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Infiltração da água em solos aluviais com cacau 
em Linhares, Espírito Santo 1 

Antonio Cadima Z. • 

Resumo 

Em solos da Estação Experimental Filogônio Peixoto, bacia do rio Doce, 
Linhares, Espírito Santo, foram detenninados, em campo, a condutividade hi
dráulica, potencial matricial e umidade volumétrica de um solo Aluvial (Enti
sol) pelo método do perfil instantãneo. O potencial total de água no solo foi 
medido através de tensiômetros instalados em três parcelas experimentais nas 
profundidades de 15,30,45, 60, 75,90, 105, 120 e 135 em. Os conteúdos de 
água no solo foram detenninados empregando-se as curvas de retenção de 
água no solo em amostras de solo não disturbadas, coletadas em todas as pro
fundidades . As leituras das nove profundidades foram anotadas em intervalos 
diferentes, começando com meia hora e, depois, de hora em hora, até 12 horas 
e, a seguir, diariamente. A condutividade hidráulica não saturada, calculada 
para cada 15 em de profundidade , foi de 9,941 , 0 ,2 15, 0,040 e 0,007 
em dia-I, após meia hora, um dia, cinco dias e quarenta dias, respectiva
mente. A variabilidade espacial da condutividade hidráulica do solo foi mais 
pronunciada nas camadas superficiais, sendo menor nas camadas mais profun
das. Conclui-se que, para profundidades maiores que 45 em, os valores mé
dios da condutividade hidráulica do solo podem ser usados com mais confian
ça na estimativa do fluxo de água no solo em estudos do balanço hídrico. 

Palavras - chave: solo, infiltração. 

1 Trabalho efetuado em colaboração com a Estação Experimental Filogônio 
Peixoto, Linhares, Esp(rito Santo, Brasil. 

2 Centro de Pesquisas tkJ Cacau, Programa de Pesquisas em Cacau, Área de 
Manejo em Cultivo, APT CEPLAC, 45600, Itabuna, Bahia, Brasil. 

Recehido para pllb/iraçâo em 4 de oll/lIbro de /985. 165 



166 Cadinul 

Wl\ter infdtration in alloviaJ soils with cacao trees 
in Linhares, Espírito Santo 

Abstract 

In the Fllogônio Peixoto Experimental Station, situated in the Rio Doce 
basin, in Linhares, Espirito Santo, Brazil, the hydraulic conductivity, matric 
suction and volumetric moisturc were detennined in an Alluvial soil (Entisol) 
by the instantaneous proflle method under field condtions. Total soil water 
potential was measured through tensiometers installed in three experimental 
plots at the depths of 15, 30,45,60, 75, 90, 105, 120 and 135 cm. Soil water 
content was calculated from soi! water retention curves of undisturbed soil 
cores from alI depths. The reading at the nine depths were done at different 
intervals (flISt at half an hour, then every hour for 12 hours and then one 
determination daily). The non-saturated hydraulic conductivity, calculated for 
each 15 em depth, was 9.941, 0.215, 0.040 and 0.007 cm day-I after half an 
honr, one day, tive days and forty days, respectively. The spatial variability 
of soi! hydraulic conductivity was observed to be more pronounced at surface 
layers, being less important at greater depths. It was concluded that, for 
dephts greater than 45 em, average values of soil hydraulic conductivity could 
be osed with more confidence in the estimation of soi) water flows in water 
balance studies. 

Key words: soil, infdtration. 

Introdução 

o estudo da infiltração da água no 
perfil do solo possui diversas aplica
ções na ciência agronômica, tais co
mo irrigação, drenagem, conservação 
da água, controle de deflúvio etc, 
principalmente na primeira, por se 
constituir numa prática que influi di
retamente no aumento da produtivi
dade em regiões de seca pronunciada 
no período de outono-inverno. 

Criddle e Kalisvaart (1967) con
sideraram que o conhecimento da 
transmissão da água no solo é muito 
importante para determinar um ma
nejo adequado nos sistemas de irri-
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gação subsuperficial por gotejamen
to. No Brasil, Reichardt, Libardi e 
Nielsen (1975) propuzeram um mé
todo que se baseia na técnica do 
"scaling " , no qual o valor da con
dutividade hidráulica é facilmente 
obtido através de uma equação . Ca
valcante (1978) empregou o proce
dimento de Hillel, Krentos e Stilia
nou (1972) para o cálculo da condu
tividade hidráulica em função da 
umidade do solo pela técnica de ate
nuação da radiação gama e o poten
cial a partir da curva característica 
da água no solo. O método do perfil 
instantâneo de Hillel, Krentos e Sti
lianou (1972) e a ~teração sugerida 
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por Cho et al (1977) é o mais em
pregado atualmente e consiste em se 
obter diretamente a W I él t (annaze
namento da água em função do tem
po). Em São Paulo e na Bahia, de
tenninações da condutividade hi
dráulica e variabilidade espacial no 
campo foram efetuados por Cadima 
(1978), Cadima, Reichardt e Libardi 
(1981) e Cadima (1984). 

O movimeto da água nas diferen
tes camadas do solo tem sido deter
minado no campo e em condições de 
laboratório. Amostras de terra não 
disturbadas, coletadas no campo para 
determinação da condutividade ru
draúlica em laboratório, conduzem a 
erros, motivados pela alteração das 
condições naturais do solo. 

O presente trabalho objetivou de
tenninar em solos Aluviais, o movi
mento vertical da água no solo por 
medições da condutividade hidráuli
ca saturada e não saturada, empre
gando-se o método do perfil ins
tantâneo. 

Materiais e Métodos 

O experimento foi instalado na 
Estação Experimental Filogônio Pei
xoto, CEPLAC/CEPEC, Linhares, 
Espírito Santo, localizado na bacia 
inferior do rio Doce. O solo pertence 
à unidade Aluvial fase arenosa (AIV 
com textura média (Melo, Carvalho 
Filho e Silva, 1971), similar ao pedil 
descrito por Leão e Carvalho Filho 
(1977). O clima da região é do tipo 
A w pela classificação de Koppen 
(Melo, Carvalho Filho e Silva, 

1971), savana tropical, quente e 
úmido. Possui estação seca de outo
n<rinverno, com 80 e 90% das chu
vas caindo no período de outubro a 
março. A precipitação pluviométrica 
é muito variável, com oscilações en
tre 592 e 1534 mm em 12 anos de 
observações. A temperatura diminui 
de maio a agosto, coincidindo, por
tanto, com os meses de menor preci
pitação pluviométrica. A maior li
mitação para o cultivo do cacau, 
nessa Região, é a estação seca pro
nunciada, sendo, por conseguinte, 
muito necessária a irrigação. A par
cela experimental é constituída de 
uma área de 75 m2 (três parcelas de 
25 m2), que foram niveladas e espa
çadas de 8 metros entre si, levantan
do-se camalhões com 30 cm de altu
ra, para possibilitar o acúmulo de 
água. Em cada parcela, instalaram-se 
nove tensiômetros, acoplados a tu
bos de vidro com manômetro de 
mercúrio com nove profundidades 
(15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 e 
135 cm). Através da saturação das 
parcelas com uma lâmina de água de 
15 em de altura, calculou-se a con
dutividade hidráulica saturada. Após 
a inflltração da água no solo, entran
do em equilíbrio dinâmico, cobriu-se 
a superfície do solo com plástico 
preto para evitar evaporação e cres
cimento de ervas daninhas. A partir 
do tempo O, determinou-se a condu
tividade hidráulica não saturada 
através de leitura a nove profundida
des com intervalos diferentes, come
çando com meia hora e, depois, de 
hora em hora até completar 12 horas 
e, daí por diante, diariamente. Si-

Revista Theobroma 18(3). 1988 
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multaneamente coletaram-se, em 
duas trincheiras, amostras de solo 
nas nove profundidades, em aneis 
cilíndricos de volume conhecido. 
Empregaram-se funis de placa por<r . 
sa para tensões de O a 200 cm de al
tura de água e extrator de membrana 
para tensões de 300, 500 e 800 cm 
de altura de água, determinand<rse a 
retenção de água no solo e as curvas 
características para cada urna das 
nove profundidades. 

A condutividade hidráulica não 
saturada foi calculada determinand<r 
se inicialmente a umidade e 
(em3. cm-3); annazenamento de 
água (w); fluxo de água no solo qL 
(em. dia-I); gradiente de potencial 
total de água no solo él 'i' I a z (em. 
em-I) para, finalmente , substituir, na 
equação de Darcy, os valores de flu
xo e gradiente de potencial, determi
nand<rse fmalmente a condutividade 
hidráulica não saturada. 

Resultados e Discussão 

De modo geral, o nível do lençol 
freático em solos Aluviais varia de 
0,5 a 2,5 m abaixo da superfície do 
solo, favorecendo o fmal da raiz 
principal dos cacaueiros, os quais, 
provavelmente, sobrevivem a longos 
períodos de estiagem em função do 
lençol freático. Ritjema (1965) afir
ma que a absorção de água pelas raí
zes mais profundas das plantas é 
uma contribuição do lençol freático . 

As características físicas do solo 
Aluvial são apresentadas no Quadro 
1, no qual se observam os valores da 
densidade do solo (g. cm-3) em todas 
as probndidades, não sendo consi
derados lirrútantes à penetração de 
raízes para a maioria das culturas. A 
textura do SOI.0 variou de franco ar
giloso a siltoso, sendo a porosidade 
total sempre maior nas camadas su
perficiais. No Quadro 2, apresentam-

Quadro l-Algumas caracterlsticas flsicas de um solo Aluvial cultivado com cacau . 
Unhares, Esp(rito SantQ. 

Densidade 
Densidade das Porosi' Coml!2si~o granulométrica (li ) 

Profundi· global partículas dade Areia Areia 
dade (em) (g em " ) (g em" ) total (%) grossa fina Si lte Arg ila 

0- 15 1,22 2,56 52,5 11,8 18,5 40,4 29,3 
15- 30 1,26 2,64 52,5 5.4 15,6 35,4 43,6 
30- 45 1,33 2,59 48,6 7,6 34,3 18.4 39,7 
45- 60 1,43 2,65 46,1 3,2 30,1 39,3 27,4 
60 - 75 1,38 2,60 47,0 2.1 19,4 53,4 24,5 
75- 90 1,36 2,62 48,2 4.1 23,0 45,8 26,5 
90- 105 1,41 2,59 45,6 3,8 21,3 49,9 25,0 

105- 120 1,38 2,66 48,4 8,6 16,5 50,5 24,5 
120- 135 1,40 2,62 46,8 21,8 19,0 40,0 19,2 

Revista Theobromn 18(3). 1988 
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Quadro 2 - Um idade volumétrica da água no solo 8 (em») em') a diferentes profund i. 
dades e tempos de redistribuição. Linhares, Espírito Santo. 

Tempo 
Profundidade z (em) 

(dias) 15 30 45 60 75 90 105 120 136 

Pareel~ 1 

0,021 0,484 0,516 0,510 0,515 0,503 0,514 0,516 0,502 0,534 
0,052 0,477 0,504 0,500 0,511 0,501 0,513 0,513 0,500 0,529 
0,104 0,469 0,494 0,491 0,506 0,499 0,511 0,509 0,497 0,524 
0,208 0,462 0,483 0,481 0,501 0,497 0,510 0,505 0,493 0,520 
0,375 0,456 0 ,474 0,475 0,496 0,496 0,509 0,501 0,484 0,518 
0,500 0,452 0,470 0,473 0,494 0,496 0,509 0,499 0,487 0,517 
1,000 0,428 0,453 0,458 0,472 0,478 0,499 0,493 0,475 0,502 
2,000 0,417 0,444 0,442 0,464 0,463 0,486 0,484 0,464 0,489 
5,000 0,408 0,438 0,437 0,455 0,450 0,471 0,472 0,452 0,474 

10,000 0,401 0.434 0,434 0,451 0,446 0,465 0,462 0,444 0,467 
15,000 0,393 0,430 0,430 0,447 0,443 0,463 0,457 0,441 0,464 
20,000 0,389 0,429 0,429 0,446 0,442 0,461 0,455 0,439 0,463 
30.000 0,380 0.423 0,425 0,442 0,439 0,458 0,449 0,435 0,460 
40 ,000 0,375 0,418 0,420 0,438 0,438 0,456 0,444 0,431 0,457 

Parcela 2 
0,021 0,486 0,524 0,518 0,5 16 0,501 0,51 4 0,514 0,500 0,535 
0,052 0,476 0,514 0 ,508 0,512 0,497 0,508 0,510 0,494 0,525 
0,104 0,466 0,503 0,501 0,507 0,493 0,503 0,504 0,487 0,515 
0, 208 0,454 0,486 0,481 0,499 0,486 0,497 0,496 0,478 0,501 
0,375 0,442 0,468 0,468 0,489 0,478 0,490 0,486 0,468 0,487 
0,500 0,436 0,462 0,462 0,484 0,474 0,486 0,481 0,463 0,479 
1,000 0,421 0,456 0,446 0,472 0,464 0,478 0,470 0,451 0,464 
2,000 0 ,411 0,439 0,434 0,457 0,450 0,467 0,461 0,443 0,456 
5,000 0,402 0,433 0,430 0,448 0,444 0,462 0,452 0,436 0,449 

10,000 0,388 0,428 0,424 0,440 0,439 0,459 0,445 0,431 0,444 
15,000 0,379 0,422 0,419 0,435 0,434 0,466 0,440 0,427 0,443 
20,000 0 ,375 0,420 0,417 0,434 0,432 0,456 0,438 0,425 0,443 
30,000 0,368 0,414 0,412 0,430 0,429 0,462 0,433 0,423 0,442 
40,000 0,356 0,408 0,409 0,427 0,426 0,450 0,429 0,422 0,441 

Parcela 3 
0 ,021 0 ,488 0,523 0,517 0,517 0,503 0,513 0,51 4 0,500 0,534 
0,052 0,479 0,513 0,510 0,514 0,501 0,51 0 0,510 0,494 0,528 
0,104 0,469 0,501 0,503 0,510 0,499 0,506 0,504 0,487 0,521 
0,208 0,457 0,487 0,495 0,505 0,497 0,501 0,497 0,477 0,512 
0,375 0,445 0,472 0,488 0,500 0,494 0,497 0,489 0,468 0,499 
0,500 0,439 0,466 0,483 0,498 0,4112 0,494 0,484 0,465 0,493 
1,000 0,427 0,453 0,474 0,486 0,481 0,482 0,480 0,459 0,487 
2,000 0 ,412 0,440 0,449 0,469 0,465 0,471 0,468 0,450 0,475 
5,000 0 ,400 0,436 0,437 0,454 0,448 0,463 0,456 0,441 0,464 

10,000 0,392 0,431 0,431 0,447 0,442 0,460 0,449 0,436 0,460 
15.000 0,382 0,426 0,426 0,441 0,438 0,458 0,433 0,433 0,457 
20,000 0,380 0,423 0,423 0,438 0,436 0,457 0,442 0,432 0,456 
30,000 0,370 0,417 0,416 0,432 0,432 0,453 0,437 0,428 0,453 
40,000 0,366 0,411 0,411 0,428 0,428 0,451 0,434 0,424 0,449 

Revista Theobroma 18(3). 1988 



170 Cadima 

se os valores de unúdade volumétri
ca do solo O(cm3 cm-3) durante o 
processo de drenagem interna do 
perfil do solo para as nove profundi
dades, em função do tempo. Partindo 
dos valores do potencial matricial 
obtido das leituras dos tensiômetros 
e das curvas de retenção da água no 
solo, procedeu-se ao cálculo de ara
mazenarnento de água (WL) em fun
ção do tempo, para todas as profun
didades, verificando-se, nas três par
celas, uma similaridade nos dados 
encontrcldos (Quadro 3). No Quadro 
4, apresentam-se os valores da den
sidade de fluxo de água no solo qL 
(cm dia-I) durante o processo de re
distribuição de água no solo, com 
o tempo nas três parcelas, observan
do-se que, na parcela I , na camada 
de 15 cm de profundidade, os valo
res de fluxo caem bruscamente de 
10,736 cm.dia- I; aos 30 minutos, pa
ra 0,224 cm dia-I com I dia e 0 ,005 
cm.dia- I aos 40 dias. Os valores do 
gradiente de potencial total de água 
no solo iJ 'I' I iI z (cm.cm- I) (Quadro 
5)mostram que os valores mais bai
xos encontram-se nas camadas de 
45 - 60 cm. A partir de valores de 
fluxo de água no solo e do gradiente 
de potencial total , calculou-se a con
dutividade hidráulica (Quadro 6). 
Observa-se que, na parcela I , com 
15 cm de profundidade ela foi de 
9,941 cm dia- I aos 30 minutos, 
0,215 cm dia- I com um dia e 0 ,007 
cm dia- I com 40 dias. Observa-se 
menor variabilidade entre parcelas 
nas camadas mais profundas, au
mentando somente nas camadas de 
O - 15 e 15 - 30 cm. 
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Os coeficientes angulares, as im 
como os coeficientes I ineares das re
gressões In K versus 9 (cm3 cm-3) 

(Figuras I , 2 e 3) não apresentaram 
diferenças. Assim, por exemplo, para 
O = 0,47 cm3 cm-3, os valores de K 
para as profundidades 15 , 30, 45 . 
60, 75 , 90, 105, 120 e 135 em são. 
respectivamente, 1,3 1; 0,85 : 1,46; 
0,48; 0,90; 0, 16; 0,29: 1,35 e 0,27 
cm dia- I, existindo, portanto, uma 
relação de oito vezes entre o maior e 
menor valor de K para a mesma 
umidade O = 0,47 cm3 cm-3. Ex iste 
uma estreita associação entre o loga
ritmo neperiano da conduti vidade 
hidráulica e a umidade volumétrica 
do solo em todas as parcelas experi
mentais (Quadro 7). 

Para contornar a maior variabili
dade nas camadas de O - 15 e 15 -30 
em, poder-se-ia tentar a utilização de 
dados de profundidades maiores 
(Z > 45 em) com a fi nalidade de 
determinar os l1uxos de água no solo 
com uma relativa segurança para o 
cálculo do balanço hídrico. A partir 
dessa profundidade , o solo é mais 
homogêneo e a variabilidade espa
cial menos pronunciada, com os da
dos seg uindo uma di s tribui ção 
normal . 

Conclusões 

1) - Valores médios da condu ti
vidade hidráulica, medidos 
diariamente no campo, para 
profundidades maiores que 
45 cm, poderão ser utiliza
dos com segurança para cal-
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Quadro 3-Armazenamento d. égua no $010 W Icm) a diferentes profundidades e tem· 
pos de red istribuição. Linhares, Espírito Santo . 

Profundidade 2 Icml 
Tempo 
Idias) 15 30 45 60 15 90 105 120 135 

Parcela 1 

0,021 7,260 15,000 22,650 30,375 37,920 45,630 53,370 60,000 68,910 
0,052 7,155 14,715 22,215 29,880 37,395 45,090 52.785 60,285 68,220 
0 ,1 04 7,035 14,445 21,810 29,400 36,885 44,550 52,185 59,640 67,500 
0,208 6,930 14,175 21 ,390 28,905 36,360 « ,010 51 ,585 58,980 66,780 
0,375 6,840 13,950 21 ,075 28,515 35,955 43,590 51,105 58,440 66,210 
0,500 6,780 13,830 20,925 28,335 35,775 43,410 50,895 58,200 65,955 
1,000 6,420 13,215 20,085 27,165 34,335 41 ,820 49,215 56,340 63,810 
2,000 6,255 12,915 19,545 26,505 33,450 40,740 48,000 54,960 62,295 
5,000 6,120 12,690 19,245 26,070 32,820 39,885 46,965 53,745 60,855 

10,000 6,0 15 12,525 19,035 25,800 32,490 39,465 46,395 53,055 60,060 
15,000 5,895 12,345 18,795 25,500 32,145 39,090 45,945 52,560 59,520 
20,000 5,835 12,270 18,705 25,395 32,025 38,940 45,765 52,350 59,295 
30.000 5,700 12,045 18,420 25,050 31,635 38,505 45,240 51 ,765 56,665 
40 ,000 5,625 11 ,895 18,1 95 24,765 31 ,305 38,145 44,805 51 ,270 58,125 

Parcela 2 

0,021 7,290 15,150 22,920 30,660 38,175 45,8B5 53,595 61,095 69 ,120 
0,052 7,140 14,850 22,470 30,150 31,605 45,225 52,675 60,285 68,160 
0,104 6.990 14,535 22.050 29,655 37,050 44,595 52,155 59,460 67,165 
0,208 6,810 14,100 21 ,315 26,600 36,090 43,545 50,970 58,155 65,670 
0,375 6,630 13,650 20,670 28,005 35,175 42,525 49,815 56,635 64,140 
0 ,500 6,540 13,470 20,400 27 ,660 34,770 42 ,060 49,275 56,220 63,405 
1,000 6.315 13.155 19,645 26,925 33,885 41,055 46,105 54,870 61 ,630 
2,000 6,165 12.750 19,260 20,115 32,865 39,870 46,765 53,430 60,270 
5.000 6,030 12,525 18,975 25,69~ 32,355 39,265 46,065 52,605 59,340 

10,000 5,820 12,240 16,600 25.200 31 ,785 38,670 45,345 51 ,810 58,470 
15,000 5,685 12,015 18,300 24,825 31 ,335 38,175 44,776 51 ,180 ~7 ,825 
20,000 5,625 11 ,925 18,180 24,690 31 ,170 38,010 44,580 50,955 57,600 
30,000 5.520 11 ,730 17,910 24,360 30,795 37,575 44,070 50,415 57,045 
40,000 5.340 11.460 17,595 24,000 30,390 37,140 43,575 49,905 56,520 

Parcela 3 

0,021 7.320 15,165 22,920 30.675 38.220 45.915 53,625 61,125 69,135 
0 ,052 7,185 14.680 22.530 30.240 37,755 45,405 53,055 60,465 68,385 
0,104 7.035 14,550 22,095 29,745 37 ,230 44,620 52,380 59,685 67,500 
0,206 6.655 14 .160 21 ,585 29,160 36,61 5 44,130 51,585 58,740 66,420 
0.375 6,675 13,755 21 ,075 26,575 35,985 43.440 50,775 57,795 65,280 
0,500 6,585 13,575 20,820 28,290 35,670 43,140 50,400 57,375 64,770 
1,000 6.405 13.200 20,310 27 ,600 34,815 42,045 49,245 56,130 63,435 
2,000 6,180 12,780 19,515 26,550 33,525 40,5(10 47,610 54,360 61 ,485 
5,000 6 ,000 12,540 19,095 25,905 32,625 39,570 46,410 53,025 59,985 

10,000 5,880 12,345 18,810 25 ,515 32,145 39,045 45,780 52,320 59,220 
15,000 5,730 12.120 18,510 25,125 31 ,695 38,565 45,210 51,705 58,560 
20,000 5,700 12,045 18,390 24 ,690 31 ,500 38,355 44 ,985 51 ,465 58,305 
30,000 5.550 11 ,805 18,045 24,525 31 ,005 37 ,800 44 ,355 50,775 57,570 
40 ,000 5.490 11 ,655 . 17 ,820 24 ,240 30,660 37,425 43,935 50,295 57 ,030 
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Ouadro 4-Fluxo de água no solo qL (em,dia " ) a diferentes profundidades e tempos de redistri · 
buição, Linhares, Esp lrito Santo. 

Profundidade z (em) 
Tempo 
(dias) 15 30 45 60 75 90 105 120 135 

Parcela 1 

0,021 10,736 20,052 33,030 32,182 44,140 50,605 57,677 65,109 80,445 
0,052 4,294 8,021 12,852 12,530 17,656 20,242 23,071 26,043 31,477 
0,104 2,147 4,010 6,293 6,138 8,828 10,121 11 ,535 13,022 15,479 -
0,208 1,073 2,005 3,082 3,007 4,414 5,060 5.767 6,511 7,612 
0,375 0,596 1,114 1,682 1,642 2.452 2,811 3,204 3,õ17 4,169 
0,500 0,447 0,835 1,250 1,221 1,839 2,108 2,403 2,713 3.1 06 
1,000 0,224 0,418 0,612 0,598 0,919 1,054 1,201 1,356 1,527 
2,000 0,112 0,209 0,3.00 0,293 P,460 0,527 0,601 0,678 0.751 
5,000 0,045 0,083 0,117 0,114 0,184 0,211 0,240 0,271 0,294 

10,000 0,022 0,042 0,057 0,056 0,Og2 0,105 0.120 0,135 0,144 
15,000 0,014 0,026 0,035 0.035 0,057 0,066 0,075 0,085 0,089 
20,000 0,012 0,022 0,029 0,029 0,048 0,055 0,063 0,071 0,075 
30,000 0.007 0,014 0.018 0,018 0,031 0,035 0,040 0,045 0,047 
40,000 0,005 0,010 0,014 0,013 0,023 0,026 0,030 0,034 0,035 

Parcela Z 
0,021 12,127 26,953 39,121 49,515 57,914 64.529 73,987 tl2,857 93,672 
0,052 4,851 10,424 15,149 19,209 22,510 25,133 28,831 32,302 36,518 
0,104 2,425 5,081 7,391 9,385 11,013 12,316 14,133 15,840 17,907 
0,208 1,213 2,476 3,606 4,585 5,388 6,035 6,928 7,768 8,781 
0,375 0,674 1,346 1,962 2,498 2,939 3,296 3,785 4,245 4,799 
0,500 0,505 0,999 1,4:;7 1,855 2,184 2,451 2,815 3,158 3.570 
1,000 0,253 0,487 0.711 0,006 1,069 1,201 1.380 1,549 1.751 
2,000 0,126 0,237 0,347 0,443 0.523 0,588 0.676 0,759 0.858 
5,000 0,050 0,092 0,134 0,172 0,203 0,229 0,264 0,296 0,335 

10,000 0,025 0,045 0,065 0,084 0,099 0,112 0,129 0,145 0,1 64 
15,000 0,016 0,027 0,040 0,052 0,061 0,069 0,080 0,089 0,101 
20,000 0,013 0,023 0,034 0,043 0,051 0,058 0,067 0.07:i 0.085 
30,000 0.008 0,014 0,021 0,027 0,032 0,036 0,042 0,047 0.053 
40,000 0,006 0,011 0,015 0.D20 0,024 0,027 0,032 0,032 0.039 

Parcela 3 

0,021 11,937 25,986 33,428 42,678 50,697 57,182 65,379 72,188 90,526 
0,052 4,775 10,062 13,371 17.071 20,279 22,873 26,152 29,115 35,327 
0,104 2.387 4,909 6,886 8,535 10,139 11,436 13,076 14,557 17,336 
0,208 1,194 2,395 3,343 4,268 5,070 5,718 6.538 7,279 8,508 
0,375 0,663 1,303 1,857 2,371 2,816 3,171 3,632 4,044 4,652 
0,500 0,497 0,967 1,393 1,778 2,112 2,383 2.724 3,033 3,462 
1,000 0,249 0,472 0,696 0,889 1,056 1,191 1,362 1,516 1,699 
2,000 0,124 0,230 0,348 0,444 0,528 0,595 0,681 0,758 0,834 
5,000 0,050 0,089 0,139 0,178 0,211 0,238 0,272 0,303 0,325 

10,000 0,025 0,043 0,069 0,089 0,105 0,119 0,136 0,152 0,160 
15,000 0,015 0,027 0,043 0,055 0,066 0,074 0,085 0,095 0,098 
20,000 0,013 0,022 0,037 0,047 0,055 0,063 0,072 0,080 0,083 
30,000 0,008 0,014 0,023 0,030 0,035 0,040 0,045 0,050 0,052 
40,000 0,006 0,010 0,017 0,022 0,026 0,030 0,034 0,038 0,038 
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Ouadro 5- Gradiente de potencial de água no solo a '/lIa (em em " ) a diferentM profundidades 
e tempos de redistribuiçlo. LinharM, Espírito SInto. 

Profundidade z (em) 
Tempo 
(dias) 15 30 45 60 75 90 105 120 135 

Parcela 1 

0,021 1,08 1.01 0,76 0.80 1.03 0.97 1,01 0,99 0,88 
0.052 1,13 1,09 0,77 0,63 0,86 1,05 1,03 1,07 1,22 
0,104 1,09 1,11 0,79 0,48 0,84 1,15 0,98 1,03 1,22 
0,208 1,09 1,13 0,79 0,42 0,71 1,17 1,05 1,00 1,26 
0,375 1,09 1,11 0,79 0,42 0.65 1,21 1,11 0,92 1,13 
0,500 1,09 1,1 1 0,84 0,35 0,52 1.24 1,19 0,92 1.05 
1,000 1,04 0.97 0,91 0.67 0,23 0,71 1,15 0,96 1,01 
2,000 1,00 1,05 0,82 0,54 0,31 0,69 1,13 1,02 1,08 
5,000 1,13 1,13 0,88 0,80 0,67 0,40 0,50 0,79 1,00 

10,000 1,30 1,15 0,90 0,77 0,73 0,71 0,71 0,63 0,54 
15,000 1.00 0,92 0,75 0,77 0,84 0,84 0,79 0,65 0,58 
20,000 0,54 0,69 0,71 0,77 0,90 0,82 0,77 0,65 0,54 
30,000 0,33 0,19 0,75 O,4a 0,88 1,30 0,84 0,56 0,54 
40,000 0,71 0,19 0,52 0,80 0,94 0,88 0,69 0,54 0,46 

Parcela 2 

0,021 0,54 0,82 1,00 0,96 0,98 1,03 0,99 1,03 1,16 
0,052 0,50 0,88 0,92 0,94 1,15 1,07 0 ,94 1,00 1,26 
0,104 0,38 0,90 1,02 0,94 1,15 0,94 1,00 1,09 1,01 
0 ,208 0,62 0,94 0,88 0,80 1,05 0,92 1,47 1,49 0,88 
0,375 0,67 0,86 0,67 0,69 1,15 1,09 1,40 1,51 1,18 
0 ,500 0,96 0,96 0,67 0,65 1,01 1,11 1,34 1,55 1,54 
1,000 0,96 1,00 0,71 0,69 1,00 1,17 1,19 1,57 2,10 
2,000 1,88 1,32 0,73 0,76 0,86 1,13 1,17 1,65 2,10 
5,000 1,80 1,55 1,11 0,88 0,71 1,05 1,20 1,61 2,34 

10,000 1,93 1,62 1,24 0,94 0,65 l,og 1,17 1,47 2,18 
15,000 1,76 1,59 1,22 0,92 0,73 1,00 1,03 1,30 1,93 
20,000 0,60 1,45 1,15 0,90 0,73 1,03 0,96 1,15 1,76 
30,000 0 ,67 0,90 1,00 0,77 0,65 1,00 0,84 0,88 1,47 
40,000 0,46 0,10 0,75 0,65 0,52 0,88 0,67 0,71 1,26 

Parcela 3 

0,021 0,96 1,00 0,93 0,95 1,07 0,99 0,94 0,99 1,00 
0,052 0,92 0,96 0,88 0,82 0,90 0,97 1,07 1,03 0,96 
0 .1 04 0 ,84 0,84 0,82 0,77 0,90 1,09 1,09 0,98 0,92 
0,208 0,92 0,67 0,54 0,75 1,13 1,22 1,15 1,30 1,30 
0.375 0,71 0,36 0,71 1,04 1,09 1,51 1,34 1,21 1,26 
0 ,500 0,84 0,49 0,54 0,84 1,09 1,51 1,37 1,15 1,12 
1,000 0,84 0,58 0,39 0,59 1,07 1,57 1,42 1,11 1,09 
2,000 0,69 0,94 0,63 0,75 0,98 1,26 1,13 1,00 1,04 
5,000 1,76 1,30 0,88 0,96 1 ,OS 1,17 0,88 0,58 0,67 

10,000 1,97 1,45 0,98 1,09 1,19 1,13 0,71 0,54 0,67 
15,000 0,84 1,38 1,17 1,21 0,58 1,01 1,17 0,46 0,58 
20,000 1,34 1,36 1,19 1,19 0,69 0,82 0,99 0,37 0,41 
30,000 0,80 1,09 1,09 0,96 0,88 0,50 0,44 0,50 0,50 
40,000 0,80 0,33 0,65 0,54 O,3lJ 0,75 0,63 0,25 0,50 
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OuacJro 6-Condulividadt= hidráu lica k (em dia"') a diferentes profundidades e tempos de red istri· 
bu ição da água no so lo , Linhares, Espírito Santo, 

" 
Profundidade l (em) 

rempo 
(dia,) 15 30 45 60 75 90 105 120 135 

Parcela 1 

0,021 9,941 19,853 43,464 40,228 42,854 52,170 57,106 65,767 91,415 
0,052 3,800 7,359 16,691 19,889 20,530 19,278 22,399 24,339 25,801 
0,104 1,970 3,613 7,966 12,788 10,510 8,801 11,770 12,643 12,688 
0,208 0,984 1,774 3,901 7,160 6,217 4,325 5,492 6,511 6,041 
0,375 0,547 1,004 2,129 3,910 3,772 2,323 2,886 3,932 3,689 
0,500 0,410 0,752 0,488 3,489 3,537 1,700 2,019 2,949 2,958 
1,000 0 ,215 0,431 0 ,673 0,893 3,996 1,485 1,044 1,413 1,512 
2,000 0,112 0,199 0,366 0,543 1,484 0.764 0,532 0,665 0,695 
5,000 0,040 0,073 0,133 0,143 0,275 0,528 0,480 0,343 0,294 

10,000 0,017 0,037 0,063 0,073 0,126 0,148 0,169 0,2 14 0,267 
15,000 0,014 0,028 0,047 0,045 0,068 0,079 0,095 0,131 0,153 
20,000 0 ,022 0,032 0,041 0,038 0,053 0,067 0,082 0,109 O,13~ 
30,000 0,021 0 ,074 0,024 0,043 0,035 0,027 0,048 0,080 0,087 
40,000 0,007 0,053 0,027 0,016 0,024 0,030 0,043 0,063 0,076 

Parcela 2 

0,021 22,458 32,869 39,121 51 ,578 59,01/6 e2,6S0 74,734 80,444 80,752 
0,052 9,702 11 ,845 16,467 20,436 19.574 23,489 30.671 32.302 28.983 
0.104 6,383 5,645 7,246 9,984 9,577 13,102 14,1 33 14,532 17,730 
0,208 1,956 2,635 4,098 5,732 5,132 6,560 4,713 5.213 9,979 
0 ,375 1.006 1,566 2,929 3,620 2,556 3.024 2.704 2,811 4,067 
0,500 0 ,526 1,041 2,174 2,855 2,163 2,208 2,101 2,037 2.318 
1,000 0,263 0,487 1.001 1,314 1.068 1,027 1,160 0,986 0,834 
2,000 0,067 0,180 0.475 0.591 0,608 0.521 0.578 0,490 0 ,409 
5,000 0.D28 0,059 0,12 1 0.195 0.286 0,218 0.220 0.184 0,143 

10,000 0,013 0.028 0,053 0,089 0,153 0,103 0,111 0,099 0,075 
15,000 0.009 0.017 0.033 0.056 0.084 0,069 0.077 0,069 0,052 
20,000 0.022 0,016 0,029 0,048 0,0/0 0,056 0 ,070 0,065 0,048 
30,000 0 ,013 0.016 0.021 0,035 0,049 0,036 0 ,050 0,053 0,036 
40.000 0 .014 0.106 0,021 0 ,031 0,046 0.031 0,046 0,049 0,031 

Parcela 3 

0.02 1 12,434 25.986 35.944 44 ,924 47 ,380 57,760 69,552 73,523 90,526 
0.052 5,190 10,481 15,194 20,818 22,532 23,580 ~4 ,44 1 28 ,267 36,799 
0.104 2.842 5,725 8.154 11.084 10,266 10,492 11 ,996 14 ,854 18.843 
0,208 1,298 3,575 6,191 5.691 4,487 4,687 5,685 5.599 6,545 
0.375 0,934 3,619 2,615 2,280 2,583 2,104 2,710 3,342 3.692 
0,500 0.592 1,973 2,580 2, 117 1.938 1,579 1,988 2,637 3,091 
1.000 0,296 0,814 1.785 1,50 7 0,987 0,759 0 ,959 1,366 1.559 
2,000 0.180 0.245 0,552 0.592 0,539 0,472 0,603 0,758 0,802 
5,000 0,028 0,068 0.158 0,185 0,201 0.203 0,309 0.522 0,485 

10.000 0.013 0,030 0,070 0,082 0.08B 0,105 0,192 0,281 0,239 
15.000 0 .018 0,020 0,037 0,045 0,114 0,073 0,073 0,207 0,169 
20,000 0 ,010 0,016 0.031 0.039 0,080 0,077 0,073 0,216 0,202 
30,000 0,010 0.013 0,021 0.031 0,040 0,080 0,102 0,100 0.104 
40.000 0 ,007 0,030 0,026 0.04; 0 ,067 0,040 0,054 0,152 0,076 
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Figura 1 - Valores de til K(O) para z = 15,30,45,60, 75, 90, 105, 120 e 
/35 cm de profundidade referente à parcela 1. Linlulres, Espírito Santo. 
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Figura 2 . Valores de In K(O) para z = 15, 30,45,60, 75, 90, l OS, 120 
e 135 em de profundidade rejereme à parcela 2. Unhares, Espírito Santo. 
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Figura 3 - Valores de In K(O) para z = 15,30,45,60,75,90,105,120 e 
135 em de profundidtu.k referente à parcela 3. Linhares, Esp(rito Santo. 
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Quadro 7 - Equações representativas da condutividade hidráulica K 
(cm dia-I) versus umidade 8 (cm) cm-3 ) e valores dos coeficientes de 
determinação (r2 ) para diversas profundidades. 

z (em) Equação r2 

Parcela 1 
15 ln K = - 27,4864 - 60,056 8 0,9608 
30 " - 31,5172 T 66,626 (J 0,9543 = 
45 " - 38,0091 • 81,589 (J 0,9624 = 
60 " = - 44,7502 - 93,623 O 0,9858 
75 " = - 42,5576 ~ 90,326 (} 0,9296 
90 " = - 46,5397 + 95,061 (j 0,8865 

105 " - 43,2595 + 89,461 (j 0,9471 = 
120 " = - 38,7715 + 83,205 (j 0,9578 
135 " - 36,9758 • 75,292 (j 0,9427 = 

Parcela 2 

15 1n K = - 28,3034 + 63,917 (J 0,9501 
30 " = - 22,5631 t 48,771 8 0,9272 
45 " - 31,6799 68,715 (j 0,9460 = 
60 " = - 36,3395 1 77 ,118 (j 0,9871 
75 " = - 39,3623 1 85,160 (J 0,9781 
90 " - 54,7351 + 114,314 (J 0,9887 = 

105 " = - 38,8239 • 82,616 (j 0,9851 
120 " = -- 41 ,1 966 ' 90,530 (j 0,9921 
135 " = - 38,3088 + 80,504 (J 0,9668 

Parcela 3 

15 1n K = - 25,3333 + 56,391 (J 0,9074 
30 " = - 33,3841 + 71,023 (J 0,9253 
45 " = - 32,2602 + 68,871 8 0,9842 
60 " = - 35,9093 + 75,019 8 0,9666 
75 " = - 35,5924 + 75,582 (J 0,9189 
90 " = - 47,8640 1 99,212 (J .(),9504 

105 " - 38,3030 81,117 (j 0,9702 = 
120 " - 36,5605 + 80,855 (J 0,9874 = 
135 " = - 36,2036 + 75,447 (j 0,9856 
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cular O balanço hídrico de
vido à baixa variabilidade 

2) - Do ponto de vista da carac
terização física, os valores 
da densidade aparente (g 
cm-3) não se mostram limi
tantes à penetração de raízes 
para a maioria das plantas 
perenes. 

3) - A condutividade hidráulica 
saturada obtida para as três 
parcelas, durante o processo 

de infiltração, apresentou uma 
média de 3,31 em hora- I. 

4) - Normalmente, nesses solos, 
existe uma camada de areia 
entre 1,30 e 1,40 m de pro
fundidade, onde também se 
encontra o lencol ' freático , 
alimentado pelo rio Doce. A 
abertura de cisternas em de
terminados pontos poderia 
fornecer água suficiente para 
. . -ungaçao. 
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A valiação de Gastoxin e Fertoxin na 
fumigação de cacau armazenado 

J.M . de Abreu' 

Resumo 

O cacau brasileiro é fUlTÚgado com Gastoxin (fosfina) antes do embarque 
para os países consumidores. A disponibilidade de mais um produto comer
ciai, à base de fosfina, motivou a realização de experimentos para comparar a 
eficácia entomol6gica do Fertoxin com a do Gastoxin na fUITÚgação de cacau. 
Foram realizados dois experimentos. No primeiro, utilizou-se cacau tipo Supe
rior e, no segundo, cacau tipo Refugo. Cada experimento constou de três tra
lamentos (Gastoxin, Fertoxin e Testemunha) e três repetições, em períodos di
ferentes. As pilhas, com 25 sacas de cacau por tratamento, foram fUlTÚgadas 
com I g de fosfina durante 72 horas. Os resultados mostram que as eficácias 
entomológicas do Gastoxin e do Fertoxin praticamente não diferem entre si no 
expurgo do cacau armazenado. Dependendo da espécie de inseto, as eficácias 
variaram de 99,4 a 100% para o cacau tipo Superior e de 78 ,5 a 100% para o 
cacau tipo Refugo. 

Palavras-chave: Theobroma cacao, armazenamento, inseto, controle químico, 
fumigação 

Evaluation of Gastoxin and Fertoxin for 
the fumigation of cacao in storage 

Abstract 

Brazilian çacao bt>ans are fumigated with Ga,toxi n (phosphine) prior to 
shipment to the consumer countries. Recently , a new commercial phosphine 
insecticide (Fertoxin) became avaiJable on the market, $0 two experiments 
were carricd out in order to compare the effectiveness of the usual Gastoxin 

' Centro de Pesquisas do Cacau, Programa de Pesquisas em Cacau, Área de 
Entomologia, APT CEPLAC, 45600, ltabuna, Bahia, Brasil. 

Recebido para publicação em J ~ de junho de 1988 181 



182 Abreu 

with Fertoxin in the fumigation of bagged dry cacao. In the first experiment 
Superior classified cacao beans were used while in the second experiment 
downgraded cacao beans were used. A randomized block experimental design 
was used with three treatments and three replications on different occasions. 
Each treatment was based on a stack of 25 bags which were fumigated with 
I g of p"'1' J'~ I : le for 72 hours. The results show that the effectiveness of 
Gastox:'1 and Fertoxin does not differ in their control of insect pcsts of 
bagged cacao beans. According to the insect species, effectiveness varied 
from 99,4 to 100% control for the Superior c1assified cacao beans , and from 
78.5 to 100% control for the downgraded cacao beans . 

Key words: Theobroma cacao, storage, insect, chemical control, fumigation 

Introdução 

O cacau armazenado está sujeito 
ao ataque de insetos que, além de 
causarem danos diretos, são respon
sáveis pela contaminação das amên
doas por fezes, odores estranhos, 
leias e fragmentos, que são incorpo
rados aos derivados e ao chocolate. 
Os insetos causam também prejuízos 
pela desclassificação de lotes de ca
cau, quando são ultrapassados os ní
veis toleráveis de infestação. Outros 
prejuízos incluem os custos da fumi
gação. 

No Brasil, a fumigação de cacau 
vem sendo efetuada por meio da fos
fina (Süva e Bastos, 1976). Inicial
mente, o produto comercial utilizado 
foi o Phostoxin, importado da Ale
manha Ocidental, que, além de ser 
caro, acarretava alguns gastos com 
divisas. Com a fabricação, no Brasil , 
do Gastoxin, foram realizados testes 
comparativos entre estes dois pro
dutos, cujos resultados não acusaram 
diferença~ significativas quanto à 
eficácia entomológica (Abreu, 
1979). A partir de então, a fumiga
ção de cacau passou a ser realizada 
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com o U 'O do Gastoxin , comerciali
zado em pastilhas de 3 g da prepara
ção com 57% de fosfeto de alumínio. 

Recentemente, foi colocado à dis
posição do mercado brasileiro mais 
um produto à base de fosfi na, tendo 
como nome comercial Fertoxin, BR, 
que é apresentado em comprimidos 
de 0,6 g e em pastilhas de 3 g, con
tendo 56% de ingrediente ativo. 

Considerando a disponibilidade 
de mais esse produto comercial , fo
ram realizados experimentos para 
comparar a eficácia entomológ ica do 
Fertoxin com a do Gastoxin , na fu
migação de cacau. 

Material e Métodos 

Foram real izados dois ex peri
mentos para comparar a eficácia de 
Gastoxin com a do Fertoxin na fu
migação do cacau armazenado. Um 
deles foi realizado no Armazém do 
CEPEC, com cacau tipo Superior. O 
outro foi realizado em armazém de 
firma exportadora, situado em 
Ilhéus, com cacau tipo Refugo. Os 
ensaios foram conduzidos conside
rando-se três tratamentos (Gastoxin, 
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Fertoxin e Testemunha) e três repeti
ções, em períodos diferentes. Para 
cada tratamento, foi destinada, ao 
acaso, uma pilha com 25 sacos de 
cacau, coberta com lona de polietile
no, vedadas no chão com "cobras de 
areia" . As pilhas foram tratadas com 
o equivalente a I g de fosfina por 25 
sacos durante 72 horas. 

Após 72 horas de exposição à fu
migação, as pilhas foram descober
tas, desmanteladas e, de cada wna, 
loram retirados, ao acaso, 10 sacos 
para amostragem da população de 
insetos. O cacau desses sacos foi 
despejado em uma peneira com ma
lha de 5 mm2

• Os resíduos e frag
mentos de cacau resultantes do pe
neiramento foram coletados em pe
quenos sacos de pano (26 x 32 cm) e 
levados ao laboratório. À medida 
que o conteúdo dos saquinhos ia 
sendo despejado em bandejas de 
alumínio, os insetos vivos iam sendo 
coletados, identificados, separados e 
contados. 

Após tabulação dos dados, foi 
det'!rminada a média da população 
de cada espécie por saco e por repe
tição com o respectivo erro padrão 
da média. Foram calculados os ní
veis de eficácia para cada produto. 
Não foi necessário análise estatística 
dos dados devido às diferenças veri
ficadas no número de inc;etos vivos, 
nos sacos tratados, quando compara
dos com aqueles da testemunha. 

Resultados e Discussão 

Os resultados referentes aos ní
veis médios de infestação por saca 

de cacau e às eficácias das duas for
mulações comerciais de fosfrna são 
apresentados nos Quadros I e 2 para 
cacau tipo Superior e Quadros 3 e 4 
para cacau tipo Refugo. 

Como pode ser observado no 
Quadro I, apenas quatro espécies de 
insetos atingiram níveis populacio
nais significativos no cacau tipo Su
perior, de modo a permitir a deter
minação da eficácia entomológica de 
Gastoxin e Fertoxin. O fato dos tes
tes de fumigação, ou seja, das repe
tições, terem sido efetuados em pe
ríodos de tempo bastante espaçados, 
viabilizou wn crescimento popula
cional dos insetos no cacau armaze
nado. 

A popu!ação de Tribolium casta
neum cresceu Ii vezes no intervalo 
de 56 dias entre as amostragens do 
primeiro e do terceiro testes. As p0-
pulações de LasiodeT77Ul serricorne, 
Osyzaephilus mercaJor e Carp.ophi
/us spp. cresceram 9, 7 e 4 vezes, 
respectivamente, nas mesmas condi
ções. As d.iferenças populacionais 
entre a testemunha e as pilhas trata
das com Gastoxin e Fertoxin são al
tamente significativas, dispensando 
qualquer análise estatística. De todos 
os níveis de eficácia dos produtos 
determinados para os vários insetos, 
o mais baixo foi de 99,4%, do Gas
toxin para o T. castaneum (Quadro 
2). Entretanto, examinando-se o 
Quadro I, verifica-se que o Gasto
xin e o Fertoxin não apresentam di
ferenças significativas entre si 
quanto à eficácia, quando considera
das conjuntamente as quatro espécies 
de insetos que ocorreram em maior 
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abundância, no cacau tipo Superior. 
Embora não computados nos Qua
dros 1 e 2, registrou-se a presença de 
12 espécimes de Ephestia caule/la e 
duas de ALphitobius laevigatus em 

alguns sacos e nas amostragens efe
tuadas no último ensaio, portanto, 
num total de 30 sacos amostrados. 

No Quadro 3, estão registrados os 
dados relativos à densidade popula-

Quadro l-Número médio de insetos vivos por saco de cacau tipo Suo 
perior, após fumigação com fosfina . CEPEC, fevereiro 
abril, 1988. 

Data Tratamentos 

fumigação Espécies 
Gastoxin Fertoxin Testemunha 

08.02.88 T . eastaneum 0,1 O 6,3 ± 1,0 
L . serrieo rn e O O 7,3 ± 0,9 
O. mereator O O 3,9 ± 0,4 
Carpophilus spp. O O 0,6 ± 0,3 

14.03.88 T. eastan eum O O 40,8 ± 5,4 
L . serrieo rn e O O 33,8 ± 3,8 
O. merearor O 0,1 17,5 ± 1,2 

Carpophilus spp O O 0,5 ± 0,3 

04.04.88 T. eastaneum 0,2 O 72,5 ± 8,2 
L. serrieorne O 0,2 67,0 ± 8,6 
O. mereator O 0,1 27,3 ± 2,6 
Carpo philus spp. O O 2,5 ± 0,4 

Quadro 2-Eficácia média (% l da fumigação com fosfina em cacau 
tipo Superior. CEPEC, fevereiro -abril, 1988. 

Espécies Gastoxin Fertoxin 

T. eastaneulh 99,4 100 
O. mereator 100 99,7 
L. urrieorne 100 99,9 
Carpophilus spp. 100 100 
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Quadro 3-Número médio de insetos vivos por saco de cacau tipo Re· 
fugo, após fumigação com fosfina . Ilhéus, fevereiro-março, 1988. 

Data Tratamentos 
fumigação Espécies Gastox in Fertoxin Testemunha 

22 .02 .88 A . ad.'ena 2,4 ± 0,9 5,2 ± 2,7 251,8 ± 69,8 
Carpo phi/u! spp. 1,7 ± 1,2 17 (1 ) 47,5 ± 30,4 
Cryp to /e ste! spp. 2,5 ± 0,8 4,2 ± 1,3 14,3 ± 4,0 
T. eastaneum 0,2 O 19,8 ± 8,6 
L. serrieo rne O O 8,7 ± 3,1 
O. mereator O O 2,7 ± 1,0 
A . faseieu /atum O O 0,5 (1) 

29.02.88 A . ad vena 5,1 ± 2,4 0,8 ± 0,6 289,1 ± 9.2,9 
Carpo phiJu! spp. 7,9 ± 5,7 243 (1) 35,3 ± 11,9 
Crypto/eHes spp. 3,5 ± 1,5 0,8 ± 0,4 40,2 ± 16,1 
T. ea!tan eum O O 7,2 ± 2,4 
L . serrleorne 0,2 O 7,4 ± 1,2 
O. m ereato r O O 6,8 ± 2,0 
A . fa!cicu/atum O O 86 ± , 7,7 

07 .03.88 A . advena 1,3 ± 0,4 0,3 ± 0 ,2 677 ,9 ± 244,1 
CarpophiJus spp. 0,5 ± 0,2 0,7 ± 0,2 61,3 b 15,0 
Cry pIO /e stes spp. 8 ,9 ± 4,1 1,8 ± 0,8 50,3 ± 91 ' , 
T, ca!laneum 0,4 0,1 19,6 ± 5,8 
L. serrieorne O 0,1 6,5 ± 2,4 
O. merearor O O 15,6 ± 3,4 
A . fascieu/atum 0,1 O 17,7 ± 7,4 

(1) Apenas um saco de cacau com insetos vivos. 

cional média por saco de cacau clas
sificado como Refugo. Tanto o nú
mero de espécies como as densida
des populacionais são mais elevados 
que as verificadas no caso anterior. 
Como espécies que aqui ocorreram 
citam-se Ahnsverus advena, Cryp
lo/esles spp. (inclui C. ferrugineus 

e C. pusilloides) e Araecerus fasci
culatus. Como pode ser verificado 
em todos os períodos , as densidades 
populacionais de A . advena foram 
elevadíssimas e a sua ocorrência, no 
cacau refugo, é um indicador da pre
sença de alto teor de umidade (8,5%) 
e alta incidência de mofo, compro-
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vados através dos dados do Serviço 
de Classificação da CEPLAC. 

Carpophilus spp. (C. dimidiatus 
+ C. obsoletus) apresentaram tam
bém populações bastante elevadas, 
ainda mais quando comparadas com 
os níveis obtidos no cacau tipo Su
perior (Quadro 1). Nesse caso, a 
presença de mofo e o alto teor de 
umidade favoreceram de maneira 
considerável a infestação por estas 
duas espécies de besouros. Densida
des populacionais altas foram tam
bém observadas para as duas espé
cies de Cryptolestes. As demais es
pécies ocorreram em níveis popula
cionais mais moderados. Ainda no 
Quadro 3, observa-se que a distri
buição populacional nos sacos de 
cacau apresentou variabilidade ele
vada, principalmente nos sacos das 
pilhas tratadas. Em certos casos, 
apenas um saco, dos 10 amostrados, 
apresentou insetos vivos. 

As eficácias médias apresentadas 
pelo Gastoxin e pelo Fertoxin no ex-

purgo das pragas do cacau armaze
nado tipo Refugo são apresentadas 
no Quadro 4. Nele, constata-se que a 
fos/ina, na dosagem e tempo de ex
posição da fumigação, foram inefi
cientes na eliminação total de Car
pophilus spp. e de Cryptolestes spp. 
No caso de Carpophilus, a eficiência 
do expurgo foi comprometida pela 
presença de número elevado de in
setos vivos em um saco de cacau na 
I ~ e outro na 2~ repetição dos testes 
de fumigação (Quadro 3). Essa espé
cie já tinha sido considerada mais re
sistente à fumigação , em experi
mento realizado por Abreu (1980), 
porém, é provável também que, tanto 
para as espécies de Carpophilus co
mo para as de Cryptolestes, as pés
simas condições em que se encontra
va o <;acau podem ter afetado uma 
melhor ação do fumigante. Essa pos
sibiljdade é levantada pelo fato de 
que, em alguns dos sacos de cacau 
amostrados e esvaziados para penei
ramento, devido ao elevado teor de 

Quadro 4-Eficácia média (%) da fumigação com fosfina em ca· 
cau tipo Refugo. Ilhéus, fevereiro-março, 1988. 

Espécies Gastoxin Fertoxin 

A. adllena 99,0 99,2 
Carpo phillls spp. 95.7 78,5 
Cry pto/esres spp. 85.4 88,3 
O. m ercaro r 100,0 100,0 
T . caslan e llm 99,0 99,8 
L. serricorne 99 ,1 99,5 
A . [ascicu/afllm 99 ,8 100,0 
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umidade e dos níveis de amêndoas 
mofadas, fonnararn-se aglomerados 
compactos de amêndoas, por vezes 
mais volumosos do que uma bola de 
futebol. Com relação às demais es
l>é.cies, os níveis de eficácia sempre 
foram superiores a 99% para ambos 
os produtos. 

Comparando-se os dados ora 
apresentados com os obtidos por 
Abreu (1980) para os besouros do 
cacau em geral, constatou-se que os 
níveis de eficácia, à exceção dos ob
tidos para Carpophilus spp. e Cryp
to/estes spp. no cacau Refugo, foram 
superiores em até 4,5% em relação 
aos obtidos naquele trabalho. Isso se 
deve, possivelmente, ao fato de que 
as pilhas do ensaio realizado em 
1980 eram de 500 sacos, ocupando, 
obviamente, volume bem maior do 
que as de 25 sacos do presente expe
rimento. No caso das pilhas de 500 
sacos, as amostragens foram efetua
das apenas nas quatro camadas supe
riores. Na ocasião, foi explicado que 
a colocação das pastilhas de fosfina 
no chão deveria influenciar a ' fumi
gação pois, apesar desse gás ter um 
grande poder de difusão em todas as 
direções, ele é mais pesado que o ar, 
portanto, a sua concentração deveria 
ser mais baixa nas camadas superio
res das pilhas de cacau, onde as 
amostragens foram efetuadas. Este 

fator é minimizado ou mesmo elimi
nado nas pilhas de 25 sacos. 

Conclusões 

As eficácias entomológicas do 
Gastoxin e Fertoxin praticamente 
não diferem entre si no expurgo das 
pragas do cacau armazenado. Elas 
foram mais elevadas, quando o cacau 
submetido à fumigação foi do tipo 
Superior, em comparação com o tipo 
Refugo. Pode-se inferir, desses re
sultados, que os níveis de eficácia da 
fumigação de cacau para exportação 
são satisfatórios em função da sua 
qualidade, onde a incidência de in
setos é bem menor que nas amêndoas 
de cacau de qualidade inferior. 

Com base nesses resultados, veri
fica-se a conveniência de se realiza
rem novos testes de fumigação para 
determinar as eficácias em função da 
variação na dosagem e no tempo de 
exposição, principalmente para 
aquelas espécies de insetos que se 
mostraram mais tolerantes ao trata
mento. É também desejável que se 
procure verificar os níveis de con
centração de fosfina atingidos em 
diversas alturas das pilhas de cacau, 
durante o processo de fumigação. 

Finalmente, pode-se recomendar 
também o Fertoxin para a fumigação 
do cacau. 
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Celltro de Pesquisas do Cacau. Ilhéus. Bahia. Brasil 

Eficiência dos fertilizantes aplicados nas fases 
pré e pós sangria da seringueira • 

Edson Lopes Reis 2 e Percy Cabala-Rosand 2 

Resumo 

A influência dos fertilizantes aplicados nas fases pré e pós sangria da se
ringueira foi avaliada durante o período de 1975 a 1985, em um seringal im
plantado em 1972, com tocos enxertados do clone Fx 3864, no município de 
Camamu, Bahia. Utilizou-se o ddineamento experimental em blocos ao acaso 
com sete repetições e 10 tratamentos, dos quais oito resultantes do arranjo fa
torial incompleto e dois adicionais, em que se mediram os efeitos da ca1agem 
e da adição de micronutrientes sobre as doses centrais de nitrogênio, fósforo e 
potássio. Os nutrientes foram aplicados em três níveis, a intervalos regulares 
de 60, 90 e 60 kg ha- l ano-I de N, P205 e K20, respectivamente. ° fósforo 
fo i o nutriente que provocou maiores respostas no desenvolvimento da circun
ferência do tronco nas fases pré e pós sangria e na produção de borracha, oca
sionando incrementos de 97%,quando utilizada a dose de 90 kg ha- I ano-I de 
P205 em relação ao tratamento em que foi omitido esse nutriente. A análise 
quúnica de amostras de solo coletadas nas parcelas experimentais mostrou 
aumentos nos teores de fósforo disponível diretamente relacionados com as 
doses aplicadas. No caso do potássio, as alterações foram pequenas, enquanto 
no do cálcio e magnésio trocáveis, foram mais evidentes no tratamento em que 
se adicionou calcário dolomítico. 

Palavras-chave: Hevea brasiliensis, adubação mineral 

, Trabalho realizado com recursos do Convênio SUDHEVEAJEMBRA
PA/CEPLAC. Apresentado no XXi Congresso Brasileiro de Ciências do 
Solo, Campinas, São Paulo, Brasil, 1987. 

2 Centro de Pesquisas do Cacau, Programa Regional de Pesquisas em Serin
gueira, Área de Geociências, 456{)(), 1tabuna, Bahia, Brasil. 
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EfticieDcy of fertiliur application during 
pre - anel post-tapping ph~ of rubber 

Abstract 

The effects of fertilizer applied on pre - and post-tapping periods of rubber 
trees were studied from 1975 to 1985 in plants grafted with the clone Fx 
3864. The graftings were planted in Camamu, Bahia, Brazil in 1972. The 
statistical design was a randornired block design with seven replications and 
10 treatments; eigbt treabnents resulting from an incomplete factorial 
arrangement and lhe addition of two treatments in which the effects of the 
application of lime and micronutrients to the middle dosages of nilrogen, 
phosphorus and potassium were measured. The nutrient were applied at three 
leveis at regular intervals of 60, 90 and 60 kg ha- l year l of N, P205 and 
K20 respectively. Phosphorus was lhe nutrient that caused greater trunk girth 
increase at both pre - and post-tapping. Also, P increased rubber productions 
by 97% at 90 kg 00-1 dosage. Soil chemical ana1ysis of plots where P was 
applied showed increases in lhe available P concentrations. lncrease of K 
were low and increases in exthangeable Ca and Mg were evident only in the 
treatment in which dolomitic lime was applied. 

Key-woros: Hevea brasiliensis, mineral fertilization 

Introdução 

A adubação em seringal adulto, 
no Sul da Bahia, airvia requer cuida
dosa avaliação das vantagens dos 
fertilizantes aplicados desde a fase 
de desenvolvimento ou somente na 
fase de sangria Trabalhos de pes
quisas desenvolvidos nesta área por 
Reis, Santana e Cabala-Rosand 
(1984) e Reis, Cabala-Rosand e 
Souza (1985) mostram que nas adu
bações em seringais, na fase de san
gria, as respostas aos fertilizantes 
são inexpressivas. Resultados simila
res foram obtidos por Pushparajah 
(1969), Angkapradipta (1976) e Tar
yo-Adiwiganda ·(1979) em experi
mentos conduzidos em seringais da 
Malásia e Indonésia. 
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Constable (1953) descreve os re
sultados dos primeiros ensaios de 
fertilizantes durante longo tempo , no 
Ceilão, mostrando os efeitos signifi
cativos sobre a produção de borracha 
em função da adubação efetuada, na 
fase de desenvolvimento e nos pri
meiros anos da fase de sangria. 

Mainstone (1963) assinala que o 
efeito residual do fósforo aplicado 
desde o início até o fim da fase de 
desenvolvimento propicia uma pro
dução de borracha duas vezes maior 
que aquela que somente recebeu pe
quena adubação basal de fósforo du
rante seus primeiros anos depois do 
plantio. 

Jeevaratnam (1969) mostra que a 
resposta de fertilizantes aplicados 
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somente na fase produtiva é inferior 
aos resultados obtidos com adubação 
desde a fase de desenvolvimento. 

Onuwaje (1983), na Nigéria, en
controu resposta para a aplicação do 
nitrogênio, potássio e magnésio p0-
rém não obteve efeito para o fósforo 
sobre a produção de borracha em um 
Ultisol. 

A fmalidade deste trabalho foi 
avaliar a adubação da seringueira, na 
fase de sangria, de um seringal que 
apresentou efeitos positivos das apli
cações de fertilizantes dwante a fase 
de desenvolvimento (Reis, CabaIa
Rosand e Santana, 1985). 

Material e Métodos 

A fim de avaliar a eficiência dos 
fertilizantes aplicados antes e após a 
sangria da seringueira sobre a pro
dução de borracha, deu-se prosse.
guimento ao experimento instalado 
em 1975, em um seringal implantado 
em 1972, com tocos enxertados do 
clone Fx 3864, na Fazenda Três 
Pancadas, no município de Camamu, 
Bahia, em solo que corresponde à 
unidade Una (Haplorthox variação 
Crista1ino) . 

° delineamento experimental uti
lizado foi blocos ao acaso com 10 
tratamentos e sete repetições, com 
arranjo de oito tratamentos, segundo 
esquema fatorial incompleto, e dois 
adicionais, em que se aplicaram cal
cário dolomítico e micronutrientes. 
Cada unidade experimental constou 
de seis plantas úteis, separadas po~ 
bordadura simples entre as fileiras e 

duplas entre as plantas espaçadas 
7 x3m. 

Os nutrientes foram aplicados em 
três níveis, com intervalos regulares 
de 60, 90 e 60 kg ha- I de N, P205 e 
K:zO, respectivamente, na fonna de 
uréia, sulfate de amônio, superfos
fato triplo e cloreto de potássio, sen
do aplicado anualmente todo o fósfo
ro e potássio e a metade do nitrogê
nio em setembro e a outra metade do 
nitrogênio em março. Nos tratamen
tos adicionais, o calcário dolomítico 
foi incorporado à razão de 900 kg 
ha- I no início do ensaio e os micro
nutrientes aplicados na fonna de 
FIE (Frited Trace Elements) 8r-8, à 
razão de 70 kg ha- I ano-I, junto 
com a adubação efetuada em setem
bro, em anos alternados. 

As quantidades totais dos nu
trientes aplicadas na área experi
mental, nos três níveis, durante o pc
riodo de setembro de 1975 a março 
de 1985, corresponderam a 0 ; 580 e 
1160 kg ha- I de N e K20 eO. 870 e 
1740 kg ha- I de P205. 

Para avaliação e interpretação dos 
efeitos dos níveis de nitrogênio. fós
foro e potássio, mediu-se anualmente 
a circunferência do tronco. efetuou
se controle mensal do latex, pelo 
sistema de meia espiral, em dias al
ternados, foram realizadas amostra
gens para detemúnar os teores de 
umidade e exprimir os resultados em 
tennos de borracha seca e coletaram
se amostras de solo em várias pro
fundidades, antes, durante e após o 
experimento, com o objetivo de c0-

nhecer as alterações dc;correntes dos 
tratamentos considerados. 
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Resultados e Discussão 

Nubientes 00 solo 
As amostragens de solo, durante o 

período experimental, foram efetua
das nas seguintes coletas: três na 
profundidade de 0-20 em, nos anos 
de 1976, 1980 e 1985, e duas nas 
profundidades de 0-5 , 5-10, 10-15 e 
15-20 em, nos anos de 1976 e 1985. 
Os resultados das análises químicas 
dos solos, coletados nas duas situa
ções, ilustrados, respectivamente, 
nas Figuras 1 e 2, mostram altera
ções decorrentes dos tratamentos 
e épocas de amostragem. 

Os níveis de nitrogênio aplicados 
na forma de sulfato de amônio e 
uréia evidenciaranJ uma redução nos 
valores de pH e aumento nos teores 
trocáveis de AI proporcionais aos 
níveis de nitrogênio utilizados. Re
sultados similares foram relatados 
para o sulfato de amônio por Boltor. 
(1961), Middleton e Tsoy (1964), 
Pushpadas et ai. (1973) e Yogarat
nam e Perera (1981). ° fósforo disponível no solo au
mentou diretamente com as doses 
aplicadas desse elemento, confir
mando resultados anteriormente as
sinalados por Bolton (1961 ; 1964) e 
Pushpadas et aI. (1973). 

As doses de potássio aplicadas 
não evidenciaram alterações mar
cantes sobre os teores de potássio no 
solo, diminuíram com o decorrer do 
tempo, mesmo para os tratamentos 
que receberam doses maiores desse 
nutriente, não concordando com os 
resultados obtidos por Bolton (1961) 
e Pushpadas et aI. (1973). 
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Os teores trocáveis de cálcio e 
magnésio aumentaram logo após a 
aplicação do calcário dolofiÚtico e 
diminuíram com o passar do tempo. 
Entretanto, nos tratamentos que não 
receberam calcário dolomítico, a di
minuição nos conteúdos trocáveis 
dessas bases ocorrem numa propor
ção bem menor. Esses decréscimos 
nas bases trocáveis estão correlacio
nados com a aplicação de nitrogênio, 
segundo Bolton (1964) e Pushpadas 
et ai. (1973). 

Crescimento 
As respostas, em termos de in

cremento da circunferência do tron
co, durante um período de 12 anos, 
para a aplicação de nitrogênio, fós
foro e potássio, em três níveis (Figu
ra 3), mostram que o maior cresci
mento da seringueil"a ocorre entre o 
quarto e o oitavo ano de idade. Os 
níveis de nitrogênio e potássio não 
influenciaram o incremento da cir
cunferência do tronco, resultados 
que concordam com George (1963), 
Wignjoatmodjo (1964), Ananth et aI. 
(1966), Jalichan e Takahashi (1970), 
Soong (1973) , Reis (1979) e Reis, 
Souza e Mello (1984). Entretanto, a 
aplicação de 90 e 180 kg ha- I de 
P205 incrementaram a circunferên
cia do tronco da seringueira entre o 
quarto e o décimo ano de idade em 
relação ao tratamento sem fósforo . 
Resultados similares foram obtidos 
por Hardjono e Angkapradipta 
(1973), Reis (1979) e Reis,Souza e 
Mello (1984). 

No Quadro I , estão contidos os 
incrementos de circunferência do 
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Quadro 1 -Influéncia dos tratamentos sobre o incremento da circunferéncia do tronco da seringueira duran· 
te a. f .... pré e pO. sangr;' . Cam_mü. Bahia. pe,-jodO 1975/85. 

Circunferência do tronco 

T raumentos Pré sangria PO, .. ngri_ 

N P,O, K,O Inclemento Incremento 
5~ ano em 3 anos B".no 9~ ano em 3 anos 12~ ano 

kgNi "I- em 

00 00 00 20.4,b 14.2 34.6 b 40.2 bc 9.4 49.6ob 
00 90 60 23.8_ 20.6 44.4 _ 48.5. 6.9 55.4 ab 
60 00 60 f9.4 b 15.1 34.5b 39.1 c 7.0 46.1 b 
60 90 00 24.6 I 20.4 45.0. 49.1 • 8.4 57 .5. 
60 90 60 24.2 a 20.9 45.1 a 49.3 I 8.8 57 .1 • 
60 90 120 23.1 _b 19.9 43.0 a 47.31b 9 .2 56.5 a 
60 180 60 23.6Ib 21 .3 44.9. 48.6. 9.2 57.8. 

120 90 60 24 .4. 20.0 44.4 , 48.3. 8.6 56.9. 
60 90 60' 23.6 ab 20.5 44.1 • 48.3, 8.2 56.5 _ 
50 90 60' 24.1 • 20.5 44.6 _ 49.8 _ 8.1 57.9 a 

M~d ilS seguidas da mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Tukey. a 5:.. . , 
Aplk~30 de 900 kg ha ' I de calcário dolom (tico. 

, Aplicação de 70 kg h, " de F.T.E. (Frite<! Trace Elementsj . 

tronco da seringueira durante as fa
ses pré e pós sangria. Os dados de 
circunlerência do tronco, para ambas 
as fases , acusaram efeitos signitica
tivos para a aplicação de fósforo. 
Entretanto, os incrementos durante a 
lasc pós sangria toram inferiores aos 
observados na fase pré sangria, em 
todos os tratamentos, devido ao de
créscimo do incremento da circunfe
rência do tronco que ocorre a partir 
do sexto ano de idade. 

Rendimento 
Os resultados médios do percen

tual de árvores em sangria e da pro
dução de borracha referente ao pai
nel A (Quadro 2) mostram respostas 
sigruficativas com aplicação de 90 e 
180 kg ha-1 de P205, na presença 
de 60 kg ha- I de nitrogênio e potás
sio, em relação à ausência do fósfo-
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ro. Resultados similares foram obti
dos por Constable (1953), Mainstone 
(1%3) e Jeevaratnam (1969), em 
função da aplicação dos fertilizantes 
efetuada desde a fase de desenvol
vimento. Por outro lado, Pushparajah 
(1%9), Angkapradipta (1976), Tar
yo-Adiwiganda (1979), Onuwaje 
(1983) e Reis, Cabala-Rosand e 
Souza (1986) não encontraram efeito 
para o fósforo sobre a produção de 
borracha. 

As produções acumuladas de bor
racha correspondentes aos quatro 
primeiros anos da fase produtiva 
(Figura 4) mostram o efeito positivo 
do fósforo nas dosagens de 90 e 180 
kg ha- 1 de P205, elevando a produ
tividade na ordem de 97 e 79%, res
pectivamente, em comparação com o 
tratamento sem fósforo. A adição do 
rutrogênio, potássio, calcário dolo-
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Quadro 2-lnfluénci.l dos (raUmentos .,br. o percentUll de 'rvores em condições de "ngr~. prod~ de boro 
racha em um tefingll no Sul di EJlihie. c,mamu, Bahia, per íodo 1982/85. 

Tratamentos Árvore em sangria Produção de borTtcha 

N p ,O, K,O ~ano 10" . • no 11~ imo 12".no Mldi. t~ ano l 2"aoo J" . • no 4~ano M~i. 

kgh.a ' 1 

" kgh · t 

00 00 00 33bc 57.b 6O_b 66 _b 54 bc 331 bc 519 ab 666_b 857, 593bc 
00 90 60 68, 73,b 7hb 78 _b 73. 684 ,b 685,b 961,b 1075. 851ab 
60 00 60 26 c 42b 47 b 4g b 41 c 224c 315 b 473 b 512, J81c 
60 90 00 65ab 72ab 72.b 74.b 71. 646ab 714. 8J4.b 946. 785.b 
60 90 60 64 ab 83, 86, 90. 81. 567.bc 709 a 790.b 931 • 749ab 
60 90 120 61 ab 74 .b aoab 82. 74, 622.bc 740. 945 ab 1116 a 856ab 
60 180 60 64 ab 77. 78ab 8O.b 7S. 568 abc 658 .b 739.b 747, 68Jab 

120 90 60 58.b< 71 .b 73.b 78 ab 70 ab 566 abc 685.b 754.b 910. 729ab 
60 90 60' 71 • 83. 83a 85_ aoa 596 abc 687 .b 688,b 1135 a 827ab 
60 90 60' 69, 73,b 75 ai> ao'b 74. 774. 794, 1047, 1141 a 939 a 

Médias s,e.gu idas d. mtvM letra nia diferM'l entre si , pelO tnte de Tukey. a 5'1-. 
I Apl icação de 900 kg M - I de caldrto dok>m itlCO. 
: Adição de 70 kg h. oI de f . T.E. IFrited TrKe Element$). 
) Produçio est lm~ em funç,io das IrvorH em sangria. 

mítico e oúcronutrientes causou 
acréscimos e decréscimos inexpres
sivos para a produção de borracha. 

Conclusões 

I - A dose de 90 kg ha- I de 
P205 é a mais indicada do 
ponto de vista econôoúco, 
sendo suticiente para incre
mentar a circunferência do 
tronco até o décimo ano de 
idade e elevar a produtividade 
de borracha a 97% em relação 
ao tratamento sem fósforo. 

2 - A adição do nitrogênio, po
tássio, calcário dolomítico e 

oúcronutrientes não influen
ciou o incremento da circun
ferência do tronco da serin
gueira e apresentou decrésci
mos e acréscimos inexpressi
vos para a produção. 

3 - As aplicações do superfosfato 
triplo na dosagem de 90 kg 
ha- I de P205, no penodo de 
10 anos, provocaram acrésci
mos nos teores de fósforo no 
solo, sendo suficiente para 
suprir as necessidades desse 
elemento, durante algum tem
po, na fase de sangria. 
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CelllTo de Pesquisas do Cacau, Ilhéus, Bahia, Brasil 

Termonebulização para controle de doenças de 
seringueira: uma análise críti~a' 

Paulo Em[/io P. de Albuquerque 2, José Clério Rezende Pereira 2 , 2 e Alvaro Figueredo dos Santos 

Resumo 
Um dos fatores que linútam a produção em seringais de cultivo pode ser 

atribuído a doenças foliares. Alta tecnologia de aplicação é requerida para o controle de doenças foliares da seringueira (mal-das-folhas, causada pelo M i
crocyclus ulei,_ requeima, causada por PhylOplzthora spp. e mancha aureolada, 
causada pelo Thanatephorus cucumeris). Isso é devido ao fato de que grandes 
áreas necessitam ser tratadas a intervalo semanal (10 aplicações ou mais) em plantas com 20 metros de altura, em locais de acesso muito difícil a máquinas. 
Outra tecnologia de aplicação baseada na pulverização aérea (helicóptero), ou 
termonebulização, aparentemente se constitui em solução prática. Entretanto, a inviabiiidade de uso de helicópteros e seu alto custo operacional limitam o 
seu uso. A termonebulização, como nova técnica, necessita, no entanto, ter 
comprovada a sua eficiência. A partir de 1974, vários trabalhos foram publi
cados a respeito da termonebulização e sua performance. Entretanto, em ne
nhum deles ficou provado que a termonebulização oferece controle satisfató
rio de doenças foliares. Alguns aspectos interferem na performance da termonebulização: ocorrência inconstante de ventos, clima, pequeno tamanho da 
gota e posicionamento inadequado do alvo (foHolos com até 14 dias). Em função disso, sob condições controladas e em aplicações ao nível de campo, apli
cações via termonebulização têm apresentado resultados inconstantes, sugerindo ineficiência de controle. 
Palavras-chave: Hevea spp., doença, controle quínúco, termonebulização. 

, Trabalho realizado com recursos do Convênio S UOHEVEAJEMBRAP AJ(EP fAC. 

2 EMBRAPA, Centro de Pesquisas do Cacau, Programa Regional de Pesqui
sas de Seringueira, Área de Fi/apalO/ogia, APT, CEPLAC, 45600, [tabuna, Bahia , Brasil. 
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1bermal fogring for disease cootrol of rubber-trees: 
a criticai analysis 

Abstract 

A limiting factor in the production of cultivated rubber can be attributed to 
leaf disease. High technology in application is required to the control of foliar 
di~ of rubber (South American Leaf Blight caused by Microcyclus ulei, 
Leaf Wither caused by Phytophthora spp. and Target Leaf Spot caused by 
Thanakplwrus cucumeris). This is due to the fact that large areas need to be 
treated within a period of one week (10 or more applications per season) to 
trees of about 20 meters in height and where access to ground machinery is 
very difficult. Either aerial spraying with rotary wing aircraft or therrnal 
fogging, in principie, appears to offer a practical solution. However, the 
availibility of helicopters and then high operational costs limit its use. 
Whereas thennal fogging, a new technique for disease control still needs to be 
proveneffective. From 1974 several papers have been published about thermal 
fogging and its perfonnance. However. they did not prove that thermal 
fogging is suitable for leaf disease control. Some l'.spects interfere in thermal 
fogging operations: varying wind speed, weather, small droplet size and 
inadequate target position (leaf 14 days old). Because of these application by 
thennal fogging in fx:ld conditions and under controled conditions gave 
inconstant results suggesting ineffective control. 

Key-words: Hevea spp., disease, chernical control, therrnal fogging . 

Introdução 

Tem-se registrado em diversos 
trabalhos (Rocha, Aitken e Vascon
celos, 1975; Bezerra et aI. 1980; 
Condurú Neto, Pinheiro e Rubio, 
1980) que o maior obstáculo encon
trado para o controle químico de 
doenças da seringueira tem sido a 
altura excessiva das árvores (15 a 25 
m) e que os equipamentos conven
cionais de pulverização não têm 
condições de lançar o fungicida até 
as copas das árvores. 

Outras difIculdades citadas, tais 
como a frequente remoção do pesti
cida pela água da chuva, durante ou 
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após o tratamento realizado pela 
pulverização terrestre ou áerea, têm 
direcionado o sistema de controle de 
doenças para uma máquina denomi
nada tennonebulizador, que utiliza o 
calor como forma de despersar o 
pesticida para o meio-arnbiente e usa 
formulações à base de óleo (Lim, 
Condurú Neto e Trindade, 1980). 

Outro fator predisponente à utili
zação de termonebulizador em subs
tituição à pulverização é a topografia 
acidentada, que ocorre principal
mente nos seringais do Sul da Bahia, 
pois supõe-se que dê controle em 
amplas faixas (Lim et ai., 1980; Lim, 
1982; Corrêa et al., 1984a). 
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Tennonebulização é uma técnica 
particulannente útil no controle de 
insetos voadores, não somente atra
vés do contato com as gotas , mas 
também pelo efeito fumigante de um 
pesticida volátil. É principalmente 
utilizada em ambientes fechados co
mo casas-de-vegetação e galerias de 
esgoto (Matthews, 1979). Também 
foi uma técnica empregada para uso 
com o biocida Bacillius thuringiensis 
para o controle de insetos em flo
restas (Chaiglom, 1982). Como téc
nica de controle de fungos, a termo
nebulização foi introduzida, pela 
primeira vez, no Brasil em 1976, se
gundo Lim (1985), mas, de acordo 
com Rao et ai. (1980), a técnica foi 
primeiramente empregada em 1974. 

O presente trabalho objetivou 
analisar os estudos de tennonebuli
zação desde a introdução da técnica 
para o controle de doenças da serin
gueira, assim como levantar possí
veis problemas que têm impedido o 
sucesso da técnica. 

Revisão de Literatura 

Lim, Conduní Neto e Trindade 
(1980) e Lim (1982) relataram que 
as primeiras tentativas de nebuliza
ção à base de óleo foram feitas utili
zando-se tennonebulizadores portá
teis, tais como "Swing-fog", "Kel
tog", "Dyna-fog" ou "Puls-fog", 
disponíveis no local. Boa cobertura, 
tanto em altura quanto em faixa ho
rizontal, não foi conseguida devido, 
confonne os autores, ao pequeno ta
manho das máquinas. 

Segundo os mesmos autores, em 

1977, uma nova máquina de nebuli
zação (Tifa), primeiramente utilizada 
no Brasil contra o maJ-das-folhas, 
foi colocada à disposição do RRlM 
(Rubber Research Institute of Ma
laysia) para testes. Os ensaios foram 
conduzidos contra. Oidium sp. 
e Phytophtlwra spp., usando-se dois 
modelos da máquina - um modelo 
montado em carreta (Tart) e um mo
delo menor, portátil, sobre rodas (Ti
fa). Trabalhos de calibração do mo
delo Tart foram realizados usando-se 
lâminas de vidro cobertas por um 
filme de óxido de magnésio, nas 
quais eram contados os nlÍmêros de 
gotículas impactadas por cm2

• Con
cluiu-se que a névoa de fungicida 
envolveu eficientemente as copas 
das árvores até a altura de 25 a 30 
cm e num raio de 100 a 150 metros. 
Da mesma forma, em 1980, o termo
nebulizador Leco 120-B foi testado e 
idêntica faixa de cobertura foi obtida 
como da Tifa Tart (Lim, Conduní 
Neto e Trindade, 1980; Lim, 1982). 

Trabalhos (Lim, Conduní Neto e 
Trindade, 1980; Lim, 1982) foram 
conduzidos na Malásia no controle 
de doenças e para desfolhamento ar
tificial, empregando-se a termonebu
lização. A avaliação da técnica foi 
realizada pela contagem do número 
de folhas caídas numa determinada 
área e pela densidade de copa. Se
gundo os autores, os resultados dos 
trabalhos apresentaram-se promisso
res e os experimentos na Malásia 
abriram caminho, pela primeira vez, 
para a utilização da termonebuliza
ção como técnica rápida e econô
mica. 

RevisUl Theobroma 18(3). 1988 
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Liro (1978) fêz testes com um 
termonebulizador Tifa para o con
trole da queda de folhas, causada por 
Phytophthora spp. As avaliações fo
ram realizadas com cobre (para pul
verização e nebulização), ciclohe
xamida (nebulização) e captafol (ne
bulização) pela contagem de folhas 
Céiídas nwna área de 3,5 m2• Tam
bém as avaliações do tratamento com 
cobre foram feitas pelo contéudo de 
cobre depositado em folhas e na ti
gela de coleta de látex de O a 40 dias 
após a nebulização. Os autores con
cluíram que a aplicação foi elicaz 
para 10 a 15 fileiras de árvores, com 
um rendimento de 100-160 haldia, 
com custo de aplicação menor que o 
da pulverização aérea. 

Lim, Aziz e Radziah (1978) des
creveram diversas vantagens da téc
nica de nebulização, principalmente 
do menor custo quando se comparou 
com a aplicação aérea, mas poucas 
referências se fizeram com relação à 
eficiência técnica. 

Radziah e Lim (1979; 1980) utili
zaram também a tennonebulização 
para o controle da doença mancha
oiho-<te-pássaro em viveiro. O ter
monebulizador empregado foi o 
Puls-fog K20. O equipamento foi 
calibrado para várias formulações 
(água, óleo/água e óleo) pela conta
gem, em lâminas, do número de go
tículas impactadas por cm2. Três 
fungicidas foram empregados aos 
quais foram atribuídas notas de 
acordo com o grau de doença apre
sentada. Uma comparação de custo 
foi realizada entre a termonebuliza
ção e a pulverização convencional. 
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Os autores concluíram que a nebuli
zação deu melhor e mais rápida co
bertura com menor gasto comparado 
à pulverização convencional, além 
de custo reduzido. 

As primeiras aplicações de nebu
!ização no Brasil foram realizadas 
num plantio comercial próximo a 
Belém, em 1976. As formulações 
empregadas foram à base de água ou 
água/óleo. Os resultados no controle 
de doenças foram altamente variá
veis e inconsistentes (Lim, Conduní 
Neto e Trindade, 1980; Um 1982). 

Lim, Condurú Neto e Trindade 
(1980) relataram também que a ne
bulização, no Brasil, como operação 
de rotina contra o mal-das-folhas, 
estava sendo feita em pelo menos 
duas plantações no Pará e duas na 
Bahia. Na plantação da Granja Ma
ralhon, próxima a Belém, a produção 
total da plantação aumentou em 30% 
após o primeiro ano de tratamento 
com termonebulização e em 30% no 
segundo ano. Mas foi evidenciado 
que o aumento ue produção poderia 
ser atribuído à adubação, combinada 
com um programa mais eficiente de 
combate a plantas daninhas introdu
zido a partir de 1976. 

Condurú Neto, Pinheiro e Rubio 
(1980) conduziram ensaio no Pará 
para comparar dois termonebulizado
res (Tifa-Tart e Dyna-fog), utilizan
do-se dois fungicidas . A avaliação 
foi feita por meio de coleta de fo
Holos no estádio C e cada folha clas
sificada com notas de 1 a 5, segundo 
escala de Holliday (1970), conforme 
o grau de infecção. Foram feitos 
testes para obtenção de dados de al-
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cance e produtividade dos dois ter
monebulizadores. Não foram mos
trados detalhes da metodologia des
ses testes. Como conclusões, a má
quina Tifa apresentou controle da 
enfermidade superior ao termonebu
lizador Dyna-fog, com acentuada di
ferença negativa nas áreas nebuliza
das com Dithane M - 45 devido à 
baixa temloestabilidade desse fungi
cida. Não foi escolhido um trata
mento testemunha nem apresentados 
os testes de degradação do fungici
da. Outras conclusões foram: o Tifa 
foi considerado superior ao Dyna
fog quanto ao alcance (150 m contra 
50 m) , quanto à manutenção e lim
peza. 

Romano et ai . (1982) usaram dois 
termonebulizadores, Leco 120-B e 
Tifa-Tarf, em Caman1U e Una,res
pectivamente, para o emprego do 
desfolhante thiadizuron em serin
gueira. As aplicações não foram uni
formes devido ao terreno montanho
so, desigualdade nos espaçamentos 
das estradas, problemas mecânicos 
nas máquinas e horário de aplicação. 
A avaliação dos resultados foi feita 
pela combinação de observações vi
suais da copa com a leitura de sua 
densidade através do espelho de 
Haines. Devido aos problemas acima 
especificados e ao método de avalia
ção pouco rigoroso, não se podem ti
rar conclusões sobre a eficiência da 
técnica'. De qualquer forma, como 
conclusão do próprio trabalho, ficou 
recomendado que trabalho posterior 
deveria ser feito. 

Edathil, Jacob e Krishnankutty 
(1984) conduziram experimentos 

com termonebulização, em 1982, 
utilizando-se a Tifa-Tiga, aplicando
se 5,0 kg de oxicloreto de cobre pó 
molhável (56%) diluído em 20 litros 
de "spray-oil" por hectare. Esse 
tratamento ofereceu melhor resultado 
no controle de Phytophthorq spp. 
que o método convencional de pul
verização aérea, em que se aplicaram 
8,0 kg de oxicloreto de cobre pó 
molhável (56%) em 42 litros de 
" spray-oil" por hectare. Durante 
1983, o experiniento foi repetido, 
reduzindo-se a dosagem para 4,0 kg 
de oxicloreto de cobre em 16 litros 
de "spray-oil" por hectare. Bons re
sultados não foram obtidos. Fica di
fícil detectar a causa da inconsistên
cia dos resultados, uma vez que se 
desconhece o modo pelo qual se 
conduziram os experimentos. 

Corrêa et ai. (1984a) It:vantaram 
os problemas do controle fitossanitá
rio nas condições da Bahia, onde 
a topografia é acidentada e a pulve
rização áerea é de custo mais alto e 
sua utilização oportuna escapa ao 
poder de decisão do produtor. As
sim, os autores descreveram todas as 
adaptações e formas de utilização do 
modelo de termonebulizador impor
tado pela SUDHEVEA (Superinten
dencia da Borracha) dos Estados 
Unidos da América, o Leco 120-D. 
Todas as informações foram direcio
nadas enfatizando-se a parte mecâni
ca da máquina nebulizadora. 

Corrêa et aI. (1984b) conduziram 
experimento com o termonebulizador 
Leco 120-0 modificado para a de
terminação da perda de defensivo no 
solo e ao alcance da aplicação. O 
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equipamento foi calibrado confonne 
as recomendações de Corrêa et ajo 

(1984a), aplicando-se 2,7 kg de oxi
cloreto de cobre por hectare, de ma
neira que se pudesse fazer a análise 
do defensivo depositado em tiras de 
papel colocadas no solo e fixadas à 
altura de 3 m nos troncos das árvo
res, até 70 m de distância da máqui
na. Em situação com vento médio de 
6,5 km/h, a perda no ~Io foi de 
10% e, em situação sem vento, a 
perda foi de 26%. Quanto ao alcance 
da nebulização, nas condições de 
vento citadas, a deposição média foi 
li ,5 vezes superior àquela obtida 
sem vento. O trabalho não mostrou o 
alcance efetivo da aplicação, assim 
como o estádio fenol6gico que as 
folhas apresentavam por ocasião dos 
testes. Em condições de instabilida
de, a direção e velocidade do vento 
são fatores muito variáveis, toman
do-se difícil estabelecer a velocidade 
de vento e o horário propícios de 
aplicação. 

Stein e Nunes (1985) testanpn 
o termonebulizador Leco 120-D no 
Pará para controle do Microcyc/us 
ulei. As avaliações foram feitas pela 
contagem de folhas caídas e coleta
das três vezes por semana em área de 
4 m2• Avaliação visual também foi 
realizada para a determinação da re
tenção de folíolo na copa após o 
término das aplicações. Considerou
se que o fungicida Saprol foi efi
ciente no controle, nas três dosagens 
usadas. Um problema que se pode 
enfatizar foi a utilização de um téc
nica que apresentava, até o momen
to, resultados incoerentes para se fa-

Revista Theobroma 18(3). 1988 

zer testes de fungicidas, além de a 
própria máquina não ter sido avalia
da quanto à sua eficiência durante o 
ensaJo. 

Vários tipos de problemas também 
foram verificados durante o "Projeto 
Especial de Termonebulização na 
Fazenda Três Pancadas - Camamú, 
BA" (Pereira, Albuquerque e San
tos, 1984a), no qual, na tentativa de 
avaliar a técnica da termonebuliza
ção, incorreu-se em vários erros, tais 
como: testes de fungicidas concomi
tantes à terrnonebulização, variação 
no intervalo de aplicação, não pa
dronização de formulação, variação 
da temperatura e vazão no termone
bulizador, variação de densidade de 
in6culó de Microcyclus ulei entre as 
diferentes áreas escolhidas, ocorrên
cia de Phytophthora spp., etc. Por
tanto, os ensaios não permitiram 
conclusões sobre a viabilização da 
técnica de terrnonebulização. 

Da mesma forma, os ensaios do 
"Projeto Especial de Terrnonebuli
zação na Fazenda Cultrosa - Cama
mu, BA " (Pereira et a1.,1984b) fo
ram conduzidos como forma de tes
tar fungicidas contra Phytophthora 
spp. com a termonebulização. Na 
avaliação, levou-se em consideração 
o parâmetro densidade de copa, uti
lizando-se o espelho de Haines. 

"Pereira e Cezar (1982) realizaram 
uma sequência de investigaçõés com 
relação à análise física da terrnone
bulização. Os seus estudos foram di
vididos nas seguintes partes: compo
nentes mecânicos, formulações e di
luentes, efeito da temperatura nos 
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fungicidas e estudos de distribuição 
de gotas. A discussão de cada estudo 
foi apresentada por partes: 

Componentes mecânicos. Os 
tennonebulizadores não foram cons
truídos para aplicação de pó molhá
vel, verificando-se, assim, grandes 
problemas no circuito hidráulico. 
Tentou-se resolver parte do proble
ma através da modificação da bomba 
de formulação (substituição das en
grenagens por pistões) no tennone
bulizador Leco 12~D (Correa et alo 
I 984a). Sol!Jções também foram 
apresentadas para melhorar o desem
penho mecânico da máquina. Assim, 
foram propostos dois tipos diferentes 
de queimadores para eficientizar a 
queima do produto, eliminar a for
mação de crosta e facilitar a opera
ção de limpeza. 

Formulações e diluentes. Numa 
comparação feita entre o "spray-oil" 
importado e o nacional, verificou-se 
que o nacional não foi adequado à 
termonebulização porque apresentou 
várias temperatuf3s de ponto de 
ebulição, o que fez supor uma com
posição de mistura de fTações. Os 
óleos vegetais, como o de dendê, 
podem substituir o óleo mineral, en
tretanto, requerem temperaturas mais 
altas para geração de fumaça e, co
mo consequência, implica em alto 
consumo de combustível. Outra con
clusão é que o uso da formulação 
óleo/água deve ser evitada em ter
monebulização, pois há separação de 
fases, ficando o fungicida presente 
em maior proporção na fase água. 
Além disso, com a mistura óleo/á
gua, há o risco da baixa adesividade 

do depósito de fungicida nos folíolos 
(Pereira, Rao e Ribeiro, 1980). 

Efeito da temperatura nos fun
gicidas .. O fungicidas expostos a al
tas temperaturas, por fração de se
gundo, não sofreram influência nas 
suas propriedades; no entanto, em 
condições de laboratório, os fungici
das sofreram degradação, à medida 
que se aumentava a temperatura, 
quando submetidos a temperaturas 
altas durante um minuto. 

Estudos de distribuição de go
tas. Três máquinas foram testadas 
para determinação de faixas verticais 
e horizontais, em ' alvos artificiais 
colocados a diferentes alturas. O tu
bo de aplicação da máquina Tifa -
Tart, regulado a 45!?, resultou numa 
aplicação com menor perda no chão 
e num padrão de distribuição de go
tas mais uniforme. A densidade de 
gotas superior a 50/cm2 foi detectada 
até 140 m de distância e até 10 m de 
altura, porém os valores de altu.ra 
podem ser projetados para 16 m. No 
caso das máquinas Leco e Jacto, os 
dados forma sempre inconsistentes 
quanto ao padrão de distribuição de 
gotas. Ficou evidenciado que veloci
dades de vento menores que 3,6 
km/h e maiores que 5,8 kmlh não 
favoreceram as aplicações. 

Efeito fitotóxico dos óleos di
luentes. Foi estudado o efeito fito
tóxico dos óleos utilizados em ter
monebulização sobre plântulas de se
ringueira. O único efeito fitotóxico, 
evidenciado três meses após, foi a 
variação na taxa de crescimento das 
plântulas; quanto maior a concentra
ção dos diluentes, mais severo, foi o 
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efeito sobre o crescimento. Os óleos 
vegetais foram menos fitotóxicos . 

Como conclusões dos trabalhos, 
Pereira e Cezar (1982) comentaram 
que os componentes mecânicos c a 
unidade como um todo podem ser 
melhorados; óleos minerais podem 
ser substituídos por óleos vegetais; 
há desconhecimento se a deposição 
de fungicidas além de 1 m de distân
cia do tubo de descarga é biologica
mente ativo; os estudos de distribui
ção de gotas mostraram que, após 
repetidos testes, o maior potencial de 
cobertura de faixa foi obtido (140 m 
horizontal e 16 m vertical); entre
tanto, velocidade e direção de vento 
são parâmetros incontroláveis e hou
ve inconsistência nos dados de dis
tribuição de gotas. 

Cézar, Chee e Pereira (1984) 
conduziram experimentos com má
quinas nebulizadoras Jacto (de fabri
cação nacional) e Leco 120-D. Bro
tações novas de dois clones, cada 
uma contendo 10 a 20 foHolos no
vos, foram cortados de um viveiro, 
suspenso por fio de "nylon" a altu
ras de 5 a 10 m dentro da copa da 
seringueira e, após nebulizados, fo
ram recolhidos e levados ao labora
tório para testes de bio-ensaio. Os 
resultados mostraram-se inconsis
tentes independentemente da máqui
na utilizada. Diferentes diluentes 
("spray-{)il" ou óleo de dendê) ou 
diferentes velocidades de vento (en
tre O e 4,8 kmIh) não mostraram di
ferenças significativas, embora tenha 
havido uma ligeir .. vantagem em fa
vor de aplicações ao amanhecer com 
relação às efetuadas ao anoitecer. 
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Albuquerque (1984), conduzindo 
experimento em condições de cam
po, em Manaus, testou o tennonebu
lizador Puls-fog K2010. Dois fungi
cidas foram utilizados (triadimefon e 
triforine) a quatro dosagens diferen
tes para cada um. A avaliação da 
eficiência biológica foi realizada 
mediante a coleta semanal de folhas 
caídas em uma área de 9 m2 sob a 
copa da árvore. As copas das árvores 
se mantiveram com alta percentagem 
de enfolharnento para cada tipo de 
fungicida e dosagens usadas. Esse 
bom desempenho foi mascarado pela 
testemunha, que também se manteve 
com bom índice de enfolhamento, di
ferentemente do que relatou Lim 
(1985). 

Em Rondônia, um programa para 
recuperação de seringais foi condu
zido (Gasparotto et aI. ,1984). Além 
do controle de doenças, foram reali
zados controle do mato e adubação. 
No tratamento em que se aplicou 
tennonebulização, supôs-se a ocor
rência de controle, devido à densi
dade de copa fmal (85%), no trata
mento com Dithane M - 45 a 2,0 
kglha. Isso foi explicado devido ao 
seringal apresentar as copas fecha
das, condição essencial para a ter
monebu1ização (Corrêa et al ., I 984a). 
Fazendo uma análise dos resultados, 
percebeu-se que a testemunha tam
bém apresentou alta densidade de 
copa (85%) e que as aplicações do 
tratamento com Dithane M - 45 fo
ram direcionadas a urna área cujas 
seringueiras se apresentavam com as 
copas fechadas, o que leva a pressu
por que os foHolos já haviam passa-
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do do estádio de controle contra 
Microcyclus uJei, que vai de O a 20 
diru; de idade. Dessa fonna, fica dif(
cil concluir a validade da técnica de 
tennonebulização baseando-se nesse 
trabalho. 

Segundo os técnicos do Centro 
Internacional de Pesticidas da In
glaterra, os resultados inconsistentes 
obtidos com a termonebulização fo
ram devidos à impossibilidade das 
gotículas, do ponto de vista físico, 
atingirem o alvo desejável, por causa 
de problemas aerodinâmicos, uma 
vez que se necessitaria de uma velo
cidade de vento muito alta para que 
as gotas atingissem o alvo (Comissão 
Executiva do Plano da Lavoura Ca
caueira, 1984). Aylor (1978) de
monstrou, por meio de modelos ma
temáticos, os parâmetros aerodinâ
micos de dispersão e deposição de 
partículas em alvos. 

Discussio 

Nota-se que a maioria, ou senão 
todos os trabalbos, que envolveram o 
controle químico de doenças por in
tennédio da termonebuli.zação sem
pre apresentaram resultados incon
sistentes, nunca se relatando que a 
técnica é plenamente viável. 

Os primeiros ensaios fOlam reali
zados com termonebulizadores por
táteis, os quais não funcionaram bem 
a despeito da pequena capacidade 
das máquinas (Lim, Condurú Neto e 
Trindade, 1980; Lim, 1982). Outros 
trabalhos realizados na Malásia con
cluiram que os resultados foram 
promissores, atingiodo a névoa fai
xas de até 150 m e que a técnica é 

rápida e econômica. Com efeito, ao 
se considerar uma faixa eficiente de 
150 m, na comparação com outro ti
po de técnica, a tennonebulização 
toma-se de baixo custo. Mas as ava
liações foram realizadas mediante 
métodos pouco rigorosos (número de 
folhas caídas, densidade de copa, 
etc.), que omitiram parãmetros físi
cos de suma importância e condições 
meteorológicas, a mesmo tempo que 
a técnica foi usada em doenças cuja 
importância quanto a danos não é tão 
séria como o maI-das-folhas. Um 
exemplo é citado por Radziah e Lim 
(1979), que relatam que o ataque da 
doença mancha-olho-de-pássaro é 
mais severo em solos inférteis e mal 
drenados. Pode-se enfatizar também 
que, na própria Malásia, a doença 
que gera mais danos é a causada 
peJo Oidium heveae, controlada com 
enxofre, via polvilhamento. Assim, o . 
uso da termonebulização é restrito a 
duas máquinas: urna para uso expe
rimentai e uma para uso comercial 
para aplicação em 25 ha (Comissão 
Executiva do Plano da Lavoura Ca
caueira.1984). 

Outro {ato que se pode registrar 
também é com relação ao estádio dos 
folíolos na época da realização dos 
ensaios. principalmente na coleta de 
parâmetros físicos, que, em certos 
casos, só se fez uso de alvos artifi
ciais, mesmo assim sem especifica
ção da posição desses alvos (Lim, 
1982; Pereira e Cézar, 1982; Corrêa 
et ai:, 1984b). Lim e Radziah (1978) 
avaliaram a eficiência da termone
bulização como técnica no controle 
da queda anormal de folhas, causada 
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por ,PhytophJhora spp., tendo por 
base o número de folhas caídas em 
uma detenninada área e pelo teor de 
cobre metálico acumulado em folhas. 
Todavia, o número de folhas caídas 
não é o melhor parâmetro, posto que 
varia de clone para clone, em função 
de diferentes condições topoclimáti
cas, estádio nutricional, manejo cul
tural e presença ou aus~ncia de ou
tras patologias e/ou pragas. Com re
lação ao teor de cobre metálico reti
do em folhas, a avaliação foi efetua
da em folhas, quando deveria ser 
feita em pecíolos fisiologicamente 
maduros, que funcionam como sítio 
de infecção para PhytophJhora spp., 
quando a patologia caracteriza queda 
anormal de folhas. Deve-se conside
rar que folíolos no estádio D dis
põem-se próximo da posição hori
zontal, o que permite deposição de 
pesticida por sedimentação. Ade
rnais; nas condições do Brasil, de
vem-se obrigatoriamente considerar 
os estádios fenológicos A, B e C 
porque as principais doenças (mal
das-folhas, mancha aureolada ou re
queima) ocorrem em folíolos no es
tádio fenológico A, B e/ou C. 

Causa dúvida a análise dos tra
balhos de Lim, Condurú Neto e 
Trindade (1980) e Lim (1982). Ao se 
observar o texto e a Tabela I (Qua
dros 1 e 2) desses trabalhos, perce
be-se que se trata dos mesmos as
suntos, mas os dados por elas apre
sentados evidenciam grandes discre
pãncias, mesmo se levando em conta 
que as alturas, em relação ao solo 
sejam diferentes. 

A maioria dos trabalhos apresen-
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Quadro 1- O~s~o de n~ de funykida. laflça· 
da pela máquina Tifa·Tart . em lâminu da vidro colo· 
cadas no interior da copa dils ~lVOres (dados em n~ de 
gol ículil$/cm) J. 

Altura Kimot Distância da máqu ina (m) 
~o chio (m) 

3,0 33,S 67,0 100,6 134,1 

13,7 23,0 21 ,0 11 ,0 8,2 O 
19,8 21,2 18,4 9,1 6,9 O 
27,4 17,5 14,8 9,5 3,1 O 

Fonte : Um tt.1. (1980). 

QU6lho 2 Dt:~U:'IÇão lU: y\.Jlit:uld ~ lh: lun!Jlclô" so· 

hre lã minas COUcrlas de MgO) . nebulll: dIJ~s pela T .ta· 
Ta't, em u:l.çio â altUla (la ,upa e d istância da má· 
quina . 

Dlstâncw da N~ db gcuaslcm' de,)OSlld(JélS a var ias 
máquina Im) alturas acima do solo 

6 ,1 m 15,2 2 1,3 m 

3,0 480 263 124 
33,S 192 122 72 
67 ,0 131 75 32 

100,6 O 50 32 
134,1 O O 9 

Fonte : Um (19821. 

tou como método de avaliação núme
ro de folíolos infectados coletados e 
densidade de copa, determinada 
através do espelho de Haines ou vi
sualmente, Em ml!itos trabalhos con
sultados, observou-se também a au
sência de delineamento experimental 
(parcelas experimentais e/ou repeti
ção do ensaio em anos consecuti
vos); ausência de tratamento teste
munha, como o de Condurú Neto, 
Pinheiro e Rubio (1980) etc, 

Outro aspecto que deve ser consi
derado se refere aos parâmetros uti
lizados para comparar a termonebu
lização a outras técnicas de aplica
ção. Essa análise somente deveria 
ser procedida quando se tivesse co-
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nhecimento da eficiência das dife
rentes técnicas que se estavam com
parando , e, nesse caso, o parâmetro 
mais indicado seria a produção de 
borracha seca por hectare, o que 
permitiria uma análise econômica e 
de custos da técnica que se pretendia 
implantar. Muitos ensaios utilizaram 
a termonebulização para a realização 
de testes de fungicidas, o que apre
sentou graves erros, pois a própria 
técnica em si gerou, até o presente, 
resultados observados incoerentes 
(Condurú Neto, Pinheiro e Rubio, 
1980; Lim, 1982; Romano et al., 
1982; Albuquerque, 1984; Edathil et 
ai ., 1984; Gasparotto et al ., 1984; 
Stein e Nunes , 1985). 

Alguns autores (Condurú Neto, 
1980; Albuquerque, 1984) citaram a 
ocorrência da degradação química de 
alguns produtos devido a altas tem
peraturas, sem apresentação de me
todologia e resultados que ofereces
sem comprovação. 

Ensaios conduzidos a nível co
merciai dilicilmente puderam ofere
cer credibilidade para viabilizar ou 
não a técnica de tennonebulização 
(Pereira, Albuquerque e Santis, 
1984; Pereiraet aI., 1984). 

Houve trabalho (Corrêa et al., 
1984a) que enfatizou puramente a 
parte mecânica da máquina, para o 
seu bom funcionamento, mas pouco 
se direcionaram os estudos à tecnica 
de aplicação de fungicidas via nebu
lização propriamente dita quanto aos 
aspectos ambientais (dispersão, de
posição etc.) que pudessem favore
cer o controle da doença. 

Resultados inconsistentes ainda 

foram obtidos quanto aos parâmetros 
físicos de distribuição de gotas. Cor
rêa et alo (1984b) verificaram que o 
vento de 6,5 kmIh favoreceu a faixa 
de deposição em 11 ,5 vezes a mais 
do que em condições sem vento, ao 
passo que Pereira e Cézar (1982) ob
servaram que ventos com velocidade 
maior que 5,8 kmlh não favoreceram 
as aplicações. Geralmente, a ocor
rencia de ventos está relacionada a 
condições de instabilidade meteoro
lógica o que induz à obtenção de pa
râmetros incontroláveis, que são a 
sua velocidade e direção. 

A terrnonebulização, como técnica 
que gera gotas em faixas menores 
que 50 JL m, naturalmente sofre mais 
a influência de fatores meteorológi
cos como vento, temperatura e umi
dade relativa do ar (Matthews, 
1979). As gotas são coletadas sobre 
insetos ou superfícies de planta por 
sedimentação, devido à gravidade, e 
impactação, devido á inércia da par
tícula. A impactação é um fator par
ticularmente importante para gotas 
de aerosol «50 JLm) (Aylor, 1978; 
Matthews, 1979). A impactação é 
regida pela inércia da partícula, isto 
é, sua massa e velocidade inicial e o 
fluxo aerodinâmico no "micro-am
biente" em torno do alvo ou folha; 
esse fluxo aerodinâmico é função do 
tamanho e fonna do alvo e da velo
cidade do ar que passa por ele. A 
eficiência de impactação é expressa 
em termos de um parâmetro P (A
ylor, 1978). 

(Ui. vg) 
P = eq. I 

(gl) 
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em que: 
g - aceleração da gravidade 

(m/s2) 

L - dimensão característica do al
vo (m) 

ui - velocidade inicial da partí
cula, antes que o fluxo pene
tre o "micro-ambiente" do 
alvo (geralmente é a veloci
dade do vento) (m/s). 

v s - velocidade terminal da parti
cula (m/s). 

A velocidade terminal é estabele
cida em ar calmo, até que a gota li
berada tenha a ação da força da gra
vidade contrabalançada pelas forças 
de obstáculos aerodinâmicas. O ta
manho, densidade e forma da gota e 
a densidade do ar afetam a velocida
de terminal (Matthews, 1979). 

A velocidade terminal é dada por: 

Vs = gd2 
. p d eq.2 

18 n 
em que: 

g - aceleração da gravidade (m/s2
) 

p d - diâmetro da gota (jJ. m) 
d - densidade da gota (kg/m3

) 

n - viscosidade do ar (N.s/m2
) = 

181 jJ. P a 200c 
I Ns/m2 = 10 P 

Valores baixos de P na equação I 
são provenientes de gotas muito flC
quenas, alvo grande ou baixa veloci
dade média do vento, que favorece o 
desvio da partícula de seu alvo; con
sequentemente, a impactação é inefi
ciente. Por outro lado, grandes valo
res de P, devido a gotas maiores, al
vos menores, ou, ainda, velocidade 
de vento mais altas, resultam em efi-
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ciência de impactação (Aylor, 1978). 
Nota-se claramente, pelo que foi 

demonstrado anteriormente, como 
sempre têm sido inconsistente os re
sultados da tennonebulização. Fo
Holos novos de seringueira estão 
sempre em posição vertical, altas 
velocidades de vento são necessárias 
para se conduzir à impactação gotí
culas nebulizadas (geralmente meno
res que 50 jJ.m). Em muitos traba
lhos, fatores meteorológicos foram 
desprezados, desconhecendo-se o 
que ocorre com a velocidade do 
vento; em outros não foi levado em 
considerdção o estádio fenológico 
dos folíolos. Normalmente, foHolos 
novos estão em posição vertical , en
quanto folhas mais velhas tendem a 
se estabelecer em posição horizontal. 

É bom que ocorram ventos com 
velocidades mais altas (Corrêa et ai. , 
1984b) para melhorar e eficiência de 
impactação, mas vento é parâmetro 
incontrolável, haja vista que a exis
tência de maiores velocidades de 
vento está ligada à instabilidade at
mosférica, com grandes variações na 
sua direção, com comprometimento 
da aplicação. 

Conclusões 

O pequeno tamanho das gotas ge
radas pela termonebulização, as con
dições meteorológicas impropícias c 
o alvo especffico inadequado são os 
motivos pelos quais a técnica toma
se mal sucedida no controle quúnico 
de doenças da seringueira. 

Faz parte da própria técnica a ge
ração de gotículas (menores que 50 
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fA-m) e o controle da doença em fo
líolos no estádio fenológico A, B 
e/ou C (de O a 20 dias de idade), ou 
seja, em posição vertical , o que difi
culta a deposição por impactação. 

É necessário, para facilitar a im
pactação de gotículas, a ocorrência 
de mais altas velocidades de vento, 
condição essa que acontece em pe
ríodos de instabilidade atmosférica, 
com direção do vento altamente va-

riável. Outra opção consistiria em se 
promover a produção de gotas com 
maior diâmetro, o que possibilitaria 
haver impactação. Não obstante, ter
se-ia, obrigatoriamente, uma signifi
cativa redução na faixa de deposi
ção, fato este que colocaria a técnica 
em condições de igualdade com as 
técnicas convencionais (pulveriza
ção) em detrimento do custo opera
cional . 
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CenlTo de Pesquisas do Cacau, Ilhéus, Bahia, Brasil 

Seleção de fungicidas para o controle 
da lixa-pequena do coqueiro 

M L. V. de Resende', J.A . CoefJuJ' e J .L. Bezerra' 

Resumo 

Visando selecionar fungicidas para o controle de Catacawna torrendiella, 
conduziram-se dois experimentos com coqueiros gigantes, em Una, BA. Em 
ambos, utilizou-se o delineamento experimental inteiramente ao acaso, com 
seis tratamentos, cinco repetições e quatro plantas/parcela. Foram testados os 
seguintes fungicidas (dosagens/planta): I!? experimento: benomil (1,32g); cio
rotalonil (6,32g); mancozeb (4,74g); triadimefon (1,58g) e triforine (1,20rnJ); 
2!? experimento: benomil (1,32g); carbeodazim (1,32rnJ), tiabendazol (1,05rnJ); 
dodine (5,47g) e fenarimol (O,32m1). No início de cada experimento, marcou
se, em cada planta, a folha mais velha sem estromas do patógeno. Sucederam
se pulverizações semanais durante 16 semanas. Decorridos 35, 70 e 130 dias 
após o término dessas, foram coletados seis folíolos/folha marcada, para a 
avaliação do número de estr0mas/30 cm de folíolo. O número de estromas foi 
transformado em j nÚmero + 1 e em urna escala de notas. Através do teste de 
Tukey a 5% de probabilidade, constatou-se, no primeiro experimento, maior 
eficiência do tratamento com benomil em relação aos demais. No 2!! experi
mento, dodine foi o melhor tratamento, proporcionando 79,79% de controle 
da lixa, contra 44,46% proporcionados pelo benomil. 

Palavras-chave: Cocos nucifera. Catocauma torrendklla. controle quúnico, 
fungicida. 

Fungicides seJedion for cootrol 01 "lixa-pequena" of coconut 

Absbact 

Two trials were carried out with giant coconuts trees at Una, Bahia, Brazil 
to select fungicides for lhe control of Catacauma torrendklla. In both trials 
an entirely randomized desigri of six treatments, tive replications and four 

, CenlTo de Pesquisas do Cacau, Programa de Pesquisas em PaJmáceas, 
Área de Fitopatologia, APT CEPLAC 45600, ltabuna. Bahia, Brasil. 
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plants per plot was used. The following fungicides and dosages per plant were 
tested. First trial: benomyl (1.32g); chlorothalonil (6.32g); mancozeb (4.74g) ; 
triadirneton (1.58g) and triforine (1.20mJ). Second trial: benomyl (1.32g) ; 
carbendazim (1.32ml); thiabendazole (1.05ml); dodine (5.47g) and fenarimol 
(0.32ml). In the beginning of each trial, the oldest leaf without stromata of the 
pathogen was marked. Sixteen weekJy sprayings were made. After 35, 70 and 
130 days of the end of sprayings, six leaflets were collected from each marked 
Ieaf for evaluation of the number of stromata/30 cm of leaflet. This stromata 
number was transformed in J numbêr + I and in a scale of values. According 
to the Tukey test (5% of probability), benomyl was the most effective 
fungicide in the frrst trial . In the second trial, dodine was the best treatment. 
and provided 79.79% of disease control against 44.46% of control provided 
by benomyl. 

Key-words: Cocos nucifera, Catacauma torreruJie lia , chemical control, fun
. gicidc. 

Introdução 

A lixa-pequena do coqueiro, cau
sada pelo fungo Catacauma torren
diella, ocorre de maneira generaliza
da na região nordeste do Brasil e 
Estado do Pará. Apesar da Bahia ser 
o maior produtor de coco do país, a 
produtividade neste Estado é bas
tante baixa devido à ocorrência da 
doença, associada a deficiências nu
tricionais. Na Região Sul da Bahia, a 
lixa vem se constituindo no principal 
fator limitante à'expansão da cultura. 

O patógeno incide na parte aérea 
da planta, atacando folíolos, ráquis e 
frutos, produzindo lesões caracteri
zadas por pequenas pontuações par
das, que vão se alongando, tomando 
forma~ losangulares e aumentando 
de tamanho ao mesmo tempo em que 
se dá o aparecimento de frutificações 
do fungo. Com o progresso da doen
ça, ocorre o amarelecimento e seca 
das folhas mais velhas. Em conse
quência, há uma diminuição da área 
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fotossintética, com abortamento de 
parte dos trutos. Os cachos remanes
centes, por falta de folhas de supor
te, ficam dependurados e apoiados 
diretamente sobre o estipe (Bezerra, 
Moura e Castro, 1969). 

São poucos os trabalhos existen
tes na literatura sobre o controle da 
lixa-pequena do coqueiro. Batista 
(1948) relata o controle satisfatório 
da doença com calda bordalesa a 
1%. Oliveira, Bezerra e Carvalho 
(1984) testaram os fungicidas triadi
mefon , c1orotalonil, tridemorph , óxi
do cuproso, tiofanato metfiico, car
bendazim, maneb, oxicarboxin , car
boxin, tiabendazol e benomil no 
controle da lixa. Os maiores per
centuais de controle foram obtidos 
com óxido cuproso (0,4% do i.a.), 
tiabendazol (O, I % do i.a.) e c1oro
talonil (0,25% do i.a.). o entanto , 
não loram observadas diferenças 
significativas entre os tratamentos 
químicos, os quais foram superiores 
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à testemunha, pelo teste de Tukey a 
5% de probabilidade. Bezerra et aJ o 
(1985) testaram dosagens reduzidas 
de mancozeb, tiabendazol e óxido 
cuproso e verificaram melhor con
trole com óxido cuproso (0,8 
g/planta). Porém, essa dosagem foi 
responsável pelo aparecimento de 
sintomas de fitotoxidez nos folíolos 
(Bezerra, 1985 , comunicação pes
soal) . 

O objetivo do presente trabaJho 
foi avaliar o efeito de novos fungici
das, comparados com os já testados, 
no controle da lixa-pequena do co
querro. 

Material e Métodos 

Na Estação ExperirnentaJ Lemos 
Maia (ESMAl) , em Una, BA, foram 
instalados dois experimentos, utili
zando-se coqueiros gigantes, prove
nientes da Praia do Forte, BA, com 
quatro anos de idade. O delinea
mento experimental utilizado foi o 
inteiramente ao acaso, com seis tra
tame ntos. cinco repetições e quatro 
plantas por parcela. 

No primeiro experimento, testa
ram-. e os seguintes fungicidas com 
respectivas dosagens/planta: benomil 
( I ,32g): cJorotalonil (6,32g); manco
zeb (4,74g); triadimefon (l,58g) e 
triforine (1,20ml). No segundo expe
rimento, realizado logo após a análi
se dos dados do pruneiro, foram 
testados o ' fungicidas (dosa
gens/planta): benomil (l,32g); car
bcndazim (1,32m1); tiabendazol 
(1,05ml), dodine (5,47g) e fenarimol 
(O,32m1). 

Em cada experimento, antes do 
início das pulverizações, foi reaJiza
da a marcação, com fita plástica, da 
folha mais velha sem a presença de 
estromas do fungo. Em ambos, os 
fungicidas foram aplicados sema
nalmente, durante 16 semanas, utili
zando-se pulverizador costal manuaJ 
com jato dirigido para as superfícies 
superior e inferior dos folíolos. 

As avaliações foram feitas aos 35, 
70 e 130 dias após o término das 
pulverizações, épocas em que, nas 
parcelas testemunhas, a folha marca
da em cada planta já apresentava 
número óe estromas suficiente para 
quantificação. Em cada tratamento, 
loram coletados seis folíolos na parte 
terminal de cada tolha marcada. No 
laboratório, procedeu-se a contagem 
do número de estromas de C. tor
rendiella nos 30 em basais de cada 
folíolo, o qual foi posteriormente 
transformado em j número + I. A 
cada número de estromas, foi atri
buída uma nota de acordo com a se
guinte escala: de O a 15 estromas = 
nota I; 16 a 30 = 2; 31 a 60 = 3; 61 
a 120 = 4; 121 a 240 = 5; 241 a 480 
= 6; :- 480 = 7. A percentagem de 
controle da doença (P.C.D.) foi cal
culada de acordo com a seguinte 
equação: 

AxB 
P.C.D. = --

A 
onde: A = Número médio* de 

estromas no tratamento testemunha; 
B = Número médio* de 

estromas no tratamento em questão. 
*Média das três épocas de 

avaJiação. 
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ResultadoseDicussão 

Os dados de incidência da lixa, 
em cada época de avaliação do pri
meiro experimento, encontram-se no 
Quadro 1. Constatou-se que as trans
fonnações do número de estromas 
em j número + 1 e nota de estromas 
foram adequadas para quantificar a 
doença. Essas transfonnações toma
ram os dados mais próximos de uma 
distribuição nonnal, reduziram os 
coeficientes de variação e evidencia
ram diferenças não obtidas com o 
parâmetro número de estromas. 
A valiando a doença na folha marca
da, constatou-se que, 35 dias após o 
término das pulverizações, ainda não 
haviam sido detectadas diferenças 
entre os tratamentos. Mas, aos 70 e 
130 dias, foi evidenciada a superio
ridade do tratamento com benomil 
sobre os demais. 

Os resultados do primeiro experi
·mento proporcionaram a seleção do 
benomil e, por analogia, outros fun
gicidas do grupo dos benzimidazóis 
(carbendazim e tiabendazol) foram 
também selecionados para o segundo 
experimento. Nesse, surgiu uma pos
sível opção para o controle da lixa: o 
fungicida dodine, o qual se destacou 
sobre os demais, conforme resulta
dos do Quadro 2. Apesar das dife
renças estatísticas entre dodine, be
nomil e caroendazim somente terem 
sido evidenciadas na avaliação de 70 
dias, observa-se que, quando se con
sideram as três épocas de avaliação, 
a percentagem de controle da doença 
obtida com o dodine (79,79%) foi 
relativamente superior às obtidas 
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com benomiJ (44,46%) e carbenda
zim (41,60%). 

De acordo com Zambolim e Cha
ves (1983), o dodine, como principal 
representante do grupo das guanidi
nas, é eficiente fungicida protetor, 
possuindo também ação erradicante 
(curativa) e sistêmica local, além de 
ter longo efeito. residual. Aparente
mente, o dodine atuou interrompendo 
o ciclo de C. lorreruJiella e sua ação 
erradicante pode ser facilmente vi
sualizada a nível de campo. Foram 
observados, nos foHolos das folhas 
mais velhas tratadas com dodine, 
somente algumas poucas lesões de 
fonnato losangular, não coalescentes 
e com estromas picnidiais, ao contrá
rio dos tratamentos com tiabendazol, 
fenarimol e testemunha, que apre
sentaram muitas lesões arredondadas 
e coalescentes, contendo estromas 
periteciais. Nos folíolos das folhas 
mais velhas tratadas com benomil ou 
caroendazim, foram observados os 
dois fonnatos de lesões, indicando 
um efeito erradicante parcial. O 
efeito residual do dodine foi obser
vado em campo, seis meses após o 
término das pulverizações, quando 
as folhas tratadas ainda continuavam 
com poucas lesões. 

Na tentativa de se viabilizar a uti
lização do dodine a nível de produ
tor, estudos estão sendo conduzidos, 
objeti vando reduzir as dosagens e 
aumentar os intervalos de aplicação. 
Também estão sendo testadas mistu
ras do dodine com outros produtos, 
visando aumentar a eficiência e/ou 
reduzir custos. 
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Quadro l-Efeito de fungicidas no cOnlrole da luce·peQuena do coqueiro. Primeiro experimento, ESMAI , Una, BA . 1987 . 

T,alamento Dosagem 35 dia, ' 70di .. ' 130 d i.,· 

Nome Nome 2/ 3/ ·4 / 
t~cnico 

9 Ou m l de N um J Num'" NO"! Num J Num ; 1 NOl fl Num J Num.' comercial i.a./plan I 3 

1/ 8enomiJ 8en101' 50 PM 1,32 12. 18 a 3,40. 1.39. 18,61 a 4.28. 1,67 a 44.84 a 6,73. 
Clorotalonil Oaconil 75 PM 6 .32 21,33 a 4,56 • 1,75. 43.82 a 6 ,56 ab 2.39b 120,95.b 10.94 b 
Mancozeb Oilhane M-45 4 ,74 15, lIa 3 .78. 1,46 a 73.19. 8.46 b 2.78 b 122.30 b 10,97 b 
Tr~dimefon 8avlelon 25 PM 1.58 14,14. 3,74 o 1.51 a 69,03. 8.13 b 3,04 b 135.93 b 11 ,59 b 
Triforine Soprol 19 CE 1.20 19.26. 4.49 . 1,67. 74.60. 8.50 b 3.15 b 136.87 b 11 ,61 b 
Teltemunha 27,81 • 4,94 a 1.74. 60,89 a 7,66 ab 2.76 b 136,05 b 11 ,58 b 

C.V. (%) 81 ,33 35.85 22.32 51,10 25.34 19,53 33,59 16.42 

Legenda : 

-Dias aoOs o término das pulver izações . 
11 ~dias seguidas pela mesma letra em cada cOlun • . "io diferem entre l i pelo tene de Tukey ao n(vel de 5% de probabmdade . 2/ Num- Numero de estromaS . 
31 J Num+ 1 • J Numero de estremas"' , 
41 Note - Nota de estromas 
5/ P.C.D. - Percentagem de controle da doença , considerando·. IS três ~pocas de Ivaliaçio. 

S/ 
P.C.O. 

N01" 

2,47. 66.35 

3.99b 17,21 

3,73 b 6.30 
4 .14 b 2,52 
4.13 b - 2.65 
4 .27 b 0.00 

12.51 

(') 
<:> ;:, 
::; 
<:> 
~ 

~ -\<. 

'" í} 
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Quadro 2- Efetto de funglcioiU no controle da luta ·peQuena do coqueiro. Segundo experimento , ESMAI. Una, BA . 1981. 

Tratamento Dosagem 35 d ies· 70 dias· 130dio,' 

21 31 
Nome Nome 9 Ou ml de J Num.' J Num.' J Num'" Nota Nota Nota 

técnico comelcial i.a.lptent8 

Dodine Ventural 65 PM 5.47 
11 

2.28. 1.1 8 a 3.82 a 1.48 o 5.09. 1.900 

Benemlr 8enlale 50 PM 
1.32 5.07 ab 1.87 a 6 .02 b 2.40 b 7.74 ob 2.84 ob 

Carbendaz\m oel.eno 50 se 1.32 3.550b 1.54 a 6.38b 2.46b 8 .54 ab 2.92ob 

T labendazo l reclo 4 0 FW 1.05 4.50 ab 1.80 a 7.22 b 2.95b 10.45 b 3.73 b 

Fenadmol A ub'gan 12 eE 0.32 6.20 b 2.16 a 7.73 b 2.94 b 11 .30 b 3.94 b 

Testemunha 6 .00 ob 2.18 a 7.86 b 2.99b 11 .31 b 3.86 b 

e.v, ,,,) 4 1.76 30.22 14.86 16.93 29.21 22.92 

Legenda. 

· O,as apOs o término das pu lver Izaç6es. 

11 .. Médias ,e!1uldas pel it mesma leua, em cada coluna. "SO d\terem enlre si, pelo teste de TukeV . ao nível de 5% de probabilidade. 

21 J Num" 1 .. J Numero de estroma,. .. 

31 Nota .. No te de estromas 

4 / P .C.D. - PerCent8gem de controlt> da doença. comiderondo·se as três épocas de ava l~3ção. 

~ 

41 

p.e.o. 

~ 

79.79 ~ 
44 .46 

::. 
~ 

41 .60 

~ 16.91 -- 5.54 5' 
0 .00 " ti) 

~ ... 
~ 
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Cemro de Pesquisas do Cacau.IIMus. Bahia. Brasil 

Ocorrência de galha<! em caules de guaranazeiro 
(PauJJinia cupana H.B.K. var. sorbilis 

(Mart.)Ducke.)amsadas por Meloidogyne spp. 

Edmir C. de A. Ferraz' e A1III(l Maria Freire Luna Campêlcl 

Resumo 

NOTA 

Em 1983, na Estação Experimental Lemos Maia, município de Una, BA, 
Brasil, observou-se que plântulas de guaranazeiro (Paullinia cupana H.B.K. 
varo sorbilis (Mart.)Duck _)exibiam sintomas de entwnescirnento, rugosidade 
e rachaduras na região do coleto. O exame nematológico dessas plantas reve
lou a presença de ovos, larvas de diferentes estágios e fêmeas adultas de Me
loidogyne arenaria eM. t~si. Em alguns casos, foi observada a morte de 
plântulas. 

Palavras-chave: Paullinia cupanLl, Meloidogyne spp. 

Occurrence of gaUs 00 guaraná(Paulliniacupana H.B.K. varo 
sorbilis (Mart.)Ducke.)stems caused by Meloidogyne spp. 

Abstract 

In 1983, at Lemos Maia Experimental Station in lhe municipaljty of Una, 
Bahia, Brazil, galls, wrinkIes and fissures were noted on lhe juncture between 
the roots and the stem of seedlings of tbe guaraná tree JPaulliniil cupana 

, Centro de Pesquisas do Cacau (CEPEC) Programa Regional de Pesquisas 
de Cultivos Industriais, Área de Zoologia, APT CEPLAC. 45600, ltabuna, 
Bahia, Brasil. Atualmente Clu!fe Adjunto do CEPEC. 

2 CEPEC, Programa Regional de Pesquisas de Cultivos Industriais, Área de 
Fitopatologia, APT CEPLAC, 45600, ltabuna, Bahia, Brasil. 
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H.B.K. varo sorbilis (Mart.) Ducke.). The nematological examination of these 
plants revealed the presence of eggs, different stages of larvae and adult 
females of Meloidogyne arenmia and M. thamesi . Some seedlings died as a 
result. 

Key words: Paultinia cupona, Meloidogyne spp. 

Introdução 

Em 1983, observou-se, em viveiro 
da Estação Experimental Lemos 
Maia, município de Una, BA, a 
ocorrência de plântulas de guarana
zeiro (PauLlinin cupoflll H.B.K. varo 
sorbilis (Mart.) Duck.) exibindo 
sintomas de galhas na região do co
leto. Essa sintomatologia caracteri
zava-se pelo entumescimento na re
ferida região, com presença de rugo
sidades e rachaduras na parte externa 
do caule afetado. Em alguns casos, a 
gravidade do problema resultou na 
morte da planta. 

Plantas de guaranazeiro exibindo 
sintomas semelhantes foram registra
das por Duarte et ai. (1982), que 
isolaram e identificaram o agente 
causal como sendo Fusarium decem
cellulare Brick. Inicialmente, a aná
lise fitopatológica dessas plântulas 
foi realizada, na Divisão de Fitopa
tologia do Centro de Pesquisas do 
Cacau , tendo sido negativa para esse 
patógeno (Asha Ram, comunicação 
pessoal). Quando examinadas no 
Laboratório de Nematologia desse 
mesmo Centro, constatou-se a pre
sença de ovos, larvas de diferentes 
estágios e fêmeas de Meloidogyne 
spp. O estudo da configuração peri
neaI das fêmeas adultas mostrou tra
tar-se das espécies M. arenaria 
(Neal, 1889) Chitwood, 1949 eM. 
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thamesi (Chitwood, 1952) Goodey , 
1963, ambas reconhecidamente pato
gênicas a outras plantas cultivadas. 
No Brasil, Ponte (1977) cita que M . 
arenaria eM. thamesi estão asso
ciadas a 53 e 12 espécies botânicas, 
respectivamente. Mesmo sendo reco
nhecido que o guaranazeiro hospeda, 
em suas raízes, algumas espécies de 
Meloidogyne (Freire, 1976), M. are
naria eM. thamesi são aqui reporta
das pela primeira vez infestando 
caules dessa planta. 

Embora sejam conhecidos como 
parasitas de órgãos subterrâneos, os 
nematóides das galhas, Meloidogyne 
spp., têm sido, eventualmente, en
contrados em partes aéreas como 
caule, folhas e cotilédones de dife
rentes plantas. Na literatura, uma das 
primeiras referências sobre o assunto 
são de Steiner, Buhrer e Rhoads 
(1934), que registraram a ocorrência 
de galhas em Thunbergin. spp. , 
Rheum rhapouticum e Begonia spp. 
Mais tarde , Steiner (1940) e Linford 
(1941) mencionaram a formação de 
galhas em cotilédones, caules e fo
lhas em diversos hospedeiros e 
Wong e Willetts (1969) observaram 
galhas em tomateiros infestados arti
ficialmente com M. javanica . So
mente com Fassuliotis e Deakin 
(1973) é que a relação hospedeiro
parasita foi realmente estabelecida, 
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pois os mesmos provocaram a for
mação de galhas no caule de plantas 
de Phaseolus vulgaris, resistentes e 
suscetíveis a M. incognita. 

A formação de galhas no caule é 
registrada em outros hospedeiros, 
tais como, Hibiscus sabdariffa, in
duzidas por M. incognita eM . java
nica (Taylor, 1976), Mammillaria 
hexacantha, por M. incognita (Wang 
e Hughes, 1976) e em folhas , caules 
e cotilédones da cultivar 'Rico 23 ' 
de P. vulgaris, soja, feijão-de-corda 
e cacaueiros híbrido infestados por 
M. javanicll (Sharma, 1982). 

A forma de penetração das larvas 
de nematóides tem sido amplamente 
discutida e admite-se que a invasão 
da parte aérea ocorre durante a ger
minação das sementes, quando o 
embrião jovem está em contato com 
as larvas infestantes do segundo es-

tágio e estas penetram no hipocótilo, 
na sua emergência (Linford, 1941 ; 
Fassuliotis e Deakin, 1973; Taylor, 
1976; Sharma, 1982). Nesse estágio, 
não parece haver muita diferença na 
fisiologia dos tecidos da raiz e do 
caule (Sharma, 1982), favorecendo, 
assim, o estabelecimento da relação 
hospedeiro-parasita. No caso de uma 
infecção por fungo do gênero Fusa
num, Duarte et alo (1982) admitem 
que o pat6geno penetra através de 
ferimentos provocados durante a ca
pina e coroamento das plantas. 

No caso específico desse trabalho, 
estudos complementares sobre a Te

iação hospedeiro-parasita devem ser 
implementados, objetivando elucidar 
essa associação, visto não haver re
gistros anteriores sobre a ocorrência 
dessas espécies, provocando galhas 
em guaranazeiros. 
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