do 
tempo, das médias do peso da matéria se
ca acumulada nas raízes (W r)' caules (W c) 
e folhas (W f). A equação que melhor ex
plicou as variações devidas ao modelo foi 
uti1izada para estimar o ac6mulo diário da 
matéria seca de cada parte da planta (Ri
chards, 1969). 

Resultados e Discussio 

O ac6mulo de matéria seca total (W t), 
nos diferentes hlbridos estudados, apre
sentou tendência exponencial (Figura I). 
Normalmente, a tendência exponencial de 
crescimento mostra duas fases distintas: 
uma inicial, com o crcscimento relativa
mente lento, na qual a plântula depende 
das reservas da semente para a manuten
ção e produção dos órgãos que a com
põem; e outra linear, que sc verifica após 
o desenvolvimento do sistema radicular e 
a emergência das folhas, na qual os pro
cessos anab6licos dependentes da fotos
sÚltese se traduzem por uma taxa de cres
cimento constan te. A fase inicial de cres
cimento dos diversos hlbridos foi bem 
evidenciada e teve uma duração de, apro
ximadamente,60 dias (Figura I). No en
tanto, na fase de crescimento linear, os 

hlbridos Pa ISO x ICS I, SIC 864 x UF 
613 e Pa 150 x Ma 15 apresentaram incli
nações de curva bem acentuadas em re
lação à dos híbridos SIC 22 x UF 613, 
SIC 22 x ICS I, P 12 x Ma 15 e SIC 864 
x SIC 329. Estas diferenças foram mais 
acentuadas quando comparadas com as 
dos híbridos SIC 2 x ICS I, SIC 5 x ICS 
I e SIC 5 x UF 613, que foram menos 
precoces no ac6mulo de matéria seca (Fi
gura 1). 

Os valores máximos de W t, encontra
dos nos híbridos Pa 150 x ICS I, Pa ISO x 
Ma 15 e SIC 864 x UF 613, foram de 
84,4, 72,7 e 70,9 g. planta-I, respectiva
mente. O inverso se verificou nos h1bri
dos SIC 5 x UF 613, SIC 5 x ICS I e SIC 
2 x ICS I, nos quais os valores de W t fo
ram de 36,7,45,0 e 48,3 g. planta·', res
pectivamente. Valores semelhantes foram 
encontrados por Monte (1983), analisan
do o crescimento das cultivares Catongo 
x IMC 67, Catongo, (atongo x UF 613 e 
Catongo x ICS I até os 126 dias de idade, 
época em que não se verificaram diferen
ças significativas entre os valores de W t 
das diferentes cultivares. 

O ac6mulo de matéria seca nllo é ape
nas detenninado por diferenças genéticas 
em taxas de crescimento, mas também por 
fatores do ambiente e práticas de manejo 
(Vello et a1., 1972). Este ac6mulo depen
de fundamentalmente da capacidade fo
tossintética de cada cultivar, uma vez que 
o conte6do de nutrientes minerais da 
maioria dos tecidos vegetais representa 
apenas 5% da matéria seca produzida 
(Hutcheon, 1976). Ng (1982), utilizando 
um modelo de simulação da fotossfntese 
da copa e curvas de resposta entre inten
sidade de radiaçllo luminosa e fotossfntese 
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Figura 1 - Acdmulo de matéria seca total em plantas jovens de diversos híbridos de cacaueiro . 
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bruta de cacaueiros de alto, m&\io e baixo 
vigor (Hutcheon, 1977), demonstrou que 
a produtividade de um cacaueiro de alto 
vigor foi 7 e 16% maior em relaçlio aos de 
~o e baixo vigor, respectivamente. 
Ainda que o vigor da árvore, representa
do pela curva de resposta radiaçao- fotos
sfntese, influencia grandemente a fotos
sfntese potencial, este nao é tão impor
tante quanto o sombreamento. o som
breamento tem um efeito maior na pro
dutividade fotossintética (Ng, 1982). De 
acordo com esse autor, o cacaueiro som
breado apresentando um fndice de área 
foliar igual a 1,0 tem a fotossfntese do 
dossel feduzida à metade. 

Nas condiçôes experimentais, verifi
cou-se uma redução de 70% da radiaçao 
solar total incidente (Figura 2). Evidên
cias circunstanciais indicam a reduçao da 
taxa respirat6ria como fator primário de 
ajustamento ao sombreamento (Duncan, 
1971; Yamaguchi. 1978). Conforme Cro
okston et ai. (1975), o decréscimo na res
piração estA associado com a redução no 
teor de assimilados e diminuição da tem
peratura nas plantas sombreadas e/ou re
duçao na atividade da desidrogenase do 
malato. A · respiração mitocondrial (R D) 
pode senlecomposta em dois componen
teS~ um associado com a atividade de ma-

'l1utenção (RM) e outro ligado ao cresci
mento (Ra). McCree (1970), a partir de 
dados experimentais de trocas gasosas, 
desenvolveu urna equação para plantas 
inteiras de trevo-branco (Trifolium repens 
L.), RD = KPa + cW, sendo Pa a 
fotossfntese bruta, W a matéria seca da 
planta e K e c constantes de ajustamento. 
De Vries (1972; 1975) acoplou Ra à taxa 
de produção de matéria seca (Ct> e RM ao 
tamanho da biomassa (W) ' (De Wit et aI., 

1970; Hesketh, Baker e Duncan. 1971), o 
que resultou na equaçlo RD =GRdW/dt 
+ MR W, sendo GR e MR coeficientes 
respiratórios acoplados ao crescimento e à 
manutenção, respectivamente. Disso de
preende-se que deve ocorrer reduçlio na 
taxa respirat6ria das plantas sombreadas, 
pois RM estA diretamente associado com 
WIt e Ra com Ct ou com Pa. A redução 
da densidade do fluxo radiante provavel
mente contribuiu com a diminwção dos 
valores de W I> e, conseqüentemente, a ta
xa respirat6ria deve ter decrescido. Além 
disso, deve-se considerar que uma pro
porção substanciaJ de fotoassimilados é 
perdida pela respiração, que é caracteris
tica das espécies do tipo "C3"' 

O ac(\mulo de matéria seca nas raízes 
(W r), 255 dias após a emergência, foi 
maior nos híbridos Pa 150 x ICS I, src 
864 x UF 613 e Pa 150 x Ma 15, sendo os 
valores máximos de W r de 11,0, 10,5 e 
9,5 g. planta:1, respectivamente. O in
verso se verificou com os híbriGlO$ SIC 5 
x ICS I, SIC 2 x ICs ol e SlC 5 x UF 
613, nos quais os valores encontrados de 
W r' nesta mesma época, foram de 5,3, 4,9 
e 4,3 g. planta-1, respectivamente (Figura 
3). Monte (1983), estudando as cultivares 
Catongo x [MC 67, Catongo, Catongo x 
UF 613 e Catongo x ICS I, verificou, aos 
126 dias de idade, um valor de W r cerca 
de três vezes inferior ao encontrado neste 
experimento. Houve leve tendência de os 
híbridos, que acumularam menor quanti
dade de matéria seca, prolongarem a fase 
inicial de crescimento lento, época em que 
grande parte das reservas para o desen
volvimento das ra!zes é mobilizada dos 
cotilédones. O aumento dos valores de 
W ['t alcançados por alguns híbridos, foi 
provavelmente, devido à maior força de 
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competição da raiz por assimilados, mobi
lizados, possivelmente, dos outros Órglios 
veg~tativos. O prolongamento do pedodo 

. de recepç!io de assimilados, provindos dos 
cotilédones, nos híbridos que acumularam 
pouca matéria seca nas ra!zes, ocorreu, 
provavelmente, em raz!io da menor capa
cidade mobilizadora (força do dreno) 
deste Órglio em relação às folhas e aos 
caules. 

As curvas (Ie matéria seca acumulada 
nos cacles '(W~-cFigura 4) evidenciaram a 
mesma tendência das apresentadas pelas 

• faú.es. Os valores máximos de W c' obti
dos pelos híbridos Pa 150 x ICS I, SIC 
864 x UF 613 c Pa 150 x Ma 15,durante 
o pedodo experimental, foram de 27,4 e 
27,5 e 25,4 g. planta·l, respectivamente. 
Os menores valores de W co também veri
ficados nesse mesmo período, alcançados 
pelos híbridos SIC 2 x ICS I, SIC 5 x 
ICS I e SIC 5 x UF 613, foram de 17,2, 
16,0 e 14,8 g. planta-', respectivamente. 
Como no caso das raízes, verifica-se, 
também, que os hlbridos que acumularam 
maior quantidade de matéria seca apre
sentaram declividades de curva mais 
acentuadas e o oposto se observou nos' hí
bridos de menores valores de W co indi
cando, provavelmcnte, maior capacidade 
de competição (força do dreno) do caule 
por assimilados nos hlbridos com valores 
superiores de W Co 

Os valores máximos de matéria seca 
acumulada nas folhas (W f) (Figura 5), aos 
255 dias de idade, obtidos pelos híbridos 

Pa 150 x ICS I, SIC 864 x UF 613 e Pa 
150 x Ma 15, foranl de 42,5, 37,0 e 
37,5 g. planta-', respectivamente. Valo
res inferiores, encontrados neste mesmo 
pedodo, apresentados pelos hlbridos SIC 
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2 x ICS I, SIC 5 x ICS I e SIC 5 x UF 
613, foram de 22,5, 22,0 e 21,0 g. plan
ta-', respectivamente. Cultivares outras, 
como 'Catongo' x IMC 67, 'Catongo' x 
UF 613, 'Catongo' e 'Catongo' x ICS I, 
apresentaram valores de W

" 
aos 126 dias 

de idade, de 3,7,2,4,2,7 e 1,8 g. planta"', 
respectivamente (Monte, 1983). Verifica
se que houve leve tendência de os hlbri
dos com maiores valores de W f apresen
tarem inclinações de curva mais acentua
das em relação às dos híbridos com valo
res inferiores de W f, o que, anteriormente, 
já tinha sido observado para os valores de 
W r e W co Nota-se que as folhas, durante 
o período experimental, foram as que 
mais contribuíram para o aumento de W t 
em relação aos outros Órgãos vegetativos. 
O fato demonstra que as folhas, durante 
este tempo, além de fonte, foram os dre
nos preferenciais de assimilados, da mes
ma forma que os caules o serão, poste
riormente, de forma mais vigorosa e deJi
oitiva. 

A relaçlio existente entre produção 
média de cacau ónúdo (kglplanta) e a 
matéria seca total (W t> dos diversos h1bri
dos estudados, obtida durante o período 
experimentaJ, está apresentada nos Qua
dros 1 e 2. A correlaçlio en tre esses dois 
parâmetros foi baixa (r = 0,43) e não sig
nificativa. Os valores máxinlos de W t, al
cançados pelos hlbridos Pa 150 x ICS I, 
Pa 150 x Ma 15 e SIC 864 x UF 6 13, não 
coincidiram com os maiores valores mé
dios da produção de cacau ónúdo (Quadro 
1). O inverso se verificou, nesse mesmo 
período, com os hfbridos SIC 2 x ICS I e 
SIC 5 x ICS I, que acumularam pouca 
matéria seca. 

Gernlmente, a produção econÔmica se 
relaciona com a produção biolÓgica, pois 
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Quadro 1 - P.roduções médias de cacau úmido obtid~s . no perfodo de 1978 a 
1984 e matéria seca total acumulada durante o estádio' inicial de desenvolvimento 
de sete combinações de cacaueiros hlbridos (dados de produção parciais extraldos 
do Informe de Pesquisas da CEPLAC, 1984/1985). 

, 
Hfbridos 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 Média Matéria seca 

--_._-- kg/planta (g/planta) 

SIC 864 x UF 613 4,56 4,29 3,32 3,28 3,60 4,25 2,65 3,71 bc' 70;37 a' 
SIC 22 x ICS 1 3,57 4,63 3,93 4,51 5,14 5,36 3,55 4,38 b 61,04 ab 

SIC 5 x UF 613 4,12 3,91 3,47 3,33 3,91 4,69 3,18 3,80 bc 36,73 c 

SIC 22 x UF 613 4,22 3,57 3,09 2,62 3,16 3,85 2,30 3,26 c 58,99 ab 

SIC 864 x SIC 329 4,21 4,17 3,40 3,86 3,40 2,89 2,44 3,48 c 58,43 ab 
SIC 5 x ICS 1 5,07 6,04 5,56 5,97 6,59 6,41 4,52 5,74 a 44,99 c 
SIC 2 x ICS 1 4,78 4,95 5,06 4,76 6,11 6,17 4,06 5,13 a 48,32 bc 

I Médias na coluna segu idas pela mesma letra não diferem significativa
mente entre si, pelo teste de Duncan (P = 0,05). 

Quadro 2 - Produções médias de cacau úmido obtidas no perlodo de 1980 a 
1984 e matéria seca total acumulada durante o estádio inicia l de desenvolvi
mento de três combinações de cacaueiros hlbridos (dados de produção par
ciais extraldos do Informe de Pesquisas da CEPLAC, 1984/1985). 

Híbridos 1980 1981 1982 1983 1984 M~dia Matéria seca 

kg/p lanta (g/planta) 

P 12 x Ma 15 1,92 2,07 2,57 5,15 4,76 3,2.9 a I 69,80 b' 
Pa 150 x Ma 15 3,32 3,73 3,74 6,83 7,32 4,99 a 72,71 b 

Pa 150 x ICS 1 1,52 1,50 2,16 5,74 4,45 3,07 a 84,38 a 

I Médias na co luna seguidas pela mesma letra não diferem significativamente 
entre si, pelo teste de Dunca n (P = 0,05). 

ambas dependem da capacidade f otossin
tética da planta (Alvim, 1962). o en
tanto, a produção econômica depende da 
partição de assimilados entre as partes re
produtiva e vegetativa, que, por sua vez, 
está relacionada com a força dos drenos. 
Por outro lado, associada a diferenças ge
néticas, a utilização de assimilados pode 
ser limitada, em condições de campo, por 

vários fatores externos, fazendo com que 
a força do dreno passe a ser limitada. 
Dentre estes vários fa tores, sabe-se que 
baixas temperaturas reduzem mais O cres
cimento do que a fotossÍlltese lfquida, po
dendo a força do dreno total da planta 
tomar-se limitante (Wal~on, 1971). Efeito 
idêntico é ocasionado por deficiência hí
drica ou nutrientes. 
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Conclusões 

Nos diversos hlbridos avaliados, veri
ficou-se que não há correlação entre o 
ac(Ímulo da matéria seca, no estádio ini
cial do desenvolvimento, e a produção de 

cacau 6mido das plantas em idade adulta. 
Houve variação intercruzamcnto no ac(\
mulo de matéria seca na planta tmJa c nas 
suas partes, sendo a fo lha o 6rgão que 
contribuiu mais decisivamente para o in
cremento de Illassa da matéria seca total. 
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ANEXO 

Hlbridos índices Funções ajusladas 

Pa 150 WI 4,220989868 e 0,0118205301 (R 2 = 0,97) 

X Wr 0,229016340 - 0,0075536641 + 0,00019388812 (R 2 = 0,97) 

ICS 1 
Wc 0,890892160 - 0,0321810001 + 0,00053593912 (R 2 = 0,98) 

Wf 0,321138070 + 0,006576439t + 0,00061769912 (R 2 = 0,97) 

SIC 864 Wt 4,392119909 e 0,011366455t (R 2 = 0,97) 

X Wr 0,006780404 - 0,0010177621 + 0,000164593t2 (R' = 0,98) 

UF 613 
Wc 0,912324930 - 0,031518770t + 0,000525737t ' (R 2 = 0,98) 
Wf - 0,373845530 + 0,029022080t + 0,000467672t2 (R ' = 0,99) 

Pa 150 Wt 4953445581 e 0,0107502401 , . (R ' = 0,97) 

X Wr - 0,001750000 + 0,0023330231 + 0,0001399261 2 (R 2 = 0,98) 

Ma 
Wc 0,446779410 - 0,0140382201 + 0,0004384061' (R 2 = 0,99) 

15 Wf - 0,957794120 + 0,0523991001 + 0,000378408t2 (R 2 = 0,98) 

SIC 864 WI 4,524088013 e 0,0102359951 (R ' = 0,96) 

X Wr - 0,258573090 + 0,008408498t + 0,00007992112 (R 2 = 0,98) 

SIC 329 
Wc 0,132600020 - 0,006258913t + 0,000357185t2 (R ' = 0,99) 
Wf -1,664121730 + 0,0710398901 + 0,000187939t2 (R ' = 0,98) 
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H!bridos índices Funções aj ustadas 

P 12 Wt 3,452812865 e O,011626367t (R 2 = 0,96) 

X W r 0,197278190 - O,005132990t + O,OO0142020t2 (R 2 = 0,97) 

Ma 15 
Wc 0,991588240 - O,029875690t + O.oo0427ooge (R2 = 0,97) 
Wf - 0,102275740 + O,021835040t + O,OO0425923t2 (R 2 = 0,96) 

SIC 22 Wt 2,477288785 e O,012450841t (R 2 = 0,97) 

X Wr 0,387853780 - O,009838816t + O,OO0136530t2 (R2 = 0,94) 
Wc 1,929653480 - O,051636000t + O,OOO48710lt2 (R 2 = 0,98) 

UF 613 
Wf 0,868686440 - O,00813420lt + O,OOO454080t2 (R2 = 0,97) 

SIC 22 Wt 3,562068486 e O,011 174750t (R2 = 0,96) 

X Wr - 0,028135620 - O,000432424t + O,OO0106676t2 (R 2 = 0,97) 

ICS 1 
Wc 0,718874180 - O,027157570t + O,000426677t2 (R 2 = 0,99) 

Wf - 1,027513070 + O,041876010t + O,oo030557lt2 (R 2 = 0,97) 

SIC 2 Wt 2,994490788 e O,010874704t (R 2 = 0,90) 

X Wr - 0,028556900 + O,001797282t + O,oo0068902t2 (R 2 = 0,96) 

ICS 1 
Wc 0,527672560 - O,018942650t + O,OOO~29880t2 (R 2 = O,98.! 

Wf -1,220872840 + O,041511990t + O,OO021 1168t2 (R2 = 0,87 ) 

SIC 5 Wt 2,962933662 e O,010796935t (R2 = 0,96) 

X Wr 0,854102120- O,005110629t + O,oo0089857t2 (R 2 = 0,94) 

ICS 1 
Wc 0,620340280 - 0,018545070t + O,oo0314155t2 (R 2 = 0,98) 

Wf - 0,434534720 + O,027147450t + O,OO0240673t2 (R 2 = 0,98) 

SIC 5 Wt 2,734351723 e 0.0107811781 (R2 = 0,96) 

X Wr - 0,146926060 + O,005469366t + O,oo0046353t2 (R2 = 0,98) 

UF 613 
Wc 0,423219770 - O,013374400t + O,oo0267306t2 (R 2 = 0,97) 

Wf -0,500776960 + O,025709750t + O,oo0240219t2 (R 2 = 0,99) 
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Celllro de Pesqubas do Cacnu, nhlus, Bahia, Brasil 

Atividade das raIzes finas de cacaueiros em função 
da hidroperiodicidade1 

Zoraida Maria D. de Medeiros2, Walny Souza da Silva3 e Mare Vogel' 

Resumo 

Est1)daram-oe ... variações do cr=imento de raízes finas em uma plantação de cacaueiros (Theo
brama cacao L.) com 16 anos de idade, visando analisar a inllu!ncia do regime l\Idrico nessas varia
çOes. O pre.'lente trabalho foi realizado no Centro de Pesquisas do Cacau, em nh6u, Bahia, de março de 
1981 • abril de 1982. Foram coletadas, semanalmente, .mostr .. de solo a duas profundidades - O a 5 e 
5 a lO cm - para obtenç50 dos dados relativos ~ atividade do sistema radicular. T.m~m foram toma
dos dados relativos ao clima e umidade do solo. Os resultados obtidos mostram variações significativ .. 
no crescimento das rnt7.es finas, sem ocon!ncia de perfodos de atividade nula. Dos nove maiores picos 
observados, qUatro ocorreram tt!s a quatro dias ap6s uma chuva diária superior a 40 mm. Quatro ou
tros aconteceram cerca de seis dias ap6s o solo ter sofrido mudanç .. significativ .. na umidade (dimi
nuição da umidade após S3tUJ'3Ção ou, ao contrário, aumento da umidade do solo ap6s encontrar-se 
abaixo da capacidade de campo). As observações evidenciam que as variações da atividade das ra17.es 
fin."\S mostraram-se associadas ~ condições hfdric ... locais. 

Palavra.s-chave: Tkobroma caeao, radicelas, regime hídrico, umidade do solo 

Activity of cacao tree fine rooU as a function of hidroperiodicity 

Abstract 

V:uiations of fine root gro"-th of a 16 - year old cacao (Theobroma cacao L.) plantation "'ere in
vcsti g3ted aiming to observe the innuence of the "-ater regime 00 5ueh variations. This \l,ork ",as cat

ried out at the Centro de Pesquisas do Cacau, [lhEus, Bahia, Brazil, from March 1981 to April 

1 Parte da /tse aprestnJada pelo primeiro aular d Universidtule F edual da Bahia, Salvador, como requi
silo para ob/tnçlIo do grau de Mestre em Biologia, opçlIo BOlbnica , drea de concentraçlIo Fisiologia 
Vegelal. 

20 epancu'II!nIO de Sislemdlica e Ecologia, Cen/TO de Cilnci<lS t:.xnw.s e da Nanueza. Univusidtuk F e
dual da ParoJba, 58()()(), JoI1o Pessoa, Paraa,a, Brasil. 

30ivisllo de BOldnica (D/BaTi. Cen/TO de Pesqubas do Cacau (CEPI::Ci, APTCEPlAC, 45600,/tabu
na, Bahia, Brasil. 

4D/BOT, CE/'EC. EnckN!ço atual: La/xXaloúe de Morphowg!e Experimtnlaire, /nrtiJul de BOlaniqut, 
Univusill Lauis Pasuur, 28, Rue G«lhe, F~708J, Strasbourg, CMa, França. 

Recebido para /J/lbScaçlIo em 6 de julho de /987 233 



234 Medeiros, Silva e VO.t:el 

1982. Weekly 50il samplos for observing eacao tree roots "ere coMteted at depths of O - 5 em anel 5-
10 em. Climatc and soi! hurnidity data ",erc 31so recorded. Significant variations of lhe fine roor 
gr01Wth ",ere observed, v. ithout periods af inactivity. Four Qut ofthe nine grO\lt.th pcaks occurred (rom 
lhree to four days after a 24 hour minfall grealer lha.n 40 Olm. Olher four pcak5 occurred aboul six day' 
afler ehangos of soi! humidily (either a humidity decre3se after soil saturntion of a humidily increa.<c 
",hen it Voas 10Voer than field capaeity). The results showed thallhe variations of the fine root grov.th of 
cacao trecs are relat.cd to local \\-ater conditions . 

Key- wDr{Js: T/~obroma cacao. rootlets, water regime, $Oi) moisture 

Introdução 

Em diferentes ecossistemas do mundo, 
estudos fenol6gicos têm sido realizados 
com o objetivo de analisar os fatores li
mitantes para o desenvolvimento da 
planta em seus .ambientes (Wielgolaski, 
1974; Hoffmann, Mooneye Kummcrow, 
1977; Mooney e Kur,u.lcrow, 1977). Os 
resultados têm demonstrado que o desen
volvimento da planta como um todo ~ in
fluenciado por fatores externos. Sob con
dições de campo. em regiões de clima tro
pical, tem sido reportado que um dos fa
tores externos que mais afeta o desenvol
vimento da planta ~ o regime das chuvas 
e, conseqüentemente, a umidade do solo. 
A esse respeito, várias espécies cultivadas 
têm sido análisadas. inclusive o cacaueiro 
(Alvim e Alvim, 1978). Porém, a maioria 
dessas observações fenol6gicas têm-se 
voltado mais intensivamente para o estu
do das partes aéreas do vegetal e pouca 
atenção tem sido dada ao estudo fenol6gi
co das raízes, especialmente raízes fmas, 
também conhecidas como radicelas, pos
sivelmente devido às dificuldades técnicas 
no processamento das amostras para ob
tenção dos resultados. 

Em plãntulas de cacau, têm sido evi
denciadas variações rítmicas de lança
mentos radiculares (McKelvie, 1954) co
mo sendo de naturcZ!l end6gena (Vogel, 
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1975; Hardwick. Sleigh e CoUin, 1982). 
Para cacaueiros adultos, nada se conhecia 
sobre as variações de crescimento radi
cu lar até o inicio da década de oitenta e os 
primeiros estudos foram realizados por 
Kumrnerow et ai. (1982), que observa
ram haver crescimento episódico das raí
zes f mas, sem, contudo, caracterizarem as 
suas causas. 

O propósito deste trabalho foi analisar 
a influência do regime hfdrico sobre a ati
vidade do crescimento das raIzes fmas do 
cacaueiro. 

Material e M~todos 

O experimento foi conduzido no Cen
tro de Pesquisas do Cacau, da C~PLAC 
(latitude de 14045'S e longitude de 
30014'W), no municipio de nhéus, Bahia 
Brasil, em área COm cacaueiros híbridos 
(Theobroma cacao L.), com 4 - 5 m de 
altura, plantados em junho de 1965, espa
çados de 3m entre si; o somb(eamento 
definitivo constituia-se de eritrlna (Eri

thrilla fusca Lour.), com 15 m de altura e 
espaçados de 24 m uma da outra. 

A área experimental continha 40 ca
caueiros. O solo encontrava-se livre de 
plantas invasoras. coberto por uma cama
da de folhedo com 3 - 6 cm de espessura, 
e foi classificado por Silva e Melo (1970) 
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como AlfIsol, pertencente à série S1Io 
Miguel. 

As amostras de solo para análise de 
raízes foram coletadas no periodo de 30 
de março de 1981 a 30 de abril de 1982, a 
duas profundidades: O - 5 e 5 - 10 cm. 
Para cada uma dessas profundidades, fo
ram tomadas 16 amostras por semana, 
obtendo-se médias semanais representati
vas dos parâmetros estudados. Para essas 
coletas, foi utili7.ado um tubo de aço com 
30 cm de comprimento e 5,6 cm de diâ
metro interno, introduzido no solo com o 
auxOio de uma pequena marreta. Os locais 
de amostragem foram selecionados intei
ramente ao acaso, porém a uma distância 
superior a 50 cm do tronco dos cacauei
ros. 

Após a coleta, as amostras eram, ime
diatamente, conduzidas ao laborat6rio, 
embebidas em água de torneira e, em se
guida, transferidas para uma peneira com 
malhas de 0,5 mm, onde o solo era desa
gregado através de movimentos circulares 
em recipiente com água. As raizes finas 
eram levadas cuidadosamente, com uma 
pinça, para uma placa de Petri, e analisa
das no mesmo dia. Segundo Kumrnerow, 
Kummerow e Alvim (1981), apesar de 
todas as precauções, cerca de 10% das 
raízes não são recuperadas do solo por 
esse processo. 

Foram chamadas de rafzes finas aque
las com diâmetro menor do que 1 mm e 
arbitrariamente identificadas, através de 
sua coloração, em dois tipos diferentes: 

a) rafzes finas com extremidades es
branquiçadas; 

b) rafzes finas com extremidades 
marron-c1aro (em suberização). 

Em seguida, foi feita a contagem do 

número de ex tremidades ativas (Figura I) 
das raízes finas (tipos a e b) sob estereo
mierosc6pio, com aumento de 16 vezes. 

Também foram tomados dados relati
vos ao clima e umidade do solo. Para ob
tenção dos dados de pluviosidade, foi 
instalado um pluviômetro no local do ex
perimento. As temperaturas máximas e 
mínimas, registradas no decorrer do pe
rfodo experimental, assim como os dados 
de radiação solar, foram fornecidos pela 
Estação Agroclimatol6gica do CEPEC, 
situada a 1 km da área experimen tal O 
estado de hidratação do solo foi acompa
nhado por determinações semanais da 
umidade, pelo método gravimétrico. Fo
ram detenninados pela Divisão de Geo
ciências do CEPEC a densidade aparente 
e o teor de matéria orgânica em 15 amos
tras de solo. Em função dessa densidade e 
da umidade gravimétrica do solo, esti
mou-se a umidade volumétrica (% volu
me). As constantes hfdricas desse solo, 
tais como ponto de saturação (PS), capa
cidade de campo (CC) e ponto de murcha 
(PM). foram obtidas a partir da curva de 
tensão de umidade. 

Resultados e Oiscusaio 

Umidade do solo. Embora os teores 
de umidade tenham sido determinados nas 
camadas de O a 5 e 5 a 10 cm de profun
didade, não foi possível a utilizaçáQ, dos 
dados de umidade gra"imétrica obtidos 
para a primeira camada, em virtude de sua 
grande variabilidade dentro de cada se
mana. A determinação da umidade, nessa 
primeira camada, provavelmente sofre 
interferência da concentração de matéria 
orgânica, que foi, em médi3llde 5%, e 
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Figura 1 - Raízes finas ramificadas (B) destacando-se ... suas ~.tremidades esbnonquiçad .. em cres
cimento (A). 
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apresenta significativa variabilidade entre 
as amostras, enquanto a camada de 5 a 10 
em apresentou 2,5% de matéria orgânica 
e mais unifonrudade. 

Na camada de 5 a 10 cm de profundi
dade do solo, o ponto de murehamento, a 
capacidade de campo e o ponto de satura
ção, com base no volume, foram em tomo 
de 44, 54 e 65%, respectivamente (Figura 
2A), O teor de umidade atingiu seu má
ximo semanal de 65% no fim de janeiro, 
correspondendo a um perfodo de chuvas 
freqüentes, com ocorrência de encharca
mento do solo (Figuras 2A e 2C). Nos 
meses de setembro e março, observaram
se perfodos de déficit hfdrico, sendo as 
percentagens de umidade marcadamente 
reduzidas, atingindo valores próximos do 
ponto de murchamento (46<;1 em volume), 
coincidindo com épocas de reduzida pre
cipitação (Figura 2/\ e 2C). 

FeDologia das raízes f"tnas. A ati
vidade de rafzes fUlas foi determinada 
através dc contagens das extremidades 
esbranquiçadas e das marron-claro. Se
gundo Bohm (1979), essa técnica parece 
indicar com segurança as variações ob
servadas no crescimento dessas rafzes. 

o decorrer de um ano, foram obser
vadas mudanças significativas na ativida
de das rarzes, na camada de O a 10 cm de 
profundidade do solo (Figura 2B). Em 
tennos de média mensal, o m1mero de rar
zes finas em crescimento atingiu seu má
ximo em abril de 1981, com I 54000/m2, 

contrastando com perfodos de reduzida 
atividade - junho e janeiro -, quando es
sas médias alcançaram 44000 a 29000/m2

, 

respectivamente. 
Comparando os dados de emissão de 

rafzes fmas com distribuição das chuvas, 
no decorrer do penodo experimental, po-

237 

de-se notar que os maiores picos de cres
cimento das rafzes finas, registrados em 
marços, abril, m.aio, novembro e dezem
bro de 1981, parecem ter sido estimulados 
ou induzidos por uma chuva superior a 40 
mm em 24 horas, independendo, aparen
temente, da umidade do solo naquele 
momento (Figura 2). A resposta a esse 
estímulo ocorreu após três a quatro dias 
(Quadro 1). Como esses picos represen
taram em tomo de 50% do total de picos 

expressivos ocorridos durante o perfodo 
experimental, esses resultados concordam 
com os obtidos por Kurnmerow, Kum
merow e Silva (1982). os quais eviden
ciaram que as flu tuações · no n(\mero de 
pontas ativas de rafzes nem sempre se re
lacionam com os padrões de chuva. 

Por outro lado, os picos de cresci
mento de rafzes flDas. registrados no inf
cio de julho e flDaI de setembro, parecem 
ter sido estimulados ou induzidos pela 
umidificação do solo, cujos teores se en
contravam inicialmente abaixo da capaci
dade de campo, em decorrência de chuvas 
diárias menos intensas porém freqüentes. 
Os picos observados em meados de agosto 
c início de fevereiro aconteceram quando 
a umidade do solo diminuiu, após ter es
tado. por alguns dias. próximo ao ponto 
de saturação (Figura 2). O tempo de res
posta a esses dois estfmulos foi em tomo 
de 6 dias (Quadro 2). 

Essa aparente correspondência entre 
os picos de emissão de rafzes flDas, chuva 
e mudanças no estado de rudratação do 
soloduranteo perfodoexperimentaJ (Qua
dros I e 2) sugere uma influ~ncia da ru-

5 Dado. de Kummerow, Kunmuow e Silva 

(/982) 
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Quadro 1 - Influência da chuva no crescimento das raIzes finas de cacaueiros 
adultos. 

Data de chuvas 
superiores a 
40 mm/dia 

22-04-81 
22-05-81 
28-10-81 
29-1 2-81 

Datas de picos 
de emissão das 

raIzes finas 
(= 3 dias) 

27-04-81 
25-05 -81 
03- 11 -81 
30 -1 2-81 

Tempo de resposta e intervalo 
de confiança (dias) 

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

x x x @x x x 
x x x @x x x 

x x x @ x x x 
x @ x x x 

Quadro 2 - I nfluência da variação de umidade do solo no crescimento das raI
zes finas de cacaueiros adultos. 

Datas representativas 
das variações de umidade do solo 

Aumento (após encon 
trar -se abaixo da 
capacidade de campo) 

Diminuição 
(após saturação) 

Datas de picos 
de emissão das 

raIzes fi nas 
(±3dias) 

Resposta à 
variação da 

umidade 
(dias) 

30 -06 -81 
22-09-81 

14-08-81 
29 -01 -82 

droperiodicidade em oi to dos nove maio
res picos de lançamentos radiculares ob
servados. ! o entanto, outros fa tores de
vem atuar também na indução de raCzes 
fmas, pois não se encon trou uma relação 
entre o pico de lançamento ocorrido em 
3 1 de março de 1982 c esses parâmetros. 

A reduzida taxa de 44000 raf7.es finas 
a tivas por metro quadrado (Figura 213), 
registrada em junho, correspondc a um pe
ríodo de médias de radiação solar e tem
peraturas baixas (Figura 3). Em janei-

08-07-81 
29-09-81 
19-08-81 
03-02-82 

8 
7 
5 
5 

ro, apesar da elevação na radiação e na 

temperatura, observou -se o penodo de 

menor atividade. Isso pode ler sido devi 
do à condição anaer6bica do solo, provo

cada pclas chuvas freqüentes no pcrfodo, 
as quais concorreram para e levar o con
teúdo de água no solo à saturação, pro

porcionando um ambiente desfavorável 
ao desenvolvimento das raCzes fmas. Em 
terrenos muito I1midos, a aeração do so lo 

parece ser o fator limitante para o desen
volvimento das raCzes (Lyr e Hoffmann, 
1967; Kramer, 1969)_ 
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CEPEC, março de 1981 a abril de 1982. 

CODclusio 

Dos resultados obtidos no decorrer de 
um ano de observações e considerando-se 
as condições em que foi conduzido o ex
perimento, conclui-se que: 

a) as raízes fmas apresentaram varia
ções em atividade por influência do 
regime hídrico e alguns dos maiores 
picos de crescimento parecem ter 
sido causados por uma chuva supe
rior a 40 mm em 24 horas, sem in
terferência aparente do estado pré-

vio da umidade do solo; 
b) outros desses picos evidentes coin

cidiram com as mudanças na umi
dade do solo: diminuição da umida
de após saturação; 

c) ou inversamente, aumento da umi
dade, quando esta se encontra pou
co abaixo da capacidade de campo. 

Esses resultados evidenciaram que oito 
dos nove maiores picos de emissão de raf
zes fmas parecem ter ocorrido por in
fluência hidroperi6dica. 
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Centro c/e Pesquisas do Cacau. /lhéus, Bahkl , Brasil 

Dinâmica populacional de Insetos coletados em cultura de cacau 
na região de Altíl11ira. Pará. I. Levantamento das espécies 

Carlos R_ L. Bicelli'. Sinval Silveira Neto 2 e Antonio C. de B. Mendes 3 

Efetuou-se. por meio de tratamento de choque (Imod<-down), com BHC 12 \<', um levantamento das 
ordens Coleoptera, Hemipt<>ra e Homopt<>ra associadas h cultura do cacau, na regi30 de Al1amira, Esla
do do Pará, no perfodo de set<>mbro de 1978. agosto de 1981 . Foram cap'urados 20.055 indivíduos. 
pertenecnt<>s a 92 esp&:ics. A o rdem Coleopt<>ra foi predominant<>, sendo as famnias Chrysomelidae, 
Curculionidae e Cerambycidae as mais comuns. As es~cies mais frcquent<>s na regHIo slIo: Colaspis 
sp., Noriaia sp., Eccoplopsis sp. e RhalxlopleruJ sp. 

PaJavras·chav~: Theobroma cacao, Coleoptc:ra. Hemiptera, Homoptcra 

Population dynamics of insects collected in cacao crops in the 
region of Altamira , Pará, Brazil. I. Survey of the species 

Abstract 

This paper deals wilh a survcy of lhe insects of lhe orders Coleopt<>rn, Hemiptera and Homoptera 
collected in cacao crops in lhe region of Altamira, StalC of Pará, Brazil, f TOm Sept<>mber, 1978 to Au
gust, 198 1. The insects were collected by mean5 of a knock-down treabnent wilh I3 IIC 12%. Atolai of 
20,055 individuais was collected related 92 species. The order Coleoptera was predcminant, Chryso
mclidae, CurcuJionidae and Cerambycidae families bcing more common. '.ne more frequcnt species in 
Ule rcgion are: Co/aspis sp. Nonoia SP .. Eccoplopsis sp. and Rhalxloplen<s sp. 

Key words: Theobromn caeM, Coleoptera, HCnUplCr.l, Homoptera 
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Inlrodução 

A l1ccc.ssid:IIJC dI.! se ~()Ilhcccr a ento

l11ufauna ~a<.:allcira na rcgião tlc Altamira 
c a potcnci,~iJaJc Jas csp<5cics tle cswbe
k\:l!n.;m .. ~c ~omo prag:.t", jus li (icou a rCa

lil.a,,)o Jo presente tr"halho, cujos resul
tados poJerão fornecer subsftlios que 
possihilitarão a elaboração Je programa 
mais eficiente Je controle Lias pragas na 
referiLla região. 

Em relat6rio de viagem ao EstaLlo tle 
RonLlônia, SORIA c CRUZ ( 1977) rela
cionar:un cerca Lle 25 espécies de insetos 
causantlo Llanos ao cacaueiro na região. 

No Par~, COSTA (1977) citou a 
ocorrência Lle tlanos provocados por di 
versas espécies de crisol1letrdcos como 
ft/ol'colasl'is o fl/{/fa (Genn.), Tail/lbc:il/ha 

I/,cobroma/? (B tyant) e Colaspis aeruRi· · 

I/osa (Gcrm.), além do curculionfdco 
Plectrophorus il/cerllts Voss., mmdeos do 
gênero MOl/alol/iol/, formigas, cupins e 
membracfdeos, causanLlo danos ao ca
caueiro. 

MEDES (1979) registrou, pela pri
meira vcz, a ocorrência da cigarrinha 
C/~,s/Oplera sp. em RonLlônia, Amazonas 
e Pará, atacanLlo almofadas florais e pe
dúnculo de frutos novos do cacaueiro. 

Os estudos mai recentes sobre IC V:Ul 
tamento Lle insetos associados ao ca
caueiro no Pará foram reali zados por 
GARCIA e SILVEIRA NETO ( 19HO). 
Os autores fazem referência a 82 espé
cies, dentre as quais destacam o hemip
tero AI/nlellclms sel'/./Icralis e o coleóp
tero El'hyraeo sp. como os de maior fre 
quência na região Bragantina e Guajarina, 
respecti vamente. 

Este I rabalho foi voltado para o estudo 
tias ordens Coleoptcra, Ilemiptera e 110-

R~/(Z T/u:obroma / 7(-1). /987 

Illoptera, por cngloharem a maioria Lias 
espécies nocivas ao cacaueiro e pela efi
ciência Llo métoLio tle amostragem utiliza
Llo. O levantamento Lias espécies associa-. 
tias ao cacaueiro constitui etapa inicial 
para os estudos ecológicos dessa ento
mofauna. 

Material e Mc!todos 

Os trabalhos foram desenvolvidos 
durante 36 meses, em fazendas localiza
das entre os km 30 e 120 da Rodovia 
Transamazônica (BR-230), no trecho 
Altamiralltaituba, no Estado do Pará. · 

De acordo com PEREIRA e RODRI
GUES (1971), a região apresenta um cli
ma do tipo A W da classificação de Kõp
peno Do ponto de vista ITsico, a área é 
caracterizada por solos férteis do tipo 
Terra Roxa Eutrófica, com relevo variaJl 
do Lle plano a forte ondulado (FALESI, 
1972). 

Amostragem. Foram selecionadas 12 
propriedades onde se realizaram anlostra
gens quinzenais da população de insetos 
de 10 cacaueiros escolhidos ao acaso. O 
método de amostragem foi o de "choque" 
(knock-down) com BHC 12'7<. em regime 
de rotatividade, conforme utilizado na 
África por LA VABRE, DECELLE e 
DEBORD (1963) e preconizado por 
SOUTHWOOD (1971). 

O produto foi aplicado às primeiras 
horas da manhã e os insetos atingidos 
~ram coletados em lenç6is de nylon de 
4 x 4 111, previanlCnte estendidos ao redor 
de cada cacaueiro. 

Ioontif"lcação das espécies. A identifi
cação da maioria das espécies foi realiza
da por especialistas pertencentes ao !:lel-
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tsvilJe Agricultural Research Ccntcr, 
E. U.A.; ao Museu de Zoologia úa US P.; 
ao Departamento de Biologia do Instituto 

de Biociências da USP.; ao Depar tamen to 
de Zoologia da Uf'RGS e ao Museu 'a
cional do Rio de Janeiro. 

AlgUlllll~ espécies fo ram identilicadas 

pelos autores por comparação COm exem
plares pe rtencentes ao Museu Paraense 
Emílio Goeldi e Departamemo de En to
mologia da Escola Superior de Agricul
tura "Luiz de Queiroz" (US P). Todos 
estes materiais estão deposi tados na cole
ção da Divisão de Entomologia da CE
PLAC/Departamento Especial da Ama
zônia. 

Resultados e [)õsc ... :são 

estes 36 meses de levantamento, fo
ram cole tados 23.261 indivlduos, perten-

centes a 463 espécies de insctos. Dentre 
estas, foram identificad," somente l)~ c,
I~cies , cujo total úc 2(L055 indivíduos 
capturados rcp resent.:' XIi'A úo tu lal ge ral 
,olctado no período úe selcmhro dc I \l7X 
a agosto de 19X I (Quad ro I). 

A ordem Coleoptera foi a 'luc mai' ,;C 

destacou, com 65 esp&;ies e um lota' .Ie 
16.358 indivrduos, capturados c disln ,r
dos em sete famOias, sendo que som., Ht, 

da famflia ChrysomeUdae fOTam caplll '" . 
das 35 espécies, com 15.793 indivIdue;. 

essa famOia, evidenciaram-se as espé
cies CO/l/Spis sp., com 4.588 indivlduos, 
seguida de Noriaia sp., com 2.731 indiví
duos, Eccoplopsis sp., com 2.71 1 in(jjvj
duos, e Rlwbdoplerus sp., com 2.3564;,
divlduos. A presença de altas populações 
destas espécies demonstra a sua adaptabi
lidade à cul tura do cacaueiro. 

A ordem Hemiptera apresentou 21 es-

Quadro 1 - Espécies de insetos coletados em cacaueiro na região.de Altamira. Pará, Brasil, no período 
de se tembro de 1978 a agosto de 1981 , 

Espécies 

OROEM COlEOPTER A 

Fam ília AlIecul idae 

Lobopodd sp, 
Lystronuchus sp. 

famflia Cerambycidae 

Cal/ia criocerina Bates 
Callia sp, 
Chrysoprasis sp. 
Colobochei] bisignaci Bates 
Estola sp. 
Euthina (adens. Bates 
Hastac;s viridencens IBut1.J 
Oreodera bituberculara Bates 

Pedodo 

1978/79 1979180 1980/81 

2 

1 
10 
2 

19 
8 

2 

3 
2 

1 
7 
1 

21 
51 

2 
4 

1 
15 

1 
12 
' 1 

To t at 

40 
61 

4 
5 
3 
3 

15' 
3 

29 
4 

Frequência 

0,20 
0,30 

0,02 
0,02 
0,01 
0,01 
,0:07, 
0,01 
0, 14 
0,04 
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Quadro 1 - continuação 

Per lodo 
esp6ei.s T o to I Frequêncil 

1978n9 1979/80 1980/81 

Família Chrysomelidae 

Aulymma sp. 1 7 3 11 0,05 
Anri typona spp. 48 303 625 976 4,87 
Colaspis sp. 863 1.697 2.028 4.588 22,90 
Oiabrorica atrosignata Baly 3 3 0,01 
Diabriotica pentamaculata sp. 40 2 42 0,21 
Oiabriotica sp. 5 14 21 40 0,20 
Diabriorica sp. 22 22 0,11 
Diabriot;ca 5p. 6 5 11 O,O~ 
Diabriorica 5p. 3 7 10 0,05 
Oiabrio rica 5p. 6 6 0,03 
Eccopropsis sp. 593 961 1.157 2.711 13,52 
Ephyraea sp. 39 65 104 0,52 
Exala encausiica Germ . 6 14 11 31 0,15 
Heikeningeria nigrolineare 6 20 26 0,13 
Hilax 5p. 140 151 162 453 2,26 
Ischyrolamprina 5p. 1.045 1.045 5,21 
Lema dorsalis (OI i • . ) 3 3 0,01 
Maecolilsp;s occiden ralis L. 6 1 7 0,03 
Maecolaspis ornat1J fGerm .) 4 13 11 28 0, 14 
Maecolaspis rugosa (Ge rm .) 4 10 14 0,07 

Maecolaspis sp. 1 3 4 0,02 
"Megascelis sp. 6 19 15 40 0,20 
Metachroma sp. 37 40 77 0,38 
Monomacra sp. 260 260 1,30 
Noriaiil 5p. 607 902 1.222 2,731 13,63 
Omophoi ta sp. 3 3 0,01 
Paria 5p. 6 5 11 0,05 
Percolaspis sp. 3 3 0,01 
Prionodera bicolof Ol i .... 12 42 23 77 0,38 
Rhabdoprerus sp. 373 937 1.046 2.356 11,75 
Simbrotica sp. 1 12 13 0,06 
rrichobrorica sp. 10 10 0,05 
Trichob,ot;~ 5p. 14 29 24 67 0,33 
Typophorus signatus Lef. 10 10 0,05 

F.m lIi. Coccinelidae 

Hyperaspis sp. 4 11 15 0,Q7 

família Curculionidae 

Aracanthus sp. 3 3 0,01 
ConotriJChe /us sp. 1 7 1 9 0,04 
Compsus mo/itor Aos. 7 3 10 0,05 
Compsus sp. 12 51 97 160 0,80 
Conotrache/us sp. 2 1 3 6 0,03 
Heilipodus sp. 5 8 13 0,06 
Hei lipodus sp. 1 6 7 0,03 
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Quadro 1 - eontinuaçJo 

Porlodo 
Espéciel T o tal Frequêncil 

1978179 1979/80 1980/81 

Hi!ipinus sp. 3 3 0,01 
Hipisonotus sp. 1 1 13 15 0,07 
Naupactus sp. 2 12 7 21 0,10 
Naupacrus $p. 12 12 0,06 
Naupacrus sp. 2 5 7 0,03 
Naupaclus sp. 1 10 27 38 0,1 9 
Pseudopiazuru$ obesus Boh. 1 3 4 0,02 
RhineiJipus sp , 6 6 0,03 
Sirophilus sp. 9 9 0,04 
Stegores .p. 4 4 0,02 

Família Lampyridae 

Amydetes ,p. 2 5 12 19 0,09 

Famn ia Tenebrionidile 

Anaedus sp. 10 16 11 37 0,18 

ORDEM HEMIPTERA 

Famllia Larg idae 

Acinocoris /unaris (Gmelin) 11 45 68 124 0,62 

F.mUia LYgHid .. 

Geocoris $p. 9 198 207 1,03 
Pachybrachius neorropicalis (Kirkaldi) 1 20 11 32 0. 16 
Pachybl7lchius sp. 2 24 132 158 0,80 

F.mUia Mirkbe 

Horc;as punc(stus Carvalho 14 3 18 35 0,17 
Mon.lonion Bnnultl»S $ignoret 1 3 27 31 0,15 
TBedj~ sp. 10 6 7 22 0,11 

F,mlli, Pent.-tomidae 

Ant;teuchus marmoratus (E rich.l 15 101 116 0,58 
Anri tlJVchus mel."oleucus (WestwoodJ 14 14 0,07 
Antiteuchus mimeticus (Rudesl 368 89 457 2,28 
Antiteuchus punctissimus (Rucll:esl 1 3 4 0,02 
Anriteuchus sepulcfll is (Fé'br .) 40 31 69 140 0,70 
Antireuchuf sp. 4 26 53 83 0.41 
AMiteuchuf triprerus (Fabr .l 138 679 252 1.069 5,34 
Antir~chus vario/alUI 1 5 7 13 0,06 
Beroo/dus sp, 1 23 5 2~ 0, 14 
Edt!Ssa sp, 3 11 12 26 0,13 
Macropygium fericu/lfe (F a br.j 1 3 4 0.D2 
P/atyc8renus umbracru/.rus 16 77 133 226 1,13 

.. Tibilis I~viventris ' 2 1 1 4 0,02 
Tynac6nth. 1 3 4 0,02 
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Ouadro 1 - continuação 

Perlodo 
Espécies To t I I Frequêncil 

1978/79 1979/80 1980/81 

ORDEM HOMOPTERA 

Família Cercopidae 

Clasroprera ochrospila Jacobi 

F.mUi. Flatidae 

Epomemis unimlcullra (FennahJ 

Famllia !lsidae 

Acrisius sp. 

FamUia Membracidae 

Amasrris e/ovara Fubk.houser 
HorioJ,J <lImara Fabr. 
Membracis rectigera Oliv. 

To t a I 

pécies distribufdas em 2.798 indivfduos, 
sendo 14 espécies, com 2.189 indivfdu()s, 
da famfiia Pentatomidae. Dentro desta 
famfiia, observa-se que Antitellchlls tripte
rus (Fabr.), A. mimetius Ruckes e Platyca
renlls IlInbractulatus (Fabr.), foram as es
pécies que mais se destacaram. 

Finalmente, na Ordem Homoptera, 
capturaram-se seis espécies e 899 indivf
duos, sendo Cercopidae a principal famf
lia, com 638 indivfduos e com somente a 
espécie Clastoptera ochrospila Jacobi. 

Muitas destas espécies coletadas são 
também de ocorrência em outras regiões 

' Revista Theobroma 17(4). 1987 

200 

11 

3 

25 

3.607 

291 147 638 3,18 

43 37 91 0,45 

3 7 0,03 

81 16 122 0,61 
12 2 14 0,07 

27 27 0, 13 

7.010 ' 99.438 20.055 tOO,OO 

da A mazônia Brasileira, como pode ser 
observado pelos trabalhos desenvolvidos 
por GARCIA e Sn.. VEIRA NETO 
(1980), no Estado do Pará, MENDES e 
ROSÁRIO (1980), nos Estados do Ama
zonas' e Rondônia, e MENDES e GAR
CIA (1984), também nesta dltima região. 

Dentre todas as espécies coletadas, as 
mais comuns, nos cacau ais da região, são 
Eccoptopsis sp. e Rltabdopterus sp. O 
crisomelfdeo Colaspis sp. destaca-se co
mo o mais frequente. 
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C.iIIro d. Pts'lubas do Cocau, flhlus. Bahia, Brasil 

Interceptação da chuva por cacaueiros no Sudeste da Bahia 

Ricardo AUllusto Calheiros de Miranda/ 

Resumo 

Foi analisado O processo de interceptação de chuva pelo cacaueiro p= se conhecer a sua 507.o1\3li
dade e passlvei. relaçl5cs com o lançamento foliar e O regime pluviom!aico local. Para tanto, mediç6es 
detalh.das desse proce.<so fomm realizadas em um cacau ai parcialmente somb=do. o. resultados de
monstram que, em um c:tcaueiro, OS índices de perdas de água de chuva por interceptaç30 variam em 
função de fatores fenol6gico. e climáticos. Sua sazonalidade está correlacionada com o regime de di.
aibujç~o das chuvas, apresentando valores máxi mos no outono (17'k) e m!nimos no ve~o (1 3'k). 

Palavras-chave: Theobroma cacao, chuva, interceptação. micromcteorologia 

Raiofall iotercepúoo in cacao trees in Soulheast Bahia, BraziJ 

Abstract 

The r.tinfall inlcrceplion process in cacao trecs was analysed in o rder tO undersl3nd i15 sea.liionabili t)' 
and possiblc relalionshlp wuh lcaf Oushing and local rainfall paliem . Dctailed measuremenlS o f th is 
process were carried oue in a partiall y shaded cacao p lantarion. The resu Its show lha l lhe rate o f rainfall 
inlcrct:,.,lIon in a cacao canopy depcnds 00 phcnolo~ i cal and climalic factors. Its seasooability is 
rda teJ lo r.unfall pauerns and lhere 15 a m3X IIHUIl1 (27(,f) and m inimum (l3'it ) Joss in au lumn and 
summcr rcspcclr\'c l)' . 

I\ey words: TlteohroltUl C(lcao. rai nfalJ , intercepuon. llIicrometeorology 

'lJivislIo de BOI/Jnica, Centro de Pesqubas do Cacau, APT CF.PLAC, -I5.600,/labllna, Ballia, Brasil. 

Recel>uJo ]>ara ]>uhlicnçlIo e/l/ 27 d~ agosro de / 986 l51 
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Introduçlo 

Da chuva precipitada sobre wna co
munidade vegetal, parte é interceptada 
pela copa para, subseqOentemente, retor
nar, à atmosfera pela evaporação. Nas re
giões tropicais, J ackson (1971) verificou 
que o volume e a intensidade das chuvas 
têm efeitos diferenciados sobre os valores 
interceptados pela cobertura arb6rea de 
um determinado ecossistema. 

fndices de perdas de água de chuva 
por interceptação de 25 a 80%, em função 
do total precipitado, foram encontrados 
por Sim (1972) e Raich (1983) para flo
restas tropicais da Malásia. Jordan e Heu
veldop (1981) verificaram que, do total 
precipitado na floresta amazônica vene
zuelana, cerca de 87% chega à superfTcie 
do solo, através da copa, 5% são inter
ceptados pela copa e o resto (8%) escoa 
pela superffcie do tronco. Para as condi
ções de floresta amazônica brasileira, 
Franken et ai (1982) verificaram que, da 
chuva que atinge o topo das árvores, 
22%, em média, foram retidos pela co
bertura florestal Netto, Sanche e Peixoto 
(1986) concluíram que, da precipitação 
total incidente sobre o maciço da Tijuca, 
Rio de Janeiro, RJ, 1I % são intercepta
dos pela cobertura floresta!. 

Estudando a sazonaJidade das perdas 
por interceptação da chuva, Glebb (1963) 
demonstrou que elas variaram direta
mente com a densidade foliar e inversa
mente com o total precipitado. Delf 
(1967), sem alusão ao regime pluviomé
trico local, verificou que, em florestas 
de abetos, 42% da chuva precipitada foi 
interceptada pela folhagem no verão e 
16% no inverno. Burger ( 1932), citado 
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por Molchanov (1963), observou que pi
nheirais de 45 anos de idade retêm, em 
suas copas, no inverno, quase tanta chuva 

como no verão. 
O cacaueiro é tão senslvel à falta de 

água que tanto as respostas fi.siol6gicas 
como a produção são limitadas quando 
o teor de umidade do solo reduz-se a nl
veis inferiores a 60 - 70% do volume de 
água disponlvel (AI vim, 1959; Sale, 
1970). Desse modo, a necessidade de se 
conhecer a sazonaJidade da interceptação 
de chuva por um cacaueiro e as suas pos
slveis relações com o lançamento foliar e 
o regime pluviométrico local justificaram 
a realização deste experimento. 

Metodologia 

O experimento foi conduzido em área 
do Centro de Pesquisas do Cacau, locali
zada no município de Ilhéus, Bahia. As 
observações foram colhidas durante o 
perfodo de setembro de 1983 a setembro 
de 1984. A área experimental foi consti
tufda de um talhão de 150 m2

, ocupado 
por cacaueiros (Theobroma cacao L.) hf
bridos de 8 anos de idade, plantados em 
espaçamento de 3,0 x 3,0 metros. A área 
estava parcialmente sombreada por Ery. 
Ihrilla fusca Lour., de 8 a 10 metros de 
altura, plantadas em espaçamento de 24,0 
x 24,0 metros. 

Para quantificar as perdas por inter
ceptação de chuva no cacaueiro, foram 
feitas coletas do total de chuva que chega 
ao topo de sua copa, do total precipitado 
que atinge o solo através da folhagem (i. 
e. throughfall) e do escoamento superfi
cial ao longo do tronco (i. e. stemf1ow). 
Ao somat6rio das quantidades de água 
percolada pelas folhas e ramos e escoada 
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pelo tronco chamou-se de precipitação 
efetiva, que, ao ser subtraída da precipita
ção total, representa a quantidade "perdi
da" pelo sistema, através do processo da 
interceptação. 

O total precipitado que atinge o topo 
do cacaueiro foi mensurado através de 
uma rede de 10 coletores em fonna de 
funil (12,7 em de diãmetro), construidos 
de latão e instalados aproximadamente 80 
em acima da copa. As chuvas que atingem 

a superfTcie do solo pelo mecanismo de 
penetração através da folhagem, foi 
mensurada utilizando-se 24 pluviÔmetros 
de PVC (Miranda, 1982), posicionados 
ortogonalmente a distâncias fixas do tron
co de 30, 90 e 150 em, em uma haste de 
madeira, a 70 em da superfTcie do solo 
(Figura 1). Metade dos pluviÔmetros foi 
alocada sob a folhagem de um cacaueiro, 
pré-selecionado em função de uma ar
quitetura uniforme do dossel. Quanto aos 

Figura I - Distribuição de pluviômetros no ecossistema cacau. 
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demais pluviÔmetros, foram posicionados, 
semanalmente, abaixo do dossel de outros 
cacaueiros da mesma área, para que, as
sim, pudéssemos observar as variações 
espaciais causadas pela distribuição irre
gular da cobertura foliar no interior da 
área experimental. O reposicionamento 
semanal dos pluviÔmetros foi feito se
guindo um critério de geração de n6meros 
aleat6rios. a quantificação da chuva 
percolada pelo tronco, utilizaram-se 15 
coletores construídos em alumínio flexf
velo Os coletores foram fIXados como 
uma espiral em tomo do tronco do ca
caueiro e posicionados a 80 cm da super
fIcie do solo. Os valores obtidos em vo
lume de água para a altura de água (mm) 
foram transformados dividindo-se o vo
lume coletado nos 15 cacaueiros, pela 
área média da copa (9,0 m2

). 

Observações de lançamento foliar fo
ram feitas, semanalmente, em 15 ca-

caueiros e, em cada um deles, foram eti
quetados e amostrados 10 ramos periféri
cos expostos ao sol. 

Os valores da percolação média da 
chuva através do dossel foram avaliados 

em função do efeito da interação no ca
caueiro pré-selecionado e no variável, e 
da posição dos coletores, utilizando-se o 
método estatístico de Fisher-Snedecor 
(S .A.S. Institute, 1985). 

Resultados e Discusslo 

A análise do regime das chuvas sobre a 
área experimental, durante o perfodo de 
1973 a 1986 (Quadro I), mostra que a 
precipitação média anual é de 1812,6 mm, 
com um desvio padrão da média de 145,5 
mm. A precipitação total anual, no perío
do estudado, atingiu 1981,2 mm, ou seja, 
9% acima da média anual dos 6ltimos 13 
anos. 

Quadro 1 - Totais sazonais médios da chuva medida na Estação Agrometeo
rológica do Centro de Pesquisas do Cacau (CEPEC) para o perlodo de 1973 -1986. 

Estação 

Primavera 
Verão 

Ou'ton'o 
Inverno 

Total 

-

P 
(mm) 

145,7 
, 173,2 

163,1 
, 122.2 

1.812,6 

P - Precipitação sazonal média. 
S(P) - Erro padrão da média. 
CV - Coeficiente de variação. 
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S(P) 
(mm) 

11,0 
14,9 
14,4 
8,2 

Amplitude 

CV Min Máx 
% (mm) (mm) 

49,1 25,0 373,0 
55,7 29,0 461,0 
57,2 27,4 489,3 
43,8 41,0 236,0 
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A precipitação coletada sob a copa do 
cacaueiro, independentemente do total 
precipitado, é extremamente variável 
(Quadro 2). Contudo, as análises estatfsti 
cas, ao nfvel de 5% de probabilidade, de
monstraram que não houve diferença sig
nificativa entre as percolações médias, 
observadas após cada pancada de chuva, 
entre os volumes coletados sob o ca
caueiro pré-selecionado e sob os variá
veis. Dentre os fatores apontados como 
responsáveis por esta variação temporal e 
espacial, encontram-se a duração, a in
tensidade, o regime da ocorrência de chu
vas e as alterações sazonais na cobertura 
foliar (Leyton, Reynolds e Thompson, 
1967; Jordan e Heuveldop, 1981). No ca
caueiro, embora seja complexo individua
lizar a explicação desses fatores, nota-se, 
pelo apresentado no Quadro 2, que a pre

cipitação através da folhagem contribui 
com a maior parcela da chuva que atinge 

o solo e que as variações temporais no ín
dice de área foliar, provocadas pela 
ocorrência de queda e renovação da fo
lhagem, podem ser responsabilizadas pela 
desuniforrnidade da chuva que atinge a 
superffcie do solo. Ou seja, quando da re
distribuição do total precipitado sobre o 
cacaueiro, observa-se que se, por um la
do, as aberturas entre as copas favorecem 
a penetração das chuvas, por outro, a su
perposição de estratos vegetais, aliada à 
heterogeneidade da espécie utilizada co
mo sombreamento, tende a promover, na 
escala pontual, uma variabilidade espacíal 
da precipitação antes desta atingir o solo. 

Na Figura 2, é apresentado o acompa
nhamento mensal dos lançamentos folia. 
res dos cacaueiros na área durante as ob
servações. O pico de lançamento foliar do 
verão teve efeitos sobre a perda média 
por interceptação de 27% ocorrida no 
outono. Isto é devido à baixa capacidade 

Quadro 2 - Distribuição quantitativa da chuva (mm) sob cacaueiros de acordo 
com o total precipitado. 

Amostras coletadas na árvore determinada Amostras coletadas na árvore variável 

P 
(em) Norte Sul Leste Oeste Média Norte Sul Leste Oeste Média 

Total precipitado: 0,80 mm 
30 0,81 0,18 0,60 0,35 0,49 0,73 0,49 0,38 9,99 0,65 
90 0,51 2,24 1,39 0,59 1,18 0;27 0,49 0,18 0,94 0,47 

150 0,29 0,25 0,55 0,06 0,29 0,38 0,08 1,06 1,71 0,81 
Média 0,54 0,89 0,35 0,33 0,65 0,46 0,36 0,54 1,21 0,64 

Total precipitado: 28,,30 mm 
30 10,37 9,90 5,54 6,36 8,04 0,94 58,92 52,14 10,96 30,74 
90 28,58 99,57 51,26 9,31 47,18 20,62 4,71 38,89 17,68 20,47 

150 27,69 2,95 23,57 2,47 14,17 24,45 35,06 18,27 37,71 28,87 
Média 22,21 37,47 26,79 6,05 23,13 15,34 32,90 36,43 22,11 26,69 

P - Posição do coletor em relação ao tronco 

Rcvi.tta ~obroma /7(4).1987 
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de retenção de ~gua pelas folhas novas 
lju~, no caso do cacaueiro, tomam, de in!
cio, uma pos i~ão pcndente, acompanhada 
pcla redução da intensidade das chuvas no 
período. No inverno, a interceptação mé
dia de 2Y 1c (Figura 3) é devida à alta fre
ljiiência de chuvas fracas e à sua baixa 
intenn itência (MiIde e Nitzshe, 1985). Na 

372-

~ : : .. 
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primavera e no verão, embora com fndi
ces de I?C/c- e 13'7c, respec tivamente, as 
perdas por interceptação são função ini
cialmente do decréscimo da densidade fo
liar do cacaueiro no pcrfodo, assim como 
a presença de chuvas mais fortes, princi
palmente no verão. 

Os resultados dos va.lores médios da 
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Figura 2 - Lançamento de folhas do cacaueiro /lO decorrer do período estudado. 
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PRIMAVERA· 17 .. 

INVERNo·za VERÃO · 13'J. 

OUTONO· Z8\ 

Figura 3 - Variação sazonal das perdas de água de chuva por inrerccptação em cacaueiros do Su

deste da Bahia. 

precipitação sob a copa do cacaueiro, es
coamento superficial pelo tronco, preci
pitação efetiva e perda por interceptação 
são apresentados no Quadro 3, em função 
das diferentes classes de altura de chuva 
(Milde, 1983). Observa-se que os valores 
médios obtidos na repartição de uma chu
va aumentam proporcionalmente com o 
aumento do total precipitado. As perdas 
por interceptação, considerando-se uma 

variação do escoamento superficial pelo 
tronco de 0,0 a 0,4 mm, variaram de 0,13 
a 2,35 mm, ou seja, de 15 a 2O'k do total 
precipitado. Estas variações representam 
a interdependência entre as perdas por 
interceptação, o tipo de chuva e o estado 
de saturação da copa do cacaueiro; isto é, 
quando o intervalo entre as pancadas de 
chuva forem curtos, não haverá tempo 
suficiente para que a água, oriunda de 
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Quadro 3 -Valores médios para throughfall (Th), stemflow (St), precipitação 
,efetiva e perdas por interceptação em função da escala aritmética simplificada das 
classes de altura de chuva na região cacaueira do Sudeste da Bahia. 

Freqüência 
Th St P .Ef. Int 

Classes (mm) (mm) (mm) (mm) 

0,1 ~ Pre<1,5 20 0,51 0,00 0,51 0,13 
1,5 ~ Pre<5,5 17 2,34 0,09 2,43 0,51 
5,5 ~ Pre<9,5 11 5,32 0,29 5,61 1,17 
9.5~ Pre<29,5 11 12,80 0,39 13,19 2,35 

Pre - Total precipitado. 
P .Ef. - Precipitação efetiva (Th + St). 
Int - Perdas por interceptação (Pre - P.Ef.). 

uma chuva anterior e retida na copa do 
cacaueiro, seja totalmente evaporada. 
Nessas condições, uma chuva subseqüen
te deverá apresentar valores altos da pre

cipitação efetiva e, conseqüentemente, 
favorecerá o escoamento superficial. A 

pequena quantidade de água de chuva 
percolada ao longo do tronco do ca
caueiro depende do volume precipitado e 
da arquitetura de seu dossel. O caminho a 
ser percorrido pelo fluxo de água durante 
uma pancada de chuva é ex tenso e sus
ceptível ao gotejamento provocado pejo 
acúmulo de galhos convergentes sobre os 
ramos, disposição das folhas sobre estes 
ramos e ao estádio de desenvolvimento 
das folhas no período (Vogel, 1975). 

Conclusões 

Diante do exposto, constata-se que a 
perda por interceptação de chuva em um 
plantio de cacau é um parárnetro variável 
em função de fatores fenol6gicos e cli
máticos. Sua sazonaJidade, em geral, se
gue o regime das chuvas, tendendo a au-
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mentar no outono e inverno, aliados ao 
aumento da densidade foliar e ao decrés
cimo da intensidade das chuvas no perío
do. Em contrapartida, ao aumento da in
tensidade das chuvas nos meses da prima
vera e verão, que, acompanhados de um 
decréscimo das perdas por interceptação, 
estariam associados à descontinuidade da 
produção de diferentes tipos de eseoa
mento superficial no interior do ecossis
tema. 

A parcela de água de chuva relativa à 
percolação direta peja copa do cacaueiro 
foi altamente variável após cada pancada 
e representa, em média, 8W do total pre
cipitado. O escoamento superficial pelo 
tronco, aparentemente, s6 é representati
vo a partir de uma pancada forte como 
conseqüência mais da influência do tipo 
de ramificação do que da rugosidade da 
casca do cacaueiro. 

No que diz respeito às modificações da 
precipitação global abaixo da copa do ca

caueiro, ressalta-se que as perdas anuais 
por interceptação estão em torno de 18'k . 
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Patogenicidade de Phytophthora spp. em plantas 
enviveiradas de seringueira' 

Jos~ Cllrio Rezende Pereiraz, Álvaro Figueredo dos Santos?, 
Paulo Emflio Pereira de Albuquerque2 e Luiz Carlos Cordeiro de AlmeidaJ 

Resumo 

Isolados de Phytophrhora capsid e de P. paImJvora, ambos oriundos de seringueira e de cacau fo
ram avaliados quanto 11 sua patogenicidade em seringueiras enviveiradas. Os isolados de seringueira, 
nlio importando a esp&ie, foram os mais virulentos em lançamentos novos, po~m MO diferiram dos 
isolados do cacaueiro, quando inoculados no caule. A infecç50 máxima de p. capsU:i em lançamentos 
novos ocorreu na concentraç50 de lOS z06sporoslml, embora ela 050 fosse alcançada com P. paJmivora 
na mesma concentraç50. Entretanto, a mistura de 104 zo6sporoslml de cada esp6cie de Phytophrhara 
resultou em 100% de infecção. 

Palavras· chave: Hevea, Phytophrhora capsid, Plrj10phrhara palmivora, patogenicidade 

Pathogenicity or Phytophthora isolates 00 H~v~a scedlings 

Abstract 

The pathogenicity of isolares of Phytophrhara caplici and P. paImJvora, both from rubber and ca· 
coo, was evaluated in a rubber nursery. Rubber isolares were more virulent on young shoots, however 
lhey did not differ from the cocao isolares when inoculated on lhe stem. M""imum infection of P. capo 
sici on young shoots occured at a concentration of loS zoaspores/mI, but maximum infection was not 
obtained with the same concentration of P. pa/mivora. Neverlhelcss, a mixture of 10" zoospores/mI of 
each specie of PIry/ophrhara resulted with 100% infection. 

Key wortls: Hevea, PhytophJhara capsici, Phytophrhara paJmivora, pathogenicity 
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(ntroduçio 

f'hytophthorn spp. é o agente etiológi
co da requeima, da queda anonnaJ de fo
lhas e do cancro-estriado da seringueira e 
se tomou um dos principais problemas 
fitossanitários no Sudeste da Bahia. Seu 
controle é diflcil, tendo em vista atacar 
a seringueira em diferentes partes e está
gios fenológicos da planta. Até o mo
mento, pouco se eonhece da biologia de 
Phytophthorn em seringueira no Brasil. 

Os critérios adotados para não se re
comendar a consorciação do cacaueiro 
com seringueira fundanlentaranl-se basi
camente na hipótese de que o cacaueiro, 
além de modificar o ecossistema, funcio
naria como reservatório para espécies 
de Ph)'tophthorn. Considerou-se também 
a possibilidade do aparecimento de cpifi
tas de Phytophthora spp., principalmente 
no painel de sangria (Albuquerque,Duarte 
e Silva, 1972). 

As espécies até agora identificadas no 
cacaueiro são: P. palmivora (Butl.) Butl., 
P. capsici Leonian e p. citrophthora 
(Smilll) Leonian (Luz e Campêlo, 1985). 
/\s duas primeiras espécies têm sido, tam
bém, isoladas de seringueira, causando 
requeima e/ ou queda anonnal de folhas. 

Pereira e Santos (1984) avaliaram a 
patogenicidade das espécies P. paúnivora 
e P. citropilthora, oriundas de caeau, e P. 
caflsici, de seringueira, em tronco de se
ringueira, através de inoculação no painel 
de sangria, e não encontraram diferença 
entre as espécies em estudo. Resnik, Vale 
e Canlpélo (1980) trabalharanl eom Ph)'. 
tophthom spp. oriundas de cacau, serin
gueira e pimenta-do-reino e concluíranl 
que os isolados foranl patogênicos ao, 
seus respectivos hospedeiros. Entretanto, 
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nas inoculaçõcs cruzadas, houve diferença 
quanto ao grau de severidade. Segundo 
Oliveira e Canlpêlo ( 1984), os isolados de 
seringueira e de cacaueiro não se consti
tuem em fonte de inóculo para a pinlenta
do-reino. 

Estudos sobre o efeito da densidade de 
inóculo relacionada com a infecção foram 
efetuados com algumas espécies de Ph>~ 
tophtilorn (Ramirez e Mitchcl, 1975; Go
oding e Lucas, 1959; Ansani e I'vlatsuoka, 
1983); contudo, não se dispõe de rc ulta
dos referentes a espécies de Phytophtho
ra patogênicas a seringueira nas condi
ções do Brasil. 

Este experimento teve por objetivo 
avaliar a patogenicidade das espécies P. 
capsici e P. paúnivom, anlbas isoladas da 
seringueira e cacaueiro, em plantas de se
ringueira enviveiradas, assim como de
tenninar o efeito da concentração de zo
ósporos sobre a requeima. 

Material e M6todos 

Seringueiras enviveiradas, com idade 
de 24 meses, foram decepadas e, após a 
rebrota, marcados lançamentos foliares 
nos estádios fenológicos B 1 e/ou 82 
(Hallé, Oldeman e Tonilinson, 1978). Os 
isolados de Phytophthora provenientes de 
cacau e seringueira (Quadro 1) fo ram 
inoculados nos lançamentos marcados e 
no caule lignificado, confonne os seguin
tes 'métodos: 

1. Em lançamentos novos, contendo 
foliolos B 1 e/ou B2, procedeu-se a pul
verização de suspensão de z06sporos nas 
concentrações de 2.34 x IOs/mI. As ino
culaçõcs foram efetuadas a partir das 
18:00 h. 
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Quadro 1 - Procedência dos isolados de Phytophthora 

Isolado Hospedeiro Identificação 

23 T. cacao P. capsici 

26 T.cacao P. palnivora 

51 Hevea sPP. P. capsici 

158 Hevea sPP. P. palnivora 

2. No caule lignificado, foi efetuada 
incisão longitudinal e, sobre ela, deposita
do um disco de cenoura-agar com diâme
tro de 4 mm, contendo micélio e esporân- . 
gios do fungo. 

Adotou-se o delineamento inteira
mente casualizado com três repetições e 
12 plantas por parcela. Para o primeiro 
método, utilizou-se uma escala com graus 
de severidade, variando as notas de O a 3 
(Pereira e Santos, 1984) e, no segundo 

método, avaliou-se o comprimento da le
são. 

3. Determinou-se, também, em vivei
ro, o e fe ito da densidade de inóculo na 
infecção de Phytophthora em plantas cujo 

último lançamento era portador de folío

los nos es tágios fenológicos B I e/ou 132. 
O ensaio obedeceu a um delineamento 
inteiramente casuaüzado. com três trata
mentos e 12 repetições, considerando-se 
uma planta como unidade experimental. 
Util izou-se o isolado P 5 1, pertencente à 
micoteca do CEPEC -CEPLAC, identifi 
cado como sendo P. capsici, proveniente 
de seringueira, e o isolado P 26, identifi
cado como sendo P. palmivora, prove-

niente de cacaueiro. Os tratamentos obe
deceram aos seguin tes esq uemas: 

P. capsici - lOS, let, loa e 1()2 z06s
poros/mI. 

P. palmivora - 105
, let, loa e 

1()2 z06sporoslml. 

p. capsici + P. palmivora - lO· + 
104

, loa + loa e 1()2 + 1()2 zo
ósporoslmL 

O in6culo foi obtido em meio de ce
noura-agar, incubado durante 8 dias a 
26°C, sob luz constante. 

As inoculações foram efetuadas às 18 
horas, com pulverizador manual de com
pressão (Unispray® ), até o ponto de es

corrimento. 
A avaliação foi efetuada 6 dias após, 

utilizando-se uma escala de severidade 
proposta por Pereira, Santos e Almeida 
(1984). 

Após a tabulação dos dados, proce
deu-se o cálculo do percentual infectivo, 
calculado pela f6rmula. 

1St x 100 
PI = ~_:...... 

ISm 
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onde: 
1St - indice de severidade no trata

mento; e 
15m - Indice de severidade máximo, 

tomado na escala como sendo 
igual a 3. 

Resultados e Discusslo 

Os resultados (Quadro 2) demonstram 
que os isolados diferiram quanto à viru
lência em função da procedência. P. cap
sici, isolado de seringueira, foi mais viru
lento que o isolado do cacaueiro; resulta
do similar ocorreu com P. palmivora. 
Entretanto, não se observou diferença em 
virulência entre as espécies isoladas do 
mesmo hospedeiro. No que se refere às 
inoculações efetuadas em caules Iignifica
dos, não se observou diferença entre os 

Indices de severidade dos isolados, mesmo 
considerando-se a heterogeneidade gené
tica das plantas e que o método de inocu
lação foi, de certa forma, drástico. 

Estes resultados concordam com os 
obtidos por Resoik, Vale e Campêlo 
(1980) e Oliveira e Campêlo (1984) no 
que se refere a diferentes nfveis de viru
lência, em função do hospedeiro. 

Os resultados apresentados no Quadro 
3 demonstram que a concentração mInima 
para causar 100% de infecção foi de lOS 
zoósporos/mI para P. capsici, isolada
mente, e lO" + 10" zo6sporos/ml quando 
P. capsici foi associado a P. palmivora. 
Entretanto, para o P. palmivora, isolada
mente, a concentração 105 z06sporos/mI 
não foi suficiente para causar 100% de 
infecção. 

Quadro 2 - Severidade de in6culos de Phytophthora, oriundos de seringueira e 
cacau. em lançamentos e caules de plantas enviveiradas de seringueira*. Ilhéus. 
SA,1985. 

Isolado 

P. capsici 51 

P. palmivora 128 

P. capsici 23 

P. palmivora 26 

DMS 

CV 

LançamentoU 

3,0 a 

2,60 a 

0,80 b 

0,65 b 

0,40 

42,2% 

Caule *** 

6,51 a 

5,86 a 

5,87 a 

5,15 a 

1,35 

13,6% 

* Médias seguidas da mesma letra, dentro de cada coluna, não diferem entre si 
pelo teste de Tukey (P = 0,05). 

*. Escala de severidade com notas variando de O a 3. 
*** Comprimento em em. 
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Quadro 3 - Severidade e infectividade de Phytophthora spp. em plantas de se
ringueira inoculadas com diferentes concentrações de zo6sporos. Ilhéus, SA, 
1985. 

Concentração 

CV(%) 
DMS 

P. capsici' 

0,66 a" 
1,83 a 
2,83 b 
3,00 b 

7,81 
1,19 

( 22,4)·" 
( 61,0) 
( 94,4) 

( 100,0) 

P. palmivora 

O,15a( 5,5) 
0,16 a ( 5,5) 
0,50 a (16,6) 
2,00 a (66,6) 

7,56 
1,84 

P. capsici + 

P. palrrivora 

1,33 a ( 44,2) 
1,16 a ( 38,8) 
3,00 a (100,0) 

5,81 
1,69 

• P. capsicl isolado de seringueira e P. palmivora isolado de cacaueiro • 

** Médias seguidas da mesma letra, em cada coluna, não diferem entre si pelo 
teste de Tukey (P = 0,01). 

* .. Números entre parênteses referem-se à percentagem de infectividade. 
- Concentração não avaliada 

A nalisando os isolados em separado, 
observa-se que ocorreram diferenças sig
nificativas entre diversas concentrações 
para P. capsici, exceto entre lOS e 10" 
z06sporos/ml. Por outro lado, no que se 
refere a P. palmivora, não se observou 
diferença estatfstica entrc as diferentes 
concentrações. Entretanto, a associação 
P. capsici + P. pabnivora, ambas na con
centração de 10'/m!, induziram 100% de 
infectividade, o que, por sua vez, diferiu 
estaúsúcamente das assoclaçoes 
l(il + l(il e IOZ + IOZ z06sporos/m!. 

Embora se tenha trabalhado com 
plantas enviveiradas, que apresentam alto 
índice de heterogenicidade genética, os 
resultados enf~tizam a importância da 
densidade de in6culo no processo infecti-

vo de Pllytopllthora em seringueira. Ao 
que tudo indica, a infectividade varia en
tre espécies de Phytophthora (Rarnirez e 
Mitchel, 1975), com o método de inocula
ção (Gooding e Lucas, 1959), com densi
dade de in6culo (Ansani e Matsuoka, 
1983) e com o hospedeiro que deu origem 
ao isolado (Resnik, Vale e Campêlo, 
1980; Oliveira e Campêlo, 1984). O está
dio fenol6gico intluencia também a infec
tividade, pois folfolos no estádio C (HaUé, 
Oldeman e Tomlinson, 1978), ramos e pe
dolos fisiologicamente maduros, necessi
tam de ferimentos para que ocorra o má
ximo de infecção, quando a inoculação é 
artificial. 

Considerando-se que a. podridão- par
da do cacaueiro é controlável satisfato-

R~isra Theobroma 17("). 1987 



Pereira el aJ 

riamentc e que os isolados de cacau são 
mcnos virulentos 11 seringueira, os riscos 
de epifitias de Ph)'lophlhora spp. em pai
nel de seringueira (doença controlada com 
aplicaçõcs regulares de fungicidas) e no 
tronco (não controlada) são desprezíveis, 
pois os repingos de água que disseminam 
o fungo também redistribucm o fungicida 
usado no controle da podridão-parda. 

Os resultados obtidos evidenciam a 

nccessidade de tralJalhos complementares 
envolvendo um maior n6mero de isolados 
de cada espécie, a inclus50 de P. cilropll

IlIora; e hospedeiro donado. Conciui-se 
que os isolados do cacaueiro são menos 
virulentos à seringueira e que a infcctivi
dade de Phylophlhora em seringueira está 
diretamente relacionada com a conecn tra
ção de z06sporos e com a origem do iso
lado. 
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