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"Sumauna" (Ceita pentandra (L.) Gaertn.) no Jardim Botânico 
(Photo Carlos Alberto) 
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CONVERGÊNCIA DE CARACTERES 

Temos procurado, desde muito tempo, reunir a maior somma 
de dados tendentes a exemplificar, com o devido valor, o pheno-
meno biológico denominado "Convergência de caracteres". Tal 
questão já bem aprofundada pelos biólogos no que diz respeito aos 
animaes, ainda se encontra, no entanto, mal explanada no que 
affecta ao reino vegetal. 

Costuma-se dizer em biologia que os organismos, mesmo os 
mais diversos, vivendo sob a excitação dos mesmos factores, cada 
qual com a mesma intensidade ou com variação diminuta, se ada
ptam do mesmo modo e tendem a adquirir um aspecto semelhante. 

De propósito dissemos que se adaptam do mesmo modo por
que uma certa intensidade de um factor determina, nas cellulas, 
reacções idênticas, mas nãc são sempre de molde a constituir trans
formações, ou nos protoplasmas ou nas membranas, persistente
mente, e, assim, permittir a producção de aspectos permanentes. 
Dahi o motivo de dizermos tendem a adquirir um aspecto seme
lhante, não querendo assegurar que o adquiram, visivelmente, o 
que estaria em desaccordo com a realidade dos factos. Do mesmo 
modo, entretanto, que dizemos não adquirirem, sempre, os seres 
o mesmo aspecto, somos forçados a considerar certos casos como 
convergência manifesta de caracteres, phenomeno este sentido por 
todos quantos têm estudado devidamente as floras locaes conside
radas como typicas. Para não ir muito longe, buscando exemplos 
de outros paizes, lembramos o celebre trabalho de EUGêNIO WAR
MING "Lagoa Santa: Contribuição para a geographia phytobio-
logica" no qual se encontram casos magnificos, mencionando, en
tre muitos, os xylopodios das 

Pterandra pyroidea A. Juss. 
Byrsonima verbascifolia v. leiocarpa Rich. 
Casearia sylvestris Sw. forma campestris. 
Kielmeyera coriacea Mart. 
Davilla rugosa Pcir. 
Neea theifera Oerst. 
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as duas primeiras da família das Malpighiaceas e as outras per
tencentes ás Bixaceas, Ternstroemiaceas, Dilleniaceas e Nyctagi-
naceas. Ora, essas plantas são de 5 famílias que estão collocadas 
bem longe umas das outras, sem grande connexão phylogenetica. 
Seriam múltiplos os exemplos tirados de vegetação tão peculiar 
como esta formadora do cerrado, local sujeito a factores cuja va
riação é muito angusta. 

Dentro da mesma família, o phenomeno é muito mais apre
ciável, desde que os seus representantes estejam subordinados á 
excitação continua dos mesmos factores. Assim acontece com os 
cladodios e phyllocladodios das Cactaceas. Esse phenomeno, en
tretanto, dentro da mesma família é por demais commum, não apre
sentando interesse grande para a interpretação biológica. O que 
sobresae e causa interesse para a biologia é exactamente o appa-
recimento do phenomeno entre espécies de famílias diversas, assu
mindo proporções de um paradoxo. Neste ultimo caso, é sempre 
valiosa a enumeração dos casos, bem como a indagação dos deter
minantes. E' conhecida a semelhança entre o 

Cereus baxaviensis Karw. 
a 

Euphorbia canariensis Linn. 
e a 

Stapelia gigantea N. E. Br. 

citadas por J. MASSAET, na Biologie General. 
Apresentamos no momento mais alguns casos de convergên

cia, julgando-os interessantes e dignos de serem apreciados. 
São as semelhanças de aspecto entre representantes das famí

lias das Compostas e das Cactaceas. 
Comparando-se os aspectos da Baccharis articulata Pers e da 

Rhipsalis clavata Web var. delicatula Lõfgr. observam-se analogias 
grandes. 

O mesmo acontece entre a espécie muito conhecida da Bac
charis genistelloides Pers e Rhipsalis squamulosa K. Schum. pois, 
como se deprehende da gravura, os artículos são muito parecidos. 
E' necessário, todavia, accentuar que, nos dois casos anteriores, os 
órgãos manifestando-se em convergência morphologica são caule 
e ramos que assumem a apresentação de phyllocladodios. A ins
pecção da gravura mostra grande semelhança, cumprindo notar 
que o Rhipsalis apresenta alguns brotos caducos e assim, mais tar
de a semelhança ainda seria maior. 
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A biologia nos dá indicações precisas a respeito porque, para 
-que tal se realise, são necessários factores concorrentes, edaphicos 
uns, meteóricos outros. Impõe-se o concurso delles todos, não sen
do, todavia imprescindível que a região seja a mesma. Este é ponto 
de muito interesse e, na verdade, empolgante para os que se dedi
cam ao estudo de ecologia e da bio-geographia. 

• 

FERNANDO SILVEIRA, 
Assistente do I . B. V. 

O Jardim Botânico do Rio de Janeiro, é um mostruário vivo e 
permanente da inegualavel flora brasileira, exposto aos olhos ma
ravilhados de nacionaes e estrangeiros que nos visitam. A con
tribuição do publico fará conhecida a flora regional dos Estados. 



Rhipsalis squamulosa K. Schum e Baccharis genistelloides, Pers. 



TRABALHOS DE DIVULGAÇÃO E NOTAS PREVIAS 

VARIAÇÃO DA FORMA DA FOLHA DOS ALGO
DOEIROS MOCO' e RIM DE BOI 

ELYDIO VELLASCO, 
Assistente do I.B.V. 

1) INTRODUCçãO 

O polymorphismo da folha do algodoeiro é um phenomeno na
tural, mesmo dentro de um individuo, desde que a variação não 
transponha os limites que a analyse estatistica tolera para as 
causas de origem mesologica. Quando a variabilidade verificada 
dentro de um grupo de individuos vae alem desses limites, presu
me-se sua origem nas condições hybridas dos individuos desse 
grupo, ou — o que vem a ser o mesmo — a variação provem de 
differente organisação germinal das plantas estudadas. 

O trabalho a seguir é o resultado de um estudo dessa natu
reza sobre variedades de algodões brasileiros. Encerra também 
uma parte critica e comparativa das formulas até hoje usadas 
para medições da folha do algodoeiro. 

2 ) M A T E R I A L E M E T H O D O 

Duas variedades pertencentes a espécies differentes, Rim de 
Boi (G. brasiliensis) e Mocó (G. vitifolium) constituiram o nosso 
material de estudo. Esta ultima variedade é o famoso algodão das 
regiões áridas do nordeste brasileiro, tido como um dos melhores 
do mundo. A população que temos em estudo foi conseguida de 
sementes procedentes do habitat natural da planta — o nordeste. 

O Rim de Boi ou Inteiro é o único representante da espécie 
muito brasileira G. brasiliensis. Já foi largamente cultivada no 
tempo do Brasil colonial, epocha em que era considerado óptimo 
algodão e que constituia o maior volume de nossa producçao. A 
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sua cultura na actualidade está quasi que abandonada; restricta 
a uma pequena parte do norte de Minas e da Bahia. De Minas re
cebemos as sementes de que conseguimos a nossa actual cultura. 

Ambas variedades acham-se bastante cruzadas. E' o que de
monstra a diversidade de typos que se pode destacar dentro de 
cada uma delias. Algumas dessas formas apresentam conspicuos 
caracteres de G. hirsutum, naturalmente consequência de cruza
mentos com algodões americanos, hoje muito cultivados em todas 
as regiões algodoeiras do paiz. 

Para estudo de variação da forma da folha, fizemos as medi
ções usando três formulas: a de LEAKE e duas outras de HUTCHIN
SON que são simplesmente modificações da de LEAKE. 

A — B 
A expressão foi a formula usada por LEAKE, onde A 

E 
representa o comprimento do lóbulo mediano tomado do ponto 
de inserção do peciolo á ponta do lóbulo, B a distancia entre a 
inserção do peciolo ao encontro do seno entre o lóbulo mediano 
e o primeiro lóbulo lateral e E a maior largura do lóbulo mediano. 

A modificação introduzida por HUTCHINSON foi a de desdo-
A A 

brar a formula de LEAKE em duas outras: e por ter veri-
B E 

ficado estreita correlação entre os valores de B e E. Utilisamos 
também para o nosso caso essas duas formulas, comparando os 
seus resultados com os obtidos pela formula de LEAKE. 

3) RESULTADOS 

Inicialmente foi feito o calculo de correlação existente entre 
os valores de A/B e A/E tomados de 105 folhas do algodoeiro Rim 
de Boi, valores esses que se acham grupados na tabeliã de corre
lação annexa. O coefficiente de correlação dahi calculado foi de 
+ 0,19, valor muito pequeno para ser tido como resultado signi
ficativo de uma correlação entre as duas formulas. Resalta assim 
notável divergência entre o resultado encontrado por HUTCHIN
SON nos algodões egypcios (r = + 0,6 em um caso e r = + 0,51 
em outro) com o que aqui encontramos para o Rim de Boi. 

E' perfeitamente admissivel a supposição de que tal divergên
cia vem do material differente que usamos — G. brasüiensis. Nes
ta espécie maior largura do lóbulo mediano não corresponde a 
maior distancia entre a inserção do peciolo ao seno do angulo 
entre o lóbulo mediano e o primeiro lóbulo lateral, ou — expri-
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mindo de modo mais simples — as duas dimensões são indepen
dentes. 

A — B A A 
Fizemos o emprego das três formulas , e 

E B E 
tanto para o Rim de Boi como para o Mocó, medindo 105 folhas 
tomadas ao accaso numa população do primeiro e 110 folhas do 
segundo. Os dados obtidos foram grupados em classes e assim 
organisadas as tabeliãs de distribuição de frequências que figu
ram em annexo. 

Em annexo também estampamos os graphicos com as curvas 
correspondentes ás diversas distribuições, onde se pode observar 
promptamente as principaes características da variabilidade da 
forma da folha, quer se considere a variedade, quer se trate da 
formula empregada. 

Usando o mesmo critério, isto é, por variedade e por formula, 
o quadro abaixo encerra as principaes constantes estatísticas cal
culadas dos dados tabellados. 

CONSTANTES 

M 

ff 

e 

c.v. 

VARIEDADES 

Rim de Boi 

A — B 

E 

0,9 

± 0,33 

± 0,22 

37,00 % 

A 

B 

1,7 

± 0,36 

± 0,24 

A 

E 

2,3 

± 0,25 

± 0,17 

1 
21,00% 11,00% 

Mocó 

A — B 

E 

1,3 

;fc 0,30 

-4- 0,20 

23,00 % 

A 

B 

2,3 

± 0,45 

-J- 0,30 

20,00 % 

A 

E 

2,2 

± 0,25 

± 0,16 

11,30 % 

A — B 
A expressão é a que dá lugar a maior dispersão das 

E 
frequências. A variabilidade dos dados delia obtidos se apresenta 
de 37 % para o Rim de Boi, e de 23 % para o Mocó. Seguem os 

valores de variando em 21 ÇS no Rim de Boi e 20 % no Mocó. 
E 
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Finalmente, menor variação se obtém com o emprego da formula 
A 

, como estão indicando todas as constantes que medem va-
E 

riabilidade. 
Como é fácil de ver, é o factor B que dá lugar a maior varia

ção desde que A é factor commum a todas as formulas. B, corres
pondendo á distancia que vae do encontro do seno entre o lóbulo 
mediano e o primeiro lóbulo lateral e a inserção do peciolo, e se 
esta distancia varia em proporção inversa com a forma mais ou 
menos espalmada da folha, segue que é este o caracter da folha 
que está sujeito a maior variabilidade. 

A maior largura do lóbulo mediano E é, como já vimos, o fa-
A 

ctor que menos varia. Entendemos que a formula é a que 
E 

mais convém para se determinar os typos de folha de uma po
pulação de algodoeiro, de vez que o factor E está sujeito a menor 
influencia de causas estranhas á constituição genética da planta. 

As curvas que se encontram nos diagrammas annexos são po-
lymodaes, principalmente para as distribuições correspondentes 

A — B A 
a e a . O grupamento de frequências em torno de 

E B 
cada máximo é pequeno em todos os casos e, ás vezes, nenhum, 
fazendo a curva cahir rapidamente para os pontos de frequência 
minima. Nas quedas mais bruscas a linha desce do ponto de fre
quência maxima directamente ao ponto de frequência minima, e 
dahi subindo, também directamente, ao ponto máximo immedia
t e E' o que se observa, por exemplo, nas curvas relativas a 
A — B A 

e tanto do Rim de Boi como do Mocó, dando ao 
E B 

phenomeno apparencia descontinua, de continua que devia ser. 
4) CONCLUSãO 

Ã variabilidade da forma do algodoeiro Rim de Boi e Moco 
verificada nas populações aqui estudadas vae alem dos limites 
que normalmente se admittem para as variações provocadas pelo 
meio. Temos que admittir, no caso, a interferência de factores ge
néticos contribuindo com as suas differentes combinações para 
essa diversidade de typos de folha. 

Quanto ao numero desses factores, não é possível ser deter
minado por este primeiro estudo de simples variabilidade dentro 
de uma população caracteristicamente heterogênea. 
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Comtudo, se falha a analyse genética, o exame das curvas e 
das tabeliãs de distribuição de frequência permitte distinguir os 
typos de folha existentes dentro de cada população. 

No Rim de Boi, por exemplo, observando a curva relativa a 
A 

, verificam-se três typos de folha, respectivamente com os 
E 

valores indices 1,9, 2,2 e 2,5, predominando sobre os demais, prin
cipalmente sobre o primeiro, o de indice 2,2, exactamente equidis
tante de 1,9 e 2,5. 

A — B A 
Ainda no Rim de Boi, as curvas relativas a e , 

E B 
que medem de preferencia a orientação dos lóbulos lateraes rela
tivamente ao lóbulo mediano, revelam quatro typos, sendo, em 
A — B A 

, com os valores indice 0,6, 0,8, 1,0 e 1,2 e, em , com 
E E 

os valores de 1,4, 1,7, 2,0 e 2,2, predominando entre os primeiros 
o typo de folha de valor indice 1,0, e nos segundos, 1,7. 

A 
No Mocó são quatro os typos de folha que se obtém de , 

E 
correspondendo aos indices 2,0 2,2, 2,4 e 2,7, mas com accentuada 
preponderância do typo 2,2 e qiíasi inexistência do typo 2,7. Des-
presando-se este ultimo typo, a distribuição enquadra-se, como a 
do Rim de Boi, no caso de um par de factor allelomorphico. 

A — B 
do Mocó é caracteristicamente trimodal ou de três 

E . 
typos, correspondendo aos pontos de frequência maxima ou indice 
0,8, 1,2 e 1,5. Succedeu aqui que a grande variabilidade dos facto
res B e E, combinando-se inversamente para os valores da for-

A — B 
mula determinou menor variabilidade dentro desses 
valores. 

A grande variabilidade de B transparece na curva relativa 
A 

a de configuração multimodal, o que prova que a orientação 
B 

dos lóbulos na folha de Mocó está sujeita a múltiplas causas, pos
sivelmente muitas de origem genética e outras mesologicas. 

A separação, tanto no Mocó como no Rim de Boi, desses dois 
grupos de causas obriga-nos a um trabalho de analyse genética 
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envolvendo plantas as mais typicas, o que já está sob o nosso 
cuidado. 

Rio, Agosto de 1936. 

VALORES 
ÍNDICE 

Mocó 

Frequên
cias de 

A — B 

E 

I 
| Frequen-
1 cias de 

A 

1 

í B 

Frequên
cias de 

A 

E 

Rim de Boi 

Frequên
cias de 

A — B 

E 

1 
Frequen- | Frequên

cias de 1 cias de 

A A 

B E 

0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 
1.0 
1,1 
1,2 
1,3 
1,4 
1,5 
1,6 
1,7 
1,8 
1.9 
2,0 
2,1 
2,2 
2,3 
2,4 
2,5 
2,6 
2,7 
2,8 
2,9 
3,0 
3,1 
3,2 
3,3 
3,4 
3,5 
3,6 

Total 

3 
6 
4 
8 

16 
19 
14 
8 

12 
10 

3 
3 

— 
2 
X 
1 

110 

2 
1 
5 
7 
6 
6 

17 
13 
9 
6 
5 
4 
9 
3 
4 
5 
2 
2 
1 

— 
2 
1 

110 

2 
2 

10 
15 
12 
24 

9 
13 
11 
4 
6 

— 
2 

110 

4 
4 
4 

12 
9 

11 
10 
18 
10 
13 

6 

— 
2 
1 

— 
1 

105 

2 
3 

10 
10 
10 
12 
13 
9 
6 
8 
4 
8 
4 
2 
1 
2 

— 
— 

1 

105 

6 
7 
5 

18 
17 
12 
15 
12 

6 
4 
1 
1 
1 

105 

Tabeliã de distribuição de frequências relativas âs medições das folhas dos al-
A — B A A 

godoelros Mocó e Rim de Boi pelas formulas , e . 
E B E 



VALORES DE A/B 

< 
w 
Q 

03 • 
DS 
U 

a 

1,8 

1,9 

2,0 

2,1 

2,2 

2,3 

2,4 

2,5 

2,6 

2,7 

2,8 

2,9 

[ 3,0 

Total 

1 
1,1 

1 

1 

2 

1 
1,2 

1 

1 

1 

3 

1 1,3 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

10 

1,4 

2 

4 

2 

1 

1 

10 

1,5 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

10 

| 1,6 

7 

1 

1 

2 

1 

12 

1 
1 

1,7 

1 

2 

4 

1 

3 

2 

13 

1,8 

1 

2 

3 

2 

1 

9 

1 
| 1,9 

2 

2 

1 

1 

6 

2,0 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

8 

2,1 

1 

1 

1 

1 

4 

1 
1 2,2 

2 

3 

2 

1 

8 

2,3 

1 

1 

2 

4 

2,4 

1 

1 

2 

2,5 

1 

1 

2,6 

1 

1 

2 

2,7 2,8 2,9 

1 

1 

Total 

6 

7 

5 

18 

17 

12 

15 

12 

6 

4 

1 

1 

1 

105 

dx. dy. 

+ 0,95 

— 0,76 

+ 0,03 

+ 0,26 

— 0,21 

0,00 

+ 0,02 

— 0,06 

+ 0,54 

— 0,04 

+ 0,25 

+ 0,24 

+ 0,56 

+ 1,78 

INS 
00 

Tabeliã de correlação organlsada com os valores de A/B e A/E tomados sobre 105 folhas do algodoeiro 
Rim de Boi. r = + 0,19. 
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EXPLICAÇÃO SOBRE OS GRAPHICOS 

Graphico n. 1 

A — B 
Curva de frequência dos valores de tomados de 105 folhas do 

E 
algodoeiro Rim de Boi ou Inteiro. 

Graphico n. 2 

A 
Idem, Idem, relativa aos valores de de 105 folhas do Rim de Boi 

B 

Graphico n . 3 

A 
Idem, Idem, relativa aos valores de de 105 folhas do Rim de Boi 

E 

Graphico n. 4 

A — B 
Curva de frequência dos valores de tomados de 110 folhas do 

E 
algodoeiro Mocó. 

Graphico n. 5 

A 
Idem, Idem, relativa aos valores de tomados de 110 folhas do Mocó. 

B 

Graphico n. 6 

A 
Idem, Idem, relativa aos valores de tomados de 110 folhas do Mocó. 

E 

O Brasil possue a maior flora e, por isto, espera que todos con
corram para o desenvolvimento do Jardim Botânico. 
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A PODRIDÃO PEDUNCULAR DAS LARANJAS 

tstudo estatístico sobre o emprego do borax e 
da tesoura 

ALCIDES FRANCO. 
Assistente cheíe 

e 
CASTANO FERREIRA. 

Ajudante do I.B.V. 

A Secção de Phytopathologia, em collaboração com o Ser
viço de Defesa Sanitaria Vegetal, fez, recentemente a verificação 
do resultado da applicação de um novo processo para reduzir os 
Prejuízos causados pela podridão peduncular das laranjas desti
nadas á exportação. 

O experimento consistiu no emprego de uma tesoura espe
cial para a colheita das laranjas, que foram retiradas de dez ar
vores, em differentes estados de sanidade, e com edade de 9 a 10 
annos. 

Os fructos colhidos, que variavam de 179 a 200 por pé, foram 
collocados em dez caixas de exportação, sendo cada uma delias 
dividida em quatro compartimentos de egual capacidade. 

De 1.879 laranjas apanhadas 944 foram cortadas com a te
soura e 935 foram arrancadas á mão. Cerca de metade de cada 
grupo, foi tratada por um soluto de borax, e a restante não soffreu 
tratamento algum. 

Houve, desse modo, quatro combinações diversas, a saber: 

_ r a — com borax 
Grupo I - Com pedúnculos cortados j b _ s e m b o r a x 

f c — com borax 
Grupo II — Com pedúnculos arrancados \ d _ s e m borax 
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Dentre os fructos colhidos, verificou-se que 580 foram ataca
dos pela podridão peduncular, assim discriminados: 

QUADRO I 

Caixas 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 

a 
3 
3 
9 
5 
5 
9 
8 
6 
5 
3 

56 

b 
25 
18 
22 
30 
13 
25 
25 
15 
5 
15 

193 

c 
6 
4 
7 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
2 

48 

d 
31 
35 
42 
27 
21 
37 
32 
21 
6 
31 

283 

Tota 

65 
60 
80 
67 
44 
76 
70 
47 
20 
51 

580 

ou seja approximadamente o total de 31 % da população de indi
víduos colhidos, atacados pela podridão peduncular. 

O methodo empregado na verificação dos resultados, foi o da 
analyse da variance, (*) que tem a vantagem de poder decompor 
a acção dos differentes factores que influenciam os resultados. Isto 
decorre de que a variance tem a propriedade notável de ser addi-
tiva, isto é, si uma quantidade x está sujeita á influencia de varias 
causas independentes, cada uma delias contribuindo com uma 
certa magnitude, a variance total dessa quantidade é egual á somma 
algébrica das variances parciaes correspondentes áquellas diversas 
causas. 

Supponhamos, p. ex., que as causas sejam A e B. O valor de 
qualquer observação de x será, então: 

x.-x+a + p+* 

sendo x a média, a e £ os afastamentos da media, produzidos por A 
e B e x' o afastamento decorrente do acaso. 

Para n observações, a somma total dos quadrados dos afasta
mentos da média é: 

I(x-x)2 

isto è, Xa'+Ip'+Ix.'2 

(•) Expressão que significa o quadro médio do afastamento da média geral. 
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e dividindo tudo por n, numero de individuos em exame, temos: 

em que ax- é a variance da media. 
Em outras palavras, a variance total de x é egual á somma 

das variances decorrentes de causas associadas, mais o erro respe
ctivo. Si, por exemplo, qualquer causa tem effeito importante so-
b r e x, a sua variance será uma grande fracção do total e, si pelo 
contrario, o effeito fôr pequeno, a variance correspondente será 
uma pequena fracção do total. 

A analyse da variance é regida, pois, pela lei, segundo a qual, 
a variação total, observada numa amostra, quando medida em 
funcção da differença entre a somma dos quadrados dos afasta
mentos e a sua media geral, pode ser decomposta em partes, por 
m e io de uma identidade algébrica. 

Ponto importante a considerar é a estimativa do erro da va-
riance, commum a todas as medias, estimativa essa que é a base 
da determinação da confiança que merecem os resultados experi-
ttientaes. 

A estimativa desse erro é dada, em funcção do erro standard 
e é limitada, entre duas medias quaesquer, á differença de pelo 
menos duas vezes aquelle erro, o que corresponde a uma approxi-
mação de cerca de 5 %, máximo de tolerância admittida nos re
sultados experimentaes. 

Preliminarmente, podemos considerar que houve quatro mo
dalidades de experimento, entre as quaes ha somente trez compa
rações independentes: 

1 — (testemunha) pedúnculo arrancado, sem tratamento. 
2 — pedúnculo arrancado, com borax. 
3 — pedúnculo cortado com a thesoura, sem borax. 
4 — pedúnculo cortado com a thesoura, com borax. 
Fazendo x a media geral das observações no quadro I e x uma 

observação qualquer, a somma total do quadrado dos afastamentos 
entre x e x pode ser expressa por: 

S=£(x-*)2 

Dividindo a expressão acima pelas comparações independen
tes, tem-se a estimativa da variance da população em exame, ou 
seja: 

cr~ mn-i 
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e a raiz quadrada desta expressão representa o afastamento stan
dard, commum ao experimento. 

S pode ser decomposto em St e Se, sendo St a variação entre n 
medias e S0 a variação dentro dessas medias. 

Algebricamente pode sêr assim representado: 
n 

5 t = TnI(x-*)J e 

n m 

em que a dupla somma mostra que os quadrados dos afastamen
tos entre x e a media x, devem ser addicionados, visto como ha mn 
observações, dentro das quaes mn-1 comparações independentes. 
A somma de mn quadrados da forma (x-x) é equivalente a mn-1 
quadrados independentes, visto como as comparações independen
tes entre as medidas dos grupos é n-1, e dentro delles é n(m-l). 

Convém notar, entretanto, que não se obtém uma identidade 
entre as varias sommas dos quadrados da forma S = St -f- Se, se
não entre a somma das comparações correspondentes ás variações 
entre e dentro dos grupos, isto é; 

nm-1 = (n-1) + (m-1) + (m-1) (n-1) 
sendo a ultima fracção correspondente aos erros do experimento. 

A vantagem do emprego do methodo acima, exposto está em 
que a população em exame, tendo embora differentes medias 
(por isso que foi decomposta em grupos) possúe, não obstante, a 
mesma variance. Isto constitue verificação conhecida sob o nome 
de z test. 

Esta verificação consiste em tomar-se a differença da metade 
do logarithmo neperiano correspondente ás variances de m e n. 

Applicando o methodo aqui descripto, em sua forma mais sim
ples, á observação dos resultados referidos no quadro I, podemos 
dispor os elementos calculados, do seguinte modo: 

Experimentos 
Replicações .. 
Erros 

Somma 39 5378.0 

QUADRO II 

Analyse da variance 

Comp. 

indep. 
3 
9 

27 

£ íx-xj2 

3867.8 
724.0 
786.2 

a2 

1289.3 
80.4 
29.1 

1/2 lOge 

3.5808 
2.1935 
1.6854 
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O erro standard será yõ 5 = 5.4. Para comparal-o comji media 
de n observações, este numero deve ser dividido por Vn . Si se 
comparam, por exemplo, duas medias quaesquer do quadro I, como 
5-6 (pedúnculo cortado, com borax) e 19.3 (pedúnculo cortado, 
sem borax), verifica-se que a differença entre ambas (13.7) é vinte 
e cinco vezes maior do que o erro standard (5.4 -f- 10 — 0.54), e en
tão podemos escrever: 

13.7 ± 0.54 

O que significa, decorrer do emprego do borax, o menor ata
que pela podridão peduncular. 

Ao mesmo resultado se chega, comparando as medias 4.8 e 
thesoura foi vantajoso. E' quando se comparam as medias 19.3 e 
2 8 - 3 ; 5.6 e 4.8, havendo apenas um caso em que o emprego da 
2 8 -3 (sem borax, cortado e arrancado, respectivamente), ou seja: 

9.0 ± 0.54 

Para melhor esclarecimento do assumpto, podemos ampliar o 
quadro II, apresentando-o como se vê abaixo: 

QUADRO III 

Comp. S ( x - x ) 2 Ia l/21oge 

Com borax 1 3459.6 3459.6 4.0743 
Sem borax 1 168.1 168.1 2.5623 
Interacção 1 240.1 240.1 2.7405 
Repetições 9 724. 80.4 2.1935 
Erros 27 786.2 29.1 1.6854 

Total 39 5378.0 

O valor de z = 4.0743 — 1.6854 = 2.3889 mostra que o erro 
experimental está muito aquém de 1 %, (com borax). 

Applicando o mesmo raciocinio ao experimento sem borax, ve
rifica-se que o valor de z = 2.5623 - 1.6854 - 0.8769 esta com
preendido entre 5 % e i %. 

Afim de poder controlar a possivel interacção existente entre 
o emprego da thesoura e o tratamento com o borax, seria conve
niente que, de futuro, o experimento fosse realisado, colhendo-se, 
de cada arvore, tomada ao acaso, determinado numero de fructos, 
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que seriam collocados dentro das respectivas caixas, divididas em 
quatro partes e correspondendo cada divisão a certo numero de 
fructos, sujeitos a tratamentos differentes. 

Nas condições do experimento, parece fora de duvida que o 
-menor ataque dos fructos pela podridão peduncular, decorreu so
mente do emprego do borax. 

As considerações acima, relativas ao emprego da analyse es
tatística em trabalhos experimentaes, são escriptas com o fim ex
clusivo de chamar a attençao dos estudiosos para as vantagens de 
um methodo ainda muito pouco divulgado entre nós, sem o qual 
a elucidação desses trabalhos não é completa. 

E' possivel, talvez mesmo provável, que o scepticismo de mui
tos condemne o emprego do instrumento mathematico para escla
recer e interpretar os resultados dos experimentos. Os mais temi-
veis inimigos da analyse estatística, chegam até á affirmar que é 
possivel, usando-a convenientemente, provar-se tudo quanto se 
quizer. A questão está apenas no catalogar os factos e dispôl-os da 
maneira desejada... 

Não vemos, porém, como fugir á lógica da apreciação dos phe-
nomenos. 

O Jardim Botânico é um instituto para a sciencia e para o 
povo. 



UMA MOLÉSTIA DE "EUCALYPTUS" E DE "PO-
pULUS", NA BAHIA, CAUSADA POR "CORTI-

CIUM SALMONICOLOR" B. et Bred. 

JOÃO ROMBOUTS, 

Assistente da Estação Geral de 
Experimentação do I . do Ca

cau, da Bahia. 

Nas plantações de Eucalyptus e de Populus na Estação Geral 
d e Experimentação de Agua Preta, manifestou-se uma moléstia, 
que, quanto ao Eucalyptus, provavelmente já se estreiou em 1935, 
€rnquanto o ataque de Populus datou da primeira metade de 1936. 
A investigação provou, que ambos os damnos são causados pelo 
mesmo agente. A doença se manifesta nos logares húmidos ou nas 
Piantas sombreadas. 

M O D O D E A T A Q U E A O E U C A L Y P T U S 

A moléstia manifesta-se pelo murchamento rápido das folhas 
nos ramos pequenos, que estão geralmente na metade mais baixa 
da arvore. As folhas primeiramente murcham, depois seccam rapi
damente, estando suspensas, nesta situação, dos ramos, durante 
m u i to tempo. O mesmo facto é conhecido em outras arvores e em 
quasi todos os paizes tropicaes. Esse aspecto em Tectonia granais 
has índias, se chama "Folhas de morcego". 

A entrecasca dos ramos assim atacados, apparece mais ou me-
n°s apodrecida. A's vezes o ataque chega ao pé dos ramos ou ao 
tronco, sem espalhar-se mais. Então os ramos mortos caem. A's 
vezes porém, a infecção continua no tronco e pode matar toda a 
arvore. 

A primeira phase da moléstia observa-se nos galhos, com as 
folhas ainda vivas. Vêm-se na casca manchas escuras, ás vezes já 
com um centro necrótico. Nestas manchas a entrecasca apparece 
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apodrecida. As manchas se acham muitas vezes justamente acima 
das cicatrizes das folhas ou ramos cahidos. A doença nesta phase, 
não ataca o tecido da madeira, pois raspando a entrecasca doente, a 
madeira nestes logares apparece inteiramente normal. 

No estado ulterior a casca secca, racha-se ao longo do ramo. 
Nos galhos pequenos forma-se geralmente uma fenda, que pela for
mação de callos, muitas vezes tem um aspecto de cancro. 

Nos ramos grandes e no tronco, observam-se rachaduras ou 
fendas profundas na casca. A entrecasca nestes logares apodrece 
totalmente. O tecido da casca perdura, porém dilacerado, forman
do uma massa fibrosa, desagregada. 

1) Ramo de Eucalyptus com fendas pequenas, tamanho natural. 2) Tronco 
de Eucalyptus muito atacado. A madeira apparece pelas feridas na casca; 
acima duma ferida vê-se o tecido calloso. 3) Ramo de Populus com lenti-

cellas anormaes (corcovas). Vêm-se os fios do mycelio, correndo 
ao longo do ramo. 
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Em alguns casos a entrecasca apparece apodrecida em redor 
uo tronco inteiro, de maneira que se forma uma ferida anelar. En
tre as fendas da casca que fica, cresce o tecido calloso. Em logares 
assim muito atacados, a madeira também apparece influenciada, o 
Que se manifesta pelos vasos de seiva, que tomam a côr escura. 

m contraste com a entrecasca doente, onde se acha regularmente 
o mycelio, desfiando o tecido atacado sob o microscópio, não se en
contra nos vasos de madeira, vestígios de fungo. A mudança de 
c°r do lenho provavelmente é devida á falta da cobertura natural. 

As fructificações mais communs do fungo, encontram-se su
perficialmente em forma de crostas brancas, róseas ou de côr de 
carne. N'uma espécie de Eucalyptus encontramos também fructi-
f Cações de côr de laranja e em forma de pequenas taças, as quaes 
S a o descriptas por MASSEE como Necator decretus. 

MODO DE ATAQUE AO POPULUS 

Apparece nos galhos pequenos a morte súbita das folhas. Os 
galhos finos e mesmo as hastes novas morrem. O damno se acha 
especialmente na parte alta das arvores. As fendas na casca são 
raras e por isso também não se nota a reacção pela formação de 
callos. A espécie atacada na Estação Geral de Experimentação é 
p°pulus nigra. 

As fructificações encontram-se frequentemente, especialmente 
guando os ramos grandes são atacados, em forma de crostas mais 
° u menos róseas na superfície da casca. 

Em Popuhis encontra-se a phase do fungo, que foi denomi-
nada por RANT sob o titulo de: "Forma das corcovas", formada 
guando o fungo penetra na entrecasca. Da crosta fructifera vê-se 
o mycelio estendendo-se exteriormente sobre a casca e formando 
hos logares das lenticellas pequenas almofadas. Estas almofadas 
Uao são formadas só pelo mycelio, mas também pela reacção do 
Phellogenio das lenticellas sobre a penetração do fungo. O phello-
genio se divide mais que em casos normaes, pelo que as cellulas re
pesadas do tecido, fazem divergir as beiras da lenticella atacada. 

111 Eucalyptus esta forma das corcovas não se encontra. 
„ A forma Necator, a qual é bastante frequente em Eucalyptus, 

n a o encontramos em Populus. 

O FUNGO 

Corticium salmonicolor é um fungo, que parasita em muitas 
icotyledoneas. A lista das plantas atacadas contem, segundo o 
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que foi possível indagar, 149 espécies. O damno causado é muito 
variável. Por exemplo os citrus, o chá, o cafeeiro, o cacaoeiro e a 
seringueira do Pará, são atacadas. Especialmente o damno é notá
vel no cafeeiro e em Hevea. Na Estação Geral de Experimentação 
de Agua Preta não observamos esta moléstia em cafeeiros e serin
gueiras; em cacaoeiros ella é bastante commum, causando entre
tanto pouco damno. 

A fructificação mais commum é em forma de crostas de te
cido róseo. Tornando-se mais velha, esta crosta secca, mudando de 
côr até branca. A côr de carne se forma, parece, só nos logares bem 
illuminados. 

Os basidios formam 4 basidiosporos, os quaes são quasi redon
dos com pequena excrescência no logar onde foram atado sãos 
basidios. Os esporos têm uma casca tênue e germinam facilmente 
em agua. 

ií )A J£ 2Ç"2C2£2£3S" 

a9*°o 
O o o M 

Corticium Salmonicolor — I) Crosta rosada superficial, na casca de Euca
lyptus, com a fructificação em fôrma ide basidios (x 450 vezes). II) Basidios

poros (x 700) . III) Conidiosporos (x 700) . 

A forma de Necator, a qual, segundo SCHWARZ, apparece em 
condições menos húmidas, consiste em pequenas taças baixas; as
sim, como nas investigações de SCHWARZ, não encontramos n'estas 
fructificações conidiophoros differenciados, em opposição com as 
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observações de KOORDERS. Os esporos de Necator têm uma casca 
enue, porém são irregularmente arredondados e maiores que os 

oasidiosporos. 

MODO DE TRATAMENTO 

Para combater a moléstia aconselha-se cortar todos os ramos 
atacados e queimal-os. Quando se observa a moléstia no tronco, 
que se pretende ainda salvar, lava-se este com uma solução de 
^° % de carbolineum solúvel. 

LITERATURA CITADA 

°ORDERS, S. H. — "Botanische Untersuchungen ueber einige in Java vor-
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O Jardim Botânico do Rio de Janeiro aguarda o auxilio de 
^Qos os brasileiros, afim de que possa constantemente elevar o 

m e que vem mantendo no mundo entre os estabelecimentos 
congéneres. 



SOBRE UMA NOVA MANCHA EM EPI CARPO DE 
"CITRUS SINENSIS" Osbeck CAUSADA PELO 

PHOMA PUTTEMANSII n. sp. 

RUBENS BENATAR, 
Ajudante, servindo no I.B.V. 

INTRODUCçãO 

Distribuídas pelo DR. H. GRILLO, assistente-chefe do Instituto 
de Biologia Vegetal, chegaram-nos ás mãos, para exame, em Outu
bro de 1936, algumas laranjas manchadas. Tive ainda, pelo mesmo 
technico, a attenção chamada para a originalidade do material, que 
foi remettido pelo DR. J. SOARES BRANDãO FILHO, assistente do Ser
viço de Defesa Sanitaria Vegetal, em Nova Iguassú, Estado do Rio 
de Janeiro. 

Logo após as primeiras observações, notamos tratar-se de um 
fungo do gênero Phoma, differente dos demais deste gênero des-
criptos em "Citrus", tanto no aspecto macro como microscópico. 

Posteriormente mostramos o andamento dos trabalhos ao DR. 
A. BiTTANCouRT do Instituto Biológico de S. Paulo, que se interessou 
no presente estudo e a quem devo a deferência da informação abai
xo transcripta: 

. . . "Com referencia á mancha do Phoma que está estudando, tenho a 
communicar-lhe que encontrei no nosso herbário sob o n°. 2.217 um espé
cimen dessa mancha proveniente do herbário de A. PUTTEMANS e com as se
guintes indicações: 

N°. 1.718 — Herb. Arsene Puttemans 
PHOMA SP. 

Sobre Citrus aurantium L. var. ãulcis (casca) 
S. Paulo, Capital, Mercado publico 

Coll. A. Puttemans 3-12-912 

A julgar pela data a fructa deveria ser proveniente do Rio de Janeiro 
pois em Dezembro a maioria das laranjas encontradas a venda em São 
Paulo são provenientes dos pomares do D. Federal e do E. do Rio. Isso 
mostra que a doença não é nova e portanto não deve apresentar muita 
seriedade, a não ser occasionalmente..." 

Ainda depois desta noticia, por solicitação nossa, recebemos 
daquelle phytopathologista a excicata em questão (Fig. 1), onde 
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•constatamos ser aquella mancha da mesma natureza da que agora 
nos occupamos. Verifica-se, pois, a occurrencia deste Phoma em 
l 912, em caracter occasional, no mercado publico de S. Paulo. Se 
Porém, naquella época este fungo mostrou-se de maneira isolada, 
este anno tem causado regulares prejuizos nos municipios do E. 
do Rio e, nas casas de emballagem, avaliamos em cerca de 5 % o 
numero de fructos prejudicados no refugo. 

Tivemos ainda a opportunidade de consultar o eminente es
pecialista Prof. H. S. FAWCETT da Universidade de California, quan
do de sua passagem pelo Rio de Janeiro em transito para S. Paulo. 
Verificando a marcha dos estudos e examinando o material de 
nuiseu, herbário e laminas, corroborou em nossa opinião, embora 
não houvesse até então observado a presente doença. 

Não tivemos ainda o tempo sufficiente para um estudo mais 
aprofundado sobre o comportamento deste fungo, pois que so no 
f irn da safra do anno passado iniciamos os nossos trabalhos. Julga
dos, entretanto, interessante e opportuno o relato das observa
r e s e experimentos realisados, assim como o estudo comparativo 
«fe espécies afins. 

O Gênero PHOMA EM "CITRUS SINENSIS" Osb. 
ESTUDO COMPARATIVO — DISTRIBUIÇÃO GEOGRAPHICA 

Innumeros fungos deste gênero têm sido descriptos parasi
tando "Citrus" todavia apenas duas espécies deste gênero sao ex-
clusivamente parasitas do epicarpo de "Citrus sinensis" Osbeck: 
phoma aurantiiperda RUGIERI e Phoma citricarpa MCALPINE. 

O primeiro delles, Phoma aurantiiperda Rug., vem de ser des-
^ i p t o em 1935 no Boletim de Pathologia Vegetal de Roma (10). 
F ° i assignalado na primavera daquelle anno em Littoria, Italia, 
apresentando-se externamente como uma pequena macula de côr 
castanho clara, exactamente em correspondência com a parte um
bilical do fructo. Apreciado microscopicamente, os picnidios se for
c a m no endocarpo e no extracto do mesocarpo, densamente agre
gados, globulosos com esporios hyalinos de 1-1,6 X 2,4-4 n. 

Evidentementemente, quer no seu aspecto macro como micros
cópico, differe bastante do que passaremos a descrever, não só pela 
^Posição e tamanho dos picnidios como pelo tamanho do esporio, 
^ e aspecto bacteriforme. 

O Phoma citricarpa MCALPINE é o agente responsável pela 
doença chamada "black spot", causadora de sensiveis prejuizos á 
franja , mais do que no pomar, principalmente quando armaze
nada ou em transito para os mercados consumidores. Tem sido as-
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signado na ASIA (4), (5), (13) e (14), AFRICA (9), OCEANIA (l)r 
(2), (3), (6), (11) e (12), e, em 1928 MARCHIONATTO, em uma lista 
de fungos que causam novas doenças na Republica Argentina (8)r 
assignalado o Ph. citricarpa em "Citrus limonea" Osb. Parece, to
davia, que este parasito foi ali notado em caracter muito transitó
rio, pois que desta data em diante não foi mais elle mencionado-

Apresenta-se o Phoma citricarpa, conforme verificou LEE, (7), 
macroscopicamente salpicando o fructo de pequenas maculas a 
principio marron-avermelhadas, passando depois a inteiramente 
negras. A mancha pode ter 1 a 2 m / m até 9 m / m em casos extre 
mos. Este fungo semeado em meios artificiaes de Beef agar -f- 1» 
glucose agar + 1 e em meio solido de batata, teve restricto desen
volvimento. Examinado ao microscópio mostrou conidiophoros 
hyalinos, esporios apicaes ovaes ou piriformes e bastante granu
losus 9,25 a 12,25 X 5,5 a 12,1 (*. 

Differe o Ph. citricarpa do que passamos a descrever, não so
peia absoluta falta de semelhança macroscópica como no aspecto 
do esporio que em nosso caso é singularmente dotado de uma got-
tula olivacea que toma quasi todo o tamanho do esporio. 

Procurando mostrar desta maneira não existir similariedade 
entre a presente nova espécie e outras assignaladas em epicarpo 
de "Citrus sinensis" Osb., passamos ao seu estudo propriamente-
dito. 

ISOLAMENTO — CARACTERISAÇÃO 

A mancha só foi observada em fructos de Citrus sinensis 
Osb., com a maturação já iniciada e adiantada, sempre localisada 
na metade inferior. A principio apresentam-se pequenas, de côr 
parda escura (Fig. 2a). Mais tarde a mancha augmenta, extende-
se, chegando a occupar cerca de 1/3 do fructo, já com a coloração 
negra, carbonacea, mostrando pequenos pontos salientes, negros, 
que prelevados com a ponta fina de uma agulha e examinados, vie 
ram mostrar os picnidios do fungo (Figs. 2 e 3 b, c, d). Nesta phase 
o mycelio do Phoma atravessa a casca e penetra cada vez mais 
profundamente na polpa, apodrecendo-a (Fig. 4). 

Procedendo ao isolamento do fungo, conseguimos obtel-o com 
uniformidade em todos os meios usados, tanto no de batata-agar 
como no meio solido de batata (Fig. 5). 

Recebido o material e usando um fructo com uma phase adian
tada da doença, removemos a casca e fomos colher na parte in
terna o material necessário para a semeadura, que foi collocado em 
meios de agar-batata de pH 6,8 e também em meios sólidos d e 
batata. 
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As semeaduras dentro de 48 horas mostravam ligeiro desen
volvimento negro-baço com irradiações de côr branco leitosa. Dahi 
accentuou-se o desenvolvimento, porém, somente de mycelio por 
kso que não conseguimos picnidios nas culturas. Visto ao microscó
pio, as hyphas jovens são hyalinas e de septos distantes; as velhas 
tem côr olivacea escura, torulosas e muito septadas, exactamente 
com o mesmo aspecto daquellas observadas nos cortes feitos 
(Fig- 6 a, b). 

INOCULAÇÕES EXPERIMENTAES 

As inoculações experimentaes foram realisadas em Citrus 
sinensis Osb., variedade "Pêra". Os fructos escolhidos para isso, 
Mostravam-se absolutamente indemnes de manchas, foram previa
mente desinfectados com álcool e usados todos os cuidados asepti-
c°s no sentido de se evitar contaminações. Damos a seguir um gra-
Phico dos resultados obtidos: 

Exp. n. 1 — Inoculações em camará húmida na tem
peratura de laboratório. Laranjas da variedade Pêra, es-
carificadas. Testemunhas escarificadas mas sem inno-
culum. 

pructo n.o Especificados Inoculum 

— (test .) 

+ 

+ 

(test.) 

+ 

Meio usado 

agar-batata 

Resultado 

+ 

solido batata + 

(test .) 

+ I — (test .) 

— I 

agar-batata + 

I 

10 

+ 

+ 

+ 

+ 
solido batata | + 

(test .) 

agar 

I 

-batata + 

Observações 

Como inoculum 
comprehende-se a 
cultura pura do 
Phoma, obtida da 
maneira acima ci
tada. 
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Obs. — Os resultados acima foram todos positivos a 
principio e o fungo caracterisado em novos cortes. Poste
riormente prejudicados por causas alheias ás experiências. 

Exp. n. 2 — Inoculações em câmara húmida na tem
peratura do laboratório. Laranjas da variedade "pêra" sem 
escarificações. Testemunhas. 

Fructo n.° 

1 

2 

3 

4 

. 

' 

8 

10 

Especil içados 

! 

-

- ! 

! 

- 1 
- | 

Inoculum 

+ 

— (test .) 

+ 

— (test.) 

+ 

— (test . ) 

+ 
1 

— (test .) 

+ I 
— (test .) 

Meio usado 
1 

agar-batata 

Resultado 

— 

1 

solido batata 
1 

1 
— 

! 

agar-batata 1 

1 
— 1 

1 
1 

solido batata | 
1 - I 
1 

agar-batata | 

1 

--

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Observações 

Estes fructos n&° 
escariílcados con

servaram-se per
feitos. 

O inoculum usado nas experiências foi isolado de um fructo 
doente de onde proveio a cultura pura. 

Na experiência n. 1, as manchas foram obtidas em cinco dias. 
Notava-se que em volta da incisão feita no fructo, a area pardo 
escura apparecia, extendendo-se pela casca. Não foram, porém, 
avante as infecções. O desenvolvimento de outros fungos, princi
palmente a podridão causada pelo Phomopsis, vieram prejudicar a 
bôa marcha do trabalho. 

Na experiência n. 2, em que não foram processadas escarifica
ções, os resultados foram na totalidade negativos. Após a remoção, 
48 horas depois, do algodão humedecido que deixava a cultura em 
contacto com a casca do fructo, nada mais se observou de anormal. 

Passamos, então, a outra phase de experiências, usando desta 
vez as inoculações directamente em fructos pendentes. Isso, tam-
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bern, a principio, tornou-se difficil por já estar a safra colhida. No 
sentido, todavia, de não prejudicar a marcha e opportunidade do 
trabalho, fizemol-o em fructos serôdios ainda não colhidos, nos 
Pomares da Estação de Pomologia de Deodoro. 

Separando uma arvore em que as condições sanitárias nos pa
receram satisfactorias, innoculamos com uma cultura pura do 
phoma, isolado como da vez precedente, cerca de 30 fructos pen
dentes. Usamos, para isso, de todo cuidado, dividindo a experiência 
em duas series. 

Na l.a serie, tomamos 15 fructos que após serem limpos super
ficialmente, foram escarificados com uma agulha desinfectada. So-
b r e estas escarificações depositamos directamente o inoculum, co-
brindo-o com um algodão humedecido em agua distillada collocada 
e n i um tubo de ensaio. A seguir foram os fructos envolvidos em 
Papel impermeável. 

. Na 2.a serie, foram tomados também 15 fructos, porém, nelles 
n a o Procedemos escarificações. No mais, os mesmos cuidados acima 
tencionados. 

Em ambos os casos, após 48 horas, retiramos o algodão e rea
t a d a s continuas observações sobre a marcha dos acontecimen
tos- Destas experiências, porém, não obtivemos resultados positivos. 

Como se vê, exceptuando a experiência de laboratório n. 1, 
n a o conseguimos reproduzir artificialmente o fungo, sobre laran
jas, embora partindo de culturas puras e inoculações directas. Não 
seria de mais opinar-se que este fungo necessita de uma phase es
tacionaria em outro qualquer órgão da planta onde aguarde o 
S e u momento óptimo de virulência para infestal-o; ou ainda, que 
Jjecessita de uma outra mancha previa para seu desenvolvimento. 
Na presente safra, intensificaremos o trabalho de observações e ex
periências, tentando uma solução definitiva do cyclo de vida deste 
phoma. 

DIAGNOSE 

Após as considerações que vimos de fazer, bem como seu estudo 
s°b differentes aspectos, concluimos que, quer no seu aspecto ma-
Croscopico, culturas ou cortes microscópicos, trata-se indiscutivel
mente de uma espécie nova, por não corresponder absolutamente 
a s outras já descriptas. Para ella propomos a seguinte diagnose: 

Phoma Puttemansii n. sp. 

n i '^cello initio albo postea vero olivaceo-nigro, septato, toruloso; pic-
ect S e rumPen t i s> pseudo stromaticus, sparsis vel gregariis, generatim in 

carPo inclusis, rarius in mesocarpo, sub-globosis vel ellipsoideis, atris, 
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ostiolo minuti, magnitudine variabili 210-90 x 100-50 jx", sporulls ellipsoides 
vel oblongo-ovatis utrimque obtuso-rotundatis 13-6 x 7-4,5 [j., única guttu-
la magua olivacea praeditis. 

HABITAT — In fructibus maturis Citri sinensis Osbeck, formans maculas 
nigras attingentes 1-8 cm., superficiem externam deturpantes atque pu-
tredinem in interna parte producentes. 

HOSPEDEIRO — DISTRIBUIÇÃO 

Até o momento actual, só assignalamos o presente fungo em 
fructos de Citrus sinensis var. pêra. 

O copioso material que nos serviu para estudo, foi colligido nos 
municípios de S. Gonçalo, Campo Grande e Nova Iguassú, no Es
tado do Rio de Janeiro. Não nos consta que em outras regiões do 
paiz haja sido assignalado este Phoma, causando manchas como 
as descriptas. Proseguiremos os nossos trabalhos no sentido de elu
cidar a biologia do fungo e os tratamentos mais adequados. 
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Coll:Ars.Puttemana 

Fiõ- 1 — Aspecto do material colligido por Puttemans em 1912. 
(Photo Lahera) 
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Fig. 2 a, b — Aspectos progressivos da mancha de Phoma Puttemansii 
n. s , em laranja pera. (Photo Lahera) 
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Pig. 3 c, d Aspectos progressivos da mancha de Phoma Puttemansii 
n. sp., em laranja pêra (Photo Lahera) 



L 

Fig. 4 — Podridão interna produzida pelo Ph. Puttemansii n. sp. 
(Photo Lahera) 
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Pig. 5 — Cultura do Ph. Puttemansii sp. em agar-batata. 
(Photo Lahera) 
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% • 6 a) _ Corte microscópico mostrando a arrumação dos picnidios, 37 X. 
(Photo Lahera) b) Aspecto muito augmentado dos picnidios e esponos do 

Puttemansii n. sp (Photo Lahera) 
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O Brasil possue o melhor Jardim tropical do mundo. A colla-
*oração do publico contribuirá para conservar esse conceito. 



N Ó T U L A S B O T Â N I C A S 

FLORAÇÃO DE VERÃO 

Lista phenologica das observações effectuadas no 
Jardim Botânico do Rio de Janeiro 

Apeiba tibourbou Aubl. — Tiliacea — Nome vulgar: "Pau de 
jangada". Arvore. Flores amarellas. Guyanas e Ve
nezuela. 

Arachis glabrata Benth. — Leg. (Pap.). Herbácea — Flores 
amarellas. Brasil. 

Baccharis mucronata H. B. K. — Composta — Nome vulgar'-
"Alecrim do rnatto". Flores alvas. Mexico. 

Brunfelsia Hopeana Benth. — Solanacea — Nome vulgar: 
"Manacá" — Arbusto. Flores roxas, odorantes. Brasil-

Byrsonima sericea D.C. — Malpighiacea — Nome vulgar: 
"Muricy". Brasil. 

Calliandra brevipes Benth. — Leguminosa (Mimos.) — Flora
ção intensa rosea, branca e rosea, de bello effeito. Or
namental. Planta brasileira. Floresce varias vezes por 
anno. 

Cassia fistula Lin. — Leguminosa (Caesalp.) — Nomes vulga
res: "Cana-fistula", "Cassia imperial", "Chuva de 
ouro". Arvore. Flores amarello-ouro em cachos pen
dentes. Originaria da Asia tropical. 

Caesalpinia pyramidalis Tui. — Leguminosa (Caesalp.) — Flo~ 
res amarellas. Brasil. 

Caesalpinia tinctoria Domb. — Leguminosa (Caesalp.) Nome 
vulgar: "Tintureira". Arvore. Flores amarellas. Co
lombia. 

Celosia argêntea Lin. — Amarantacea. Flores branco-prateado-
Trópicos. 
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Cereus peruvianus Mill. — Cactacea. Flores alvas. Brasil e 
Guyanas. 

Chorisia crispiflora H.B.K. — Bombacacea. Nome vulgar: 
"Paineira". — Arvore. Flores róseas, grandes. 

Clerodendron fragrans Willd. var. flore-pleno Hort. — Verbe
nacea. Arbusto. Flores de coloração branca, ligeira
mente rosea. Originaria da China. 

Clerodendron infortunatum Gaertn. — Verbenacea. Flores ver
melhas, índias. 

Clitoria amazonum Mart. — Leguminosa (Papil) Floração 
branco-rosado. Brasil. 

Clitoria racemosa Benth. — Leguminosa (Papil). Arvore. Flo
res roxo-claro. Brasil. 

Clitoria Ternatea L. var. flore-pleno. Leguminosa (Papil.) Es-
candente. Flores azues. Trópicos. 

Clusia fluminensis Planch et Triana. — Guttifera. Nomes vul
gares: "Mangue da praia", "Abano". Flores alvas. 
Brasil. 

Cordia taguahyensis Veil. — Borraginacea. Arbusto. Flores 
alvas. Brasil. 

Couroupita guianensis Aubl. — Lecythidacea. Nomes vulga
res: "Castanha de macaco", "Abricó de macaco". Ar
vore frondosa. Floração em ramos insertos no tronco, 
desde a base. Flores grandes, carnosas, róseas bonitas. 
Brasil e Guyanas. 

Dahlstedtia pinnata Malme. — Leguminosa (Pap.) — Flores 
roseo-roxeadas. Brasil. 

Desmodium discolor Vog. — Leguminosa (Pap.) Nome vulgar: 
"Marmelada de cavallo". Flores roxas. Brasil. 

Epidendrum difforme Jacq. — Orchidacea. Flores amarello-
limão, abundantes, pequenas. Brasil. 

Eryngium serra Cham, et Schlech. — Umbellifera — Brasil. 
Erythrina corállodendron Lin. — Leguminosa (Pap.) — No

mes vulgares: "Flor de coral", "mulungu", "Suihã". 
Flores vermelho alaranjadas. America boreal e índias 
occidentaes. 

Eugenia caryophyllata Thunb. — Myrtacea. "Craveiro da ín
dia" — Arvore. Flores pequenas, brancas. índia. 

Eugenia malaccensis Lin. Myrtacea. Arvore. Floração intensa, 
roxa. Fructo comestível. Asia. 

Galphimia gracilis Bartl. — Malpighiacea. — Flores amarellas. 
Mexico. 
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Garcinia Livingstonei T. Anders. — Guttifera. — Arvore. Flo
ração branco-amarellado, odorante. Africa tropical-

Grewia paniculata Roxb. — Tiliacea. Arvore. Cachos amarei-
los, abundantes. Originaria da Malaya. 

Hedychium coccineum Buch. Ham. Zingiberacea. — Flores 
vermelhas. 

Hedychium spicatum Ham. — Zingiberacea. Flores alvas. ín
dia oriental. 

Hibiscus rosa-sinensis L. var. fulgens Hort. Malvacea. Flores 
vermelhas. 

Hibiscus rosa-sinensis L. var. zebrinus Hort. — Malvacea. Rosa. 
Honckenya ficifolia Willd. — Tiliacea. Arbusto. Flores roxas. 

Africa. 
Ipomoea fistulosa Mart. — Convolvulacea. Nome vulgar: "Al

godão do pântano". Flores roxas. Brasil. 
Isotoma longiflora Presl. — Campanulacea. Nomes vulgares: 

"Juati", "Céga-olho", "Arrebenta-cavallo", "Jasmim 
da Italia", Flores alvas. índias occidentaes. 

Kerria japonica DC. — Rosacea. Flores amarello-ouro. Japão. 
Kopsia fructicosa A.DC. — Apocynacea. Flores róseas. Malaya-
Lafoensia replicata Pohl. var. adenophylla Koehne. — Lythra

cea. Flores alvas com cálice roxo. Brasil. 
Lagerstroemia flos-reginae Retz. — Lythracea. Arvore. Flora

ção em grandes cachos roseo-violaceos, erectos. Asia 
tropical. 

Lagerstroemia indica L. — Lythracea. Flores roxo — róseo-
China. 

Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. Lythracea. Arvore. Flores 
roxas. Asia. 

Lecythis lanceolata, Poir. —- Lecythidacea. Nomes vulgares: 
"Sapucaia branca", "Sapucaia-mirim". Flores róseas 
roxeadas. Brasileira. 

Lippia lycioides Steud. Verbenacea. Nome vulgar: "Cedron". 
Flores alvas, odorantes. Brasil. 

Medinilla venosa Blume. — Melastomatacea. Arvore. Flores ei» 
grandes cachos pendentes, com bracteas roseo-carre-
gado. Muito bonita. Malaya. 

Mimosa pudica L. — Leguminosa (Mim.) Nome vulgar: "Sen
sitiva". Flores roxas. Brasil. 

Mimosa sepiaria Benth. — Leguminosa (Mim.) "Nome vulgar: 
"Espinho de Maricá". Arbusto. Flores alvas. Brasil. 
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Monodora myristica Dun. — Anonacea. Arvore. Flores abun
dantes, grandes, pendqntes, de coloração amarella, 
pintalgadas de marron. Africa. 

Parkia pêndula Benth. — Leguminosa (Pap.) Nome vulgar: 
"Visgueiro". Flores vermelhas em capitulos pendentes 
Brasil. 

Pavonia spinifex Cav. Malvacea. Nome vulgar: "Arranca es
trepe". Flores amarellas. Brasil. 

Pentagonia spathicalix Schum. — Rubiacea. Flores amarellas. 
Brasil. 

Piptadenia colubrina, Benth. — Leguminosa (Mim.) Nome 
vulgar "Angico". Arvore. Flores alvas. Brasil. 

Pontederia cordata Lin. — Pontederiacea. Planta aquática, 
herbácea. Flores roxas. America tropical. 

Rheedia longifolia Planch et Triana. — Guttifera. Nome vul
gar: "Bacupary". Flores amarello-claro. Fructos co
mestíveis. Brasil. 

Rheedia macrophylla PI. et Tr. — Guttifera. Arvore. Nome vul
gar: "Bacury-pary". Flores pequenas, branco ama-
relladas, abundantes. Fructo comestivel. Brasil. 

Schwannia elegans Juss. — Malpighiacea. Planta de curiosa 
floração, com quatro flores em cada haste, sendo 
duas róseas e duas brancas. Brasil e Paraguay. 

Solanum sisymbrifolium Lam. Solanacea. Flores violáceas. 
America boreal e Mexico. 

Tamarindus indica L. — Leguminosa (Cães.) Nome vulgar: 
"Tamarindo". Flores amarello-alaranjado. Africa. 

Tecomaria capensis Spach. — Bignoniacea. Flores de côr "frai-
se", avermelhada. Africa do sul. 

Tibouchina granulosa Cogn. — Melastomatacea. Nomes vul
gares: "Flor de quaresma", "Quaresma". Flores roxas. 

Turnera aurantiaca Benth. — Turneracea. Arbusto. Flor côr 
de laranja- Brasil e Guyanas. 

Vangueria edulis Vahl — Rubiacea. Flores alvas. Africa tro
pical. 

Victoria regia Lindl. — Nymphaeacea. Nomes vulgares. "For
no de jaçanã", "Forno d'agua", "Mururé", "Victoria 
regia". Flores alvas. Brasil. 

Zephyranthes cândida Herb. — Amaryllidacea. Flores alvas. 
Argentina. 

L. A. P. 



c R E L A T Ó R I O S 

R E L A T ó R I O SOBRE A M U R C H A DO ALGODOEI
RO, C A U S A D A PELO "FUSARI U M VASINFECTUM* 

Atk. NO ESTADO DA PARAHYBA 

Snr. Director ão I. B. V. 

Tendo sido designado pelo Snr. Ministro da Agricultura para proceder 
°s estudos necessários ao conhecimento da murcha do algodoeiro causada 
fio Fusarium vasinfectum Atk. no Estado da Parahyba, venho desincum-
«-me desta missão, apresentando o relatório das observações colhidas du-
a*ite a viagem realizada no mez de abril do corrente anno e o resultado 
°s experimentos posteriormente executados. As conclusões constantes 
este relatório foram obtidas com exame do material colligido em abril, 
Pocha imprópria para a observação da doença, como sabeis, e o estudo 
a s Plantas remettidas durante a actual cultura algodoeira. 

^ Solicito-vos seja encaminhado ao Snr. Ministro da Agricultura o rela
t o junto e scientifiçados dos seus resultados os Snrs. Directores dos Ser-

Ços de Plantas Têxteis e Defesa Sanitaria Vegetal. 

Cordeaes saudações. 
ass.) HEITOR DA SILVEIRA GRILLO, 

Assistente-chefe do I.B.V. 

Exmo. Snr. Dr. Odilon Braga, M.D. Ministro da Agricultura. 

Incumbido por V. Excia. para proceder aos estudos necessários 
(< verificação da existência da doença conhecida pelo nome de 
*QUrcha" do algodoeiro no Estado da Parahyba, venho desempe-

^har-se desta missão, apresentando a V. Excia. o relatório da via-
&em e das pesquisas realisadas. 

Tendo partido a 11 de abril do corrente anno, por via-aerea, 
c°m destino ao Estado da Parahyba, cheguei no mesmo dia ao Re-
^ lfe e, á noite, dirigi-me de automóvel para a cidade de João Pessoa. 
^° dia seguinte, encaminhei-me para a Estação Experimental de 
^agoinhas, onde iniciei as observações sobre o mal, apesar da im-
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propriedade da epocha (abril) para a verificação dos symptomas, 
percentagem de ataque, variedades susceptiveis, associação com ou
tras doenças e pragas do algodoeiro, especialmente a broca e ou
tros factores indispensáveis para um julgamento perfeito da situa
ção actual da doença no Estado da Parahyba. Realmente, o mez de 
abril offerece aos visitantes do nordeste um quadro desolador ed 
relação á lavoura algodoeira. E' que se encontram nos campoS 

apenas os restos da cultura anterior, impossibilitando observações 
da mais alta valia e limitando as pesquizas ao exame das plantas 
reduzidas a hastes seccas e abandonadas entre as vegetação expon-
tanea. A photographia n.° 1 elucida devidamente o estado da cul
tura da variedade Texas, por occasião da minha viagem ao nor
deste, no local onde foi pela primeira vez colligido material de 
"murcha" pelo DR. URSULINO VELLOZO. Não me cabe nenhuma res
ponsabilidade na escolha da epocha de minha viagem. A minha 
designação foi motivada por um pedido urgente do Serviço de Plan
tas Têxteis, conforme se verifica pelo officio do mesmo serviço, so
licitando de V. Excia. providencias para um estudo apurado da 
"murcha" nos algodoeiros daquelle Estado nordestino. Não encon
trando pois, por occasião da minha viagem á Parahyba, elemen
tos sufficientes para avaliar a distribuição da "murcha" nas suas 
zonas algodoeiras, tive um entendimento com os Snrs. URSULA*0 

VELLOZO, Director da Estação Experimental de Alagoinhas e CAR

LOS DE FARIAS, Chefe do Serviço Estadual de Controle de Sementes, 
no sentido de remetter para a Secção de Phytopathologia do Insti
tuto de Biologia Vegetal, todas as plantas colligidas durante a 
actual safra e consideradas suspeitas da referida doença. Julguei 
ainda conveniente recommendar ao actual Director do Serviço de 
Plantas Têxteis, Dr. JOãO MAURíCIO, a installação de um laborató
rio de Phytopathologia em Alagoinhas e a vinda a esta Capital, do 
actual director da referida Estação Experimental, Dr. URSULINO 

VELLOZO, afim de adquirir em um estagio de estudos na Secção de 
Phytopathologia do Instituto de Biologia Vegetal, sob a minha 
chefia, a technica necessária ao exame e controle da doença. O Dr-
URSULINO VELLOZO, após adquirir com efficiencia e proveito a tech
nica necessária ao estudo da murcha do algodoeiro, voltou para 
Alagoinhas, tendo remettido material de procedência varia, que fox 

devidamente estudado, conforme os experimentos adeante enume
rados. As conclusões deste relatório compreendem pois, as observa
ções e pesquizas feitas durante a minha viagem e o exame do ma
terial posteriormente recebido, collectado durante a actual safra» 
que permitte um melhor julgamento sobre a distribuição da doença 
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**a Parahyba, habilitando os poderes competentes a tomar as me
adas acauteladoras da lavoura algodoeira nordestina. 

ESTUDO DA "MURCHA" DO ALGODOEIRO CAUSADA PELO 
FUSARIUM VASINFECTUM ATK, NO ESTADO DA 

PARAHYBA. 

A doença que ataca o algodoeiro em diversos paizes estran-
Seiros, conhecida pela denominação de "murcha", é attribuida a 
°is fungos differentes: Fusarium vasinfectum Atk. e Verticillium 

Jbo-atrum Rke & Berth. Ambos já foram assignalados em nosso 
aiz- A murcha de Verticillium é também conhecida, segundo au-

0res americanos, pela designação de hadromycosis, que abrange 
a s doenças causadas por fungos parasitos dos tecidos lenhosos das 
Pintas . Ella foi assignalada em Viçosa, Estado de Minas Geraes, 
Pelo Prof. A. S. MüLLER (2) e em diversas localidades do Estado de 
k- Paulo pelos Drs. A. P. VIEGAS e H. P. KRUG, do Instituto Agróno
m o de Campinas (4) A murcha de Fusarium foi pela primeira 
Vez verificada no Brasil, pelo Dr. A. P. KRUG (3.a) em material pro-
Cedente da Estação Experimental de Alagoinhas, colligido pelo res
pectivo director, Dr. URSULINO VELLOZO, e apresentada, em forma 
^e these, na Primeira Reunião de Phytopathologistas que tive a 
^°nra de organizar e que foi realizada nesta Capital em janeira 
^este anno. Após a communicação do Dr. KRUG, a imprensa para
i b a n a e a desta Capital estamparam diversos artigos sobre a 
Cavidade da doença e os perigos de sua disseminação na lavoura 

godoeira nordestina. 
Outras referencias sobre o assignalamento da murcha de Fu-

surium foram feitas ha vários annos no Estado de São Paulo pelos 
^nrs. J o s É DE CAMPOS NOVAES, então phytopathologista do Insti
tuto Agronómico de Campinas e ADOLPHO HEMPEL, entomologista 
3 a Secretaria de Agricultura do Estado de S. Paulo. A leitura do 
relatorio apresentado pelo primeiro dos citados autores deixa a 
opressão de uma lamentável confusão no conhecimento da sym-
Ptomatologia e etiologia da doença attribuida, segundo observação 

e*ta ao microscópio pelo autor, "a picnidias da Neucosmospora, 
^ e foi classificada entre o género Phyllosticta e o enorme género 

Corria". "Participa de ambos" — accrescenta o Snr. CAMPOS NO-
AES — « n a s s u a s varias formas de mycelios, estromas, picnidias 

pg ra s visiveis desde a raiz, caule, folha, até capulho, onde o desas-
r e se torna patente ao mais summario exame". Evidentemente 
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esta descripção irrisória não pode ser tomada a serio como demons
tração da existência da doença no Estado de S. Paulo. A commu-
nicação do Snr. A. HEMPEL feita em novembro de 1925, assignala a 
murcha do Fusarium em plantações de Itupeva, Estado de S. Paulo, 
conforme se lê na informação abaixo transcripta, reproduzida d° 
Relatório do Superitendente do Serviço de Algodão (1) relativo ao 
anno de 1925: 

COPIA — Auto 1334:2. Informação — O murcha
mente é produzido pelo fungo Neocosmospora Vasinfecta 
(Atk), e foi por mim encontrado em algodoeiro Day's P e ' 
digreed, provenientes de sementes recebidas de Sergipe e 
plantadas em um pomar, muito distante de qualquer 
plantação de algodão, em Itupeva. As plantas infecciona
das foram extirpadas e incineradas. Portanto os algodoaes 
de Itupeva não foram infeccionados, ou pelo menos ° 
"murchamento" não se manifestou nos algodoaes de Itu
peva. Não tive opportunidade de examinar os outros alg°' 
doeiros doentes e de sementes da mesma procedência, 
plantadas por um lavrador de Sorocaba, mas o Snr. Chris-
tovam Dantas, Director da Estação Experimental de Ala-
goinhas, em Piracicaba, me informou que a moléstia qu e 

atacara estas plantas também era o "murchamento". Nao 
ha um infeccionamento dos algodoaes nestas localidades 
mas a moléstia se manifestou em alguns algodoeiros sus
ceptíveis e provenientes de sementes importadas de urü 
outro Estado. — São Paulo, 21 de Novembro de 1925 (as-
signado) ADOLPHO HEMPEL — Entomologista. 

O então Superintendente do Serviço de Algodão, Dr. ALVES 
COSTA, immediatamente solicitou do assistente do referido serviço 
em Sergipe, informação sobre o apparecimento de doença neste 
Estado, tendo obtido respostas negativas. 

O extincto Instituto Biológico de Defesa Agricola não recebeu 
material para confirmar a classificação do Snr. A. HEMPEL, netf1 

houve outros assignalamentos em S. Paulo. O estudo da murcha 
foi retomado em 1933 por A. P. VIEGAS e continuado por H. P. KRüG, 
phytopathologistas do Instituto Agronômico de Campinas. As peS' 
quizas conduzidas por ambos (4) provam que até a presente data 
não existe nas plantações de algodão de S. Paulo a murcha devida 
ao Fusarium vasinfectum Atk. e sim a causada pelo Verticilii^ 
albo-atrum Rke & Berth. (3). 
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, As observações e experimentos que realizei na Estação Expe
rimental de Alagoinhas confirmam o trabalho do Dr. H. P. KRUG. 
f*0 local onde foram colhidas pelo Dr. URSULINO VELLOZO, em outu-

ro do anno passado, as plantas com os symptomas característicos 
e "murcha" de Fusarium, posta em evidencia pelo Snr. M. P. 
^UG, no referido local repito, procedi a um exame cuidadoso em 

filhares de plantas restantes da cultura, seccionando-as longitu-
^al e transversalmente, afim de verificar o escurecimento dos 
asos lenhosos nas raizes, caules, ramos peciolos e nervuras de al

gemas folhas ainda existentes. A grande maioria das plantas exa-
"^nadas apresentava o lenho com a coloração branca, normal em 
P antas sãs. Observei apenas três plantas com numerosos pontos 

Scuros e irregulares no lenho, característicos da "murcha", repre
s a d o s na photographia ns. 2 e 3. No local onde as mesmas fo-
am colhidas examinei cerca de 26.000 plantas que eram amontoa-
a s (photo n. 4) e em seguida incineradas. Colhi amostras de terras 
este local, que foram estudadas no Instituto de Biologia Vegetal, 
°b o ponto de vista bacteriológico pelo Dr. DOMICIO DE AZEVEDO 

^ue encontrou nas culturas feitas um Fusarium com todas as pro
babilidades de saprophyta. O PH deste solo (= a 5,34) revelou-se 
acido e portanto favorável ao desenvolvimento do Fusarium. 

As plantas que apresentavam o lenho com o escurecimento ca-
racteristico de murcha, foram examinadas ao microscópio em cor-
t e s transversaes e longitudinaes, mostrando os vasos lenhosos in-
Vadidos de mycelio de fungo, conforme illustram as photographias 
íls- 5 e 6. Quando o mycelio desenvolve-se abundantemente em uma 
^terminada região dos vasos lenhosos, impedindo a subida da 
Seiva bruta, a planta apresenta symptomas typicos, taes como a 
^Urchidão, o encarquilhamento e o descoramento das folhas, se-
Süido de morte. 

Além do exame microscópico, realizei em Alagoinhas diversas 
alturas nos seguintes meios especiaes para o Fusarium, nos quaes 
c°Uocava fragmentos asepticos de caules atacados. 

Meio de Home e Mitter: 

Glucose 2 Srs-
Batata 1 0 

Asparagina 2 
Phosphato de potássio 1>25 
Sulfato de magnésio 0.75 
Agar-agar 15 
Agua 1000 c.c. 



— 324 — 

Meio de Coon: 

Saccharose 7, 2 grs. 
Dextrose I 3, 6 
Sulfato de magnésio 1,23 " 
Phosphato acido de potássio 2,02 " 
Agar-agar 12 
Agua 1000 c.c. 

No fim de dois dias observamos nos tubos de cultura uma ve
getação branca (photo n. 7) que rapidamente se desenvolvia e que 

revelou ser o Fusarium. De volta ao Rio, procurei comparar est* 
cultura com a de um tubo de Fusarium vasinfectum, gentilmente 
cedido pelo Dr. H. P. KRUG e verificado pelo Prof. WoLLENWEBEBr 
especialista no género Fusarium. Ambas as culturas apresentavam 
idênticos caracteres culturaes e morphologicos. A prova do arroZr 
que consiste em semear o fungo em um meio de cultura de gelose-
arroz, foi positiva, isto é, houve producção de uma coloração cara
cterística, vermelho-vinacea. Restava a prova de inoculação efl1 

plantas das variedades Texas, H. 105 e herbáceo parahybano, qu e 

foi executada em vasos e no campo experimental, com todas as pre
cauções de isolamento em caixas envidraçadas, especialmente con
feccionadas (photo n. 8). Foram realizadas inoculações, em 15 plan
tas de cada uma das variedades acima enumeradas, repetidas três 
vezes, sendo negativos os resultados. 

Idêntica orientação foi seguida no estudo do material colhido 
em Guarabira, no sitio do Snr. JOSé CAMILLO e em Alagôa Grander 
sendo que o primeiro apresentava resultados positivos e o segundo 
negativos. Devo accentuar. que este material apresentava-se rese-
quido e impróprio para uma diagnose completa da doença. 

De volta ao Rio, organizei com sementes trazidas da Parahyb* 
uma pequena plantação no campo experimental da Secção de Phy* 
topathologia, com o intuito de observar durante o corrente anno a 
occurrencia das doenças e especialmente a "murcha". Não logrei en
contrar uma única planta com os symptomas desta doença e assi' 
gnalei apenas o apparecimento, nas folhas das variedades Texas e 

H. 105, da mancha angular causada pelo Bacterium malvacearutí1 

(E. F. Smith) E. F. SMITH e da ferrugem devida ao Cerotelium deS' 
mium Arth. 

Do material recebido durante os mezes de setembro e outubr0 

do corrente ano, procedente da Parahyba, obtive resultados positi' 
vos com o da variedade Texas, cultivado no municipio de Alago3' 
Grande, na localidade denominada Canafistula, material colhido 
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Pelos Snrs. URSULINO VELLOZO e RENATO MAKTINS. A nota que acom
panha este material declara que o mesmo apresenta os symptomas 
typicos de "murcha" manifestada em pequena intensidade. 

Concluimos pois que a "murcha" de Fusarium existe na Esta
ção Experimental de Alagoinhas e seus arredores, Guarabira e 
A*agôa Grande, conforme experimentos realizados. 

As condições mesologicas têm uma influencia considerável no 
grau de susceptibilidade das plantas aos parasitos, augmentando 
° u diminuindo a sua receptividade ás infecções. Destarte é acon
selhável realizar as provas de inoculações no habitat próprio do 
algodoeiro, sendo indicado a Estação Experimental de Alagoinhas 
c°mo o centro destes trabalhos. O Rio de Janeiro offerece condi
ções edapho-climaticas differentes do nordeste, condições que in
tuem na receptividade das plantas ás infecções. Além disso, o 
fungo variedades ou linhagens, para as quaes determinado algo
doeiro é resistente, deixando de o ser para outra variedade de 
fungo. O problema é pois, exclusivamente regional. 

Os symptomas de "murcha" verificados em Alagôa Grande pelo 
^r. URSULINO VELLOZO, cuja competência, zelo e dedicação ao tra
balho, tive o ensejo de verificar na minha viagem ao nordeste - -
%ados aos exames macroscópicos e microscópicos dos caules e das 
culturas em meios especiaes constituem provas da presença do Fu-
S(*>rium na referida localidade. 

Os focos assignalados são no momento muito reduzidos, mas é 
Preciso não esquecer que o fungo permanece no solo, nos pés de 
algodoeiros restantes após a colheita em hospedeiros da familia 
^as Malvaceas e em pequena percentagem nas sementes oriundas 
oe plantas contaminadas. A disseminação do fungo está pois inti
mamente ligada ás condições mesologicas favoráveis: — clima, 
s°lo e planta susceptivel. A resolução do problema consiste em 
observar todos estes factores, applicando as medidas de defesa sa
l t a r i a vegetal, adeante enumeradas, e seleccionando as varie
dades resistentes á "murcha". E' este o principal trabalho das esta
ções experimentaes de agricultura, que precisam ser conveniente
mente apparelhadas de material e pessoal competente para re
solver scientificamente os problemas das regiões onde estão loca
lizadas. Foi assim que as estações experimentaes americanas crea-
ram variedades de algodoeiros resistentes á "murcha" e entre nós o 
instituto Agronômico de Campinas trabalha activamente na seiec-
Ção de plantas resistentes ao Verticillium álbo-atrum. 

As medidas que julgo necessárias e indispensáveis á erradica
rão da "murcha" na Parahyba são as seguintes: 
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1) — Delimitação da area contaminada, que deverá ser man
tida sob inspecção permanente durante o tempo da erradicação-

2) — Destruição total das plantas atacadas e dos hospedeiros 
do fungo e permissão ao plantio somente de variedade reconheci
das como resistentes á doença. Emquanto não forem obtidas estas 
variedades, deverá ser estabelecida a prohibição do plantio de al-
godão nas zonas contaminadas, afim de diminuir o foco de infec
ção, sendo permittida a rotação de culturas refractárias á doença! 

3) — Prohibição do transito para fora da zona contaminada 
de agentes de disseminação do fungo (animaes, instrumentos agrá
rios, etc.) sendo permittido somente após a necessária desinfecção; 

4) — Prohibição de importação de sementes oriundas de zonas 
edapho-clímaticas differentes da Parahyba ou que estejam conta
minadas por doenças, taes como a "murcha" do Verticillium, ainda 
não notificadas naquelle Estado nordestino; 

5) — Emquanto não ficar definitivamente delimitada a zona 
ou zonas contaminadas é de maior conveniência prohibir a expor
tação de sementes da Parahyba para outros Estados algodoeiros. 
Esta prohibição poderá ser levantada ou modificada, de accôrdo 
com os estudos e observações sobre o comportamento das varie
dades cultivadas na Parahyba em relação á "murcha" de Fusarium 
e o melhor conhecimento da zona infestada; 

6) — Direcção única na orientação do serviço technico e nos 
trabalhos experimentaes de algodão na Parahyba, cabendo á esta
ção experimental de Alagoinhas a creação de variedades resisten
tes á "murcha" e observações phytopathologicas, taes como data do 
apparecimento, percentagem da infestação, influencia da broca 
(Gasterocercodes gossypii), do solo, plantas hospedeiras do fungo 
e especialmente o exame e verificação experimental de todo o ma
terial suspeito colligido em diversas zonas do Estado. 

Evidentemente, torna-se indispensável a installação de um la
boratório de Phytopathologia em Alagoinhas e a designação de um 
profissional competente para estudar estes problemas; 

7) — Applicação do capitulo IV do regulamento de Defesa Sa
nitaria Vegetal, relativo á "erradicação e combate de doenças fc 

pragas de plantas e transito de vegetaes e partes de vegetaes". 
São estas, Snr. Ministro, as medidas que julgo necessárias 

para impedir a disseminação nos algodoaes nordestinos da "mur
cha" de Fusarium, até a presente data assignalada em area relativa
mente restricta do Estado da Parahyba. A applicação destas me
didas constituirá uma garantia segura para a defesa dos algodoaes 
parahybanos, que deverão assentar o seu futuro nos trabalhos de 
pesquizas e experimentação. 
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Aproveito o ensejo para apresentar a V. Excia. os protestos de 
a ^a estima e distincta consideração. 

Ass.) HEITOR V. DA SILVEIRA GRILLO. 

Assistente-cheíe da Secção de Phytopathologia do 
I.B.V. 
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Photographia n°. 1 
Local onde foi pela primeira vez colligido material de 

Estação Experimental de Alagoinhas 
'Murcha", na 



Photographia n°. 2 
Nota-se o escurecimento do lenho 

Photographia n° 3 
Nota-se o escurecimento do lenho 

Photographia n°. 4 
Parte do material que foi examinado na Estação Experimental 

de Alagoinhas 



Photographia n°. 5 
Corte visto ao microscópio mostrando o mycelio do fungo nos vasos 



Photographia n°. 6 
Corte do caule visto ao microscópio mostrando o mycelio do fungo 

nos vasos 



Photographia n° . 7 
Aspectos das culturas de Fusarium 



Photographia n°. 8 
Caixas envidraçadas para isolamento, utilisadas no presente trabalho 



RELATóRIO SOBRE AS DOENçAS DOS CITRUS 
N O D I S T R I C T O F E D E R A L , E S T A D O D O R I O D E 

JANEIRO E MINAS GERAES 

INTRODUCçãO 

por 

H. S. FAWCETT 

(Da Universidade da California) 

Convidado pelo Governo do Estado de São Paulo para, du
rante um periodo de cinco mezes estudar as doenças dos Citrus 
^esta parte do território brasileiro de collaboração com os techni
c s do Instituto Biológico de São Paulo, cheguei ao Rio de Janeiro 
ern 19 de Novembro de 1936. Por autorisação do Snr. Secretario da 
agricultura de São Paulo e do Professor H. DA ROCHA LIMA, dire
t o r superintendente do Instituto Biológico permaneci no Rio de 
Janeiro até 26 de Novembro, visitando em seguida o Estado de Mi-
**as Geraes até 5 de Dezembro, quando regressei ao Rio de Janeiro 
°rtde permaneci até 8 de Dezembro. A estadia no Rio de Janeiro e 
a viagem ao Estado de Minas Geraes tiveram por fim proporcio
nar-me o ensejo de vitar pomares do Districto Federal, Nova Iguas-
sú, Deodoro e São Gonçalo no Estado do Rio de Janeiro, Viçosa, 
^onte Nova, Bello Horizonte e Lavras no Estado de Minas Geraes. 
^ssas visitas deram-me occasião de realisar observações de rele-
vante importância para o conhecimento das doenças que prevale-
Cem nessa parte do Brasil, e que ao meu vêr e no do Dr. A. A. Bi-
^ANCOURT que planejou esta primeira parte de minha estadia neste 
P^iz, eram indispensáveis para os meus trabalhos ulteriores no 
estado de São Paulo. 

Nas visitas aos pomares do Districto Federal e Estado do Rio, 
í^i acompanhado dos Snrs. Drs. H. V. S. GRILLO, professor da 
escola Nacional de Agronomia e Assistente Chefe no Instituto de 
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Biologia Vegetal e Dr. A. A. BITANCOURT que collaboraram com-
migo na elaboração da parte do presente relatório que se refere a 
essas regiões. Em algumas dessas visitas fomos egualmente acom-
panhados do Snr. Dr. JEFFERSON RANGEL, do Serviço de Defesa Sa
nitaria Vegetal e outros funccionarios da mesma repartição e da 
Directoria de Fructicultura, do Ministério da Agricultura. 

Em Minas Geraes acompanharam-me em todas as localidades 
visitadas o Snr. Dr. ALBERT S. MüLLER da Escola Superior de Agr1' 
cultura de Viçosa, que collaborou commigo na parte do presente 
relatório que se refere a esse Estado, e em Viçosa o Professor P . **• 
ROLFS e o Dr. J . B. GRIFFING, director da Escola, em Bello Horizon' 
te os Drs. GOUVEIA e H. LOTT, e, em Lavras os Drs. J . H. WHEELOCK 
e J . DESLANDES. 

A collaboração prestada por todos esses technicos, nas locaU" 
dades visitadas foi muito valiosas. 

A investigação iniciada no Districto Federal, Estados do Rio ° e 

Janeiro e Minas Geraes, prosegue agora no Estado de São Paulo 
onde cheguei em 9 de Dezembro de 1936. 

As doenças mais importantes observadas na região que cu" 
cunda o Rio de Janeiro são a melanose acompanhada da podridão 
peduncular, ambas causadas pelo mesmo agente, a podridão do pe> 
a psorose, a chlorose zonada, a verrugose da laranja doce e a ver-
rugose da laranjeira azeda. 

Nas localidades visitadas em Minas devem ser especialmente 
salientadas a podridão do pé e a psorose. A melanose, a leprose, a 

' verrugose da laranjeira azeda e a foliocellose apresentavam gravi' 
dade somente em determinadas localidades ou pomares. 

No presente relatório são feitas suggestões relativas a essas 
doenças e também a outras de importância menor. Os phytopatho-
logistas brasileiros, em diversas occasiões, já fizeram sobre a maior 
parte das doenças tratadas no presente relatório valiosas recom-
mendações, baseadas em pesquizas effectuadas neste ou em outros 
paizes, e adaptadas ás condições do Brasil. Conforme se poderá ve
rificar, as suggestões deste relatório estão em conjuncto em p e r ' 
feito accôrdo com o que já foi publicado neste paiz. Accrescenta-
mos, entretanto, detalhes que na sua maioria são o fructo de in' 
vestigações feitas nestes últimos annos, principalmente nos Esta' 
dos Unidos. 

As publicações brasileiras a que allude o paragrapho anterior 
são as seguintes: 

A. A. BITANCOURT e H. V. S. GRILLO: A chlorose zonada. Arch-
Inst. Biol. de São Paulo, 1934 5:245-250. 6 est. 
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A- A. BITANCOURT: AS Manchas das Laranjas. Inst. Biol. São Paulo. 
Bol. n . 53. 135, p. 1.934. 

A- A. BITANCOURT, J . P . FONSECA e M. AUTUORI: Manual de Citri
cultura, 2.a parte. Doenças, Pragas e Tratamento. 1934, 
212 p. 

A- A. BITANCOURT, A podridão do pé das laranjeiras. Inst. Biol. 
São Paulo. Bol. 81 15 p. 1936. 

G - CORRêA, Tratamento racional dos pomares de Citrus. Esc. Sup. 
Agr. Veter. Minas Geraes. Circ. 73. H.P.8. 

A- S. MüLLER, Observations and notes on Citrus in Minas Geraes. 
Phytopat. 23:9:734-737.1933. 

Convém salientar aqui as doenças ultimamente verificadas 
Ueste paiz e portanto ainda pouco conhecidas ou ainda as doenças 
ja investigadas em outros paizes, mas, sobre as quaes pouco se 
sabe ainda. São ellas a chlorose zonada, a leprose, a xyloporose, re
centemente identificada em Limeira, no Estado de São Paulo e uma 
Uova doenças das folhas que occorre em Lavras, no Estado de Mi-
Uas. Com excepção da leprose, essas doenças foram todas desco
bertas ha relativamente pouco tempo e não foram portanto, ainda 
suficientemente investigadas pelos phytopathologistas. E' por
tanto de toda urgência e necessidade que a distribuição dessas 
doenças seja devidamente apurada em todas as regiões citricolas 
do paiz e que acuradas pesquizas sejam feitas afim de que sejam 
determinadas a natureza e as causas dessas doenças como base de 
sua prevenção e combate no território do paiz. 

Conforme disse no inicio desta introducção, os estudos e obser
vações que fazem o objecto do presente relatório foram possibili
tados graças ao Snr. Secretario da Agricultura de São Paulo e da 
Professor ROCHA LIMA que autorizaram as visitas das localidades • 
acima enumeradas. 

As visitas ás regiões citricolas das proximidades do Rio de 
Janeiro puderam ser feitas graças ao interesse manifestado pelo 
Snr. Dr. ODILON BRAGA, Ministro da Agricultura que tudo facilitou 
íunto aos serviços do Ministério de quem fui hospede official du-
rante a minha estadia no Rio, e á assistência do Dr. GRILLLO, incan
sável na preparação das excursões. 

A opportunidade das viagens em Minas Geraes foi proporcio
nada pelo Dr. ISRAEL PINHEIRO, Secretario da Agricultura, que de
monstrou grande interesse nas visitas ás diversas localidades. 
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E' com prazer que registro aqui os meus agradecimentos a es-
tas personalidades que pela boa vontade e o interesse que manifes
taram, permittiram a realisação dos estudos e observações que pas
saremos a relatar a seguir. 

1. — DISTRICTO FEDERAL E ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

por 

H. S. FAWCETT H. V. S. GRILLO 

(Da Universidade da California! (Do Insti tuto de Biologia Vegetai 

A . A . BlTANCOURT 
(Do Insti tuto Biológico de São Paulo) 

No Districto Federal e no Estado do Rio de Janeiro foram visi
tadas as seguintes regiões: Campo Grande, Deodoro. Nova IguassU 
e São Gonçalo. 

Na região de Campo Grande, as principaes doenças observadas 
nessa época do anno são a melanose, a verrugose da laranja doce, 
a verrugose da laranja azeda, a psorose e a chlorose zonada. A? 
doenças de importância secundaria são: a falsa melanose, a man
cha de alga, o feltro, a mancha areolada, a anthracnose do limoeiro 
verdadeiro, a foliocellose, o collapso do mesophyllo e o desseca-
mento interno das fructas. 

Na Estação Experimental de Deodoro, as principaes doenças 
observadas são a melanose, a verrugose da laranjeira azeda, a ver
rugose da laranja doce, a podridão do pé, e, em menor escala, a 

psorose. As doenças secundarias são a falsa melanose e o feltro-
Os symptomas de psorose nas folhas foram encontrados em 

duas arvores de Bahia, duas de Laranja Lima e uma de Laranja da 
China. Acreditamos que essas arvores provêm de borbulhas tiradas 
dos mesmos pés que forneceram ao Prof. P. H. ROLFS as borbulhas 
por elle utilisadas para alguns pés da Escola de Viçosa onde a pso
rose foi recentemente constatada. (Cf. a segunda parte deste rela
tório, referente ao Estado de Minas Geraes). 
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Na região de Nova Iguassú as principaes doenças são a mela
sse , a chlorose zonada, a podridão do pé, a psorose e a verrugose 
^ laranjeira azeda. A verrugose da laranja doce parece estar pre-
Sente somente em poucos pomares e acreditamos poderia ser com
pletamente erradicada mediante medidas promptamente applica-
^ s , conforme será explicado adiante. As doenças secundarias são 
a anthracnose do limoeiro verdadeiro, a decorticose do limoeiro si-
Clüano, o feltro, o collapso do mesophyllo, a foliocellose e a man
ha de Phoma. Em um viveiro desta região foi egualmente encon-
rado um caso typico de exanthema. Vários pés apresentavam os 
yrnptomas typicos, semelhantes ao mosaico, da psorose nas fo-
j*as. Foram egualmente observadas em alguns pés lesões das fo-
^as semelhantes ás que são devidas á falta de boro no solo. 

Em São Gonçalo, as doenças principaes são a melanose, a pso-
,°Se, a podridão do pé, a chlorose zonada e a verrugose da laran
j a azeda. A verrugose da laranja doce foi encontrada numa uni-
Ca fructa de um grande pomar de laranjeira Natal. As doenças se
cundarias são o feltro, a mancha de Phoma, a mancha de alga e a 
faisa melanose. Umas manchas das fructas que se apresentavam 
cpm muito maior importância nas immediações de uma fabrica de 
Clmento, pareciam lesões produzidas por algum producto chimico. 

Em todas essas regiões do Districto Federal e do Estado do 
***o as condições mesologicas parecem favoráveis ao desenvolvi
mento dos fungos benéficos, parasitas das cochonilhas dos Citrus. 
Estes fungos são o fungo vermelho, Sphaerostilbe, o fungo branco, 
p°donectria e o fungo preto, Myriangium. 

Suggestõcs relativas a algumas das doenças mais importantes. 

Melanose e podridão -peduncular. A melanose, caracterisada 
$0v pequenas pústulas pretas sobre as fructas e as folhas, e a po
dridão peduncular das fructas são ambas devidas ao fungo Pho-
^opsis citri. Para a melanose a infecção toma lugar nos órgãos em 
Vla de desenvolvimento, isto é, nas folhas e nas fructinhas ainda 
J^uito novas e portanto muito tenras, nos periodos favoráveis de 
umidade e temperatura. Os esporos do fungo parasita encontram-
Se em abundância nos galhos seccos. Tem sido frequentemente ob-
5e*"vado que a gravidade da melanose depende da proximidade de 
amos e galhos seccos, onde se desenvolvem abundantemente os 
sporos do fungo da melanose. Conforme já foi salientado em di-
e*"sas publicações feitas neste paiz, devem ser recommendados os 
0r*s tratos do pomar, como por exemplo, a poda dos galhos e dos 
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ramos seccos na medida em que essa operação pode ser realiza 
na pratica. As praticas culturaes que proporcionam ás arvores co 
dições favoráveis de desenvolvimento e asseguram a sua saua i 
previnem a formação de ramos seccos e devem ser fortemente aco 
selhadas. 

A calda bordaleza em concentrações baixas, ou seja a 1/2 P° 
cento (sulfato de cobre 500 grammas, cal virgem 500 gramma > 
agua 100 litros) tem se mostrado de grande efficiencia em loca 
dades semelhantes ás da Florida. As applicações de calda borda' 
leza devem somente ser empregadas quando necessárias e com a 

devidas precauções pois ao mesmo tempo que matam os fung0 

prejudiciaes, como o da melanose, ellas eliminam os fungos bené
ficos que destroem as cochonilhas. Essas applicações, portanto ten 
dem a augmentar a infestação desses prejudiciaes insectos. O em 
prego de 1 % de óleo em emulsão juntamente com a calda borda
leza previne em parte mas não na totalidade esse augmento da in
festação. Nos casos em que a maior parte das fructas acha-se n 
parte externa da copa das arvores, a pulverização de calda borda
leza pode ser dirigida especialmente sobre a fructa, evitando-se ° 
mais possivel de molhar os ramos principaes e o tronco, onde o 
fungos entomogenos podem existir em abundância. Esta suggeS' 
tão, naturalmente applica-se somente aos fungicidas que não sao 
ao mesmo tempo insecticidas. O augmento de cochonilhas que r^ 
sulta do emprego da calda bordaleza, deve portanto ser previsto e 

combatido por meio de insecticidas, como por exemplo a calda sul" 
focalcica ou a emulsão de óleo mineral. A calda sulfo-calcica, em
bora não tão efficiente como a calda bordaleza, ajuda um tanto em 
prevenir a melanose e a verrugose como veremos adeante e é um 
bom producto contra o ácaro da ferrugem e alguns insectos. 

Se fôr necessário applicar um fungicida mais enérgico que a 
calda sulfo-calcica, poder-se-á usar a titulo puramente experimen
tal e somente em alguns pés, a principio, uma mistura de sulfatcr 

de zinco com uma muito pequena proporção de sulfato de cobre-
Tal mistura poderá compor-se de 1 kilo e 1/2 de sulfato de zinco» 
125 grammas de sulfato de cobre e 1 kilo e 1/2 de cal virgem par3, 

100 litros d'agua, a titulo de experiência. Esta calda tem se m°s' 
trado um bom fungicida para prevenir a podridão parda das fru' 
ctas na California. 

Para o que diz respeito mais especialmente á podridão pedun
cular, convém lembrar que a suppressão do botão peduncular pelff 

emprego do ethyleno nas câmaras de coloração tem sido recom' 
mendado na Florida, mas tal tratamento deveria ser experimeU' 
tado primeiramente em pequena escala para verificar-se a sua eff1" 
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Clencia nas condições que prevalecem no nosso paiz, antes de ser 
aPplicado em grande escala. Temos conhecimento de pelo menos 
f̂ti caso em que esse tratamento deu resultado satisf actor io, com 

jjttia remessa de laranjas feitas de Campo Grande á Inglaterra. 
^ei"ia altamente recommendavel que as autoridades technicas do 
Ministério da Agricultura emprehendessem por conta propria ex
periências semelhantes, porquanto haveria talvez ahi um meio 
eficiente de se diminuir em grandes proporções a podridão pedun-
Cular das laranjas brasileiras, exportadas para a Europa. 

As recommendações acima foram feitas tendo-se em vista po
lares commerciaes com producção satisfactoria e plantados com 
^m minimo de requisitos technlcos. Não podem, entretanto, ser 
aPplicadas a pomares velhos e deficientes cuja fraca producção 
Prohibe qualquer emprego de capital em pulverizações ou outros 
tratamentos. Taes pomares constituem um perigo para a industria 
Cltricola brasileira, porquanto desmoralisam o nosso producto no 
estrangeiro, além de constituir focos de infecção perigosos para 
0s pomares bem tratados. Não é demais insistir sobre a necessi
dade da rigorosa applicação das leis existentes para diminuir o 
Quanto possivel os prejuízos oriundos da existência de semelhantes 
Pomares em regiões de alta producção de laranjas para exportação, 
c°rno o Districto Federal e o Estado do Rio. 

Podridão do pé. Esta doença, também conhecida entre nós sob 
0 nome de gommose, é devida, em vários paizes, a diversas espé
cies de Phytophthoras. Ella foi por nós encontrada com caracter 
&rave em alguns pomares especialmente nos que se achavam plan
ados em solos de typo compacto ou onde as plantas foram enxer
idas muito baixas, ou ainda quando o cavallo não era de uma 
especie resistente a doenças. Em Campo Grande H. S. FAWCETT 
lsolou o fungo Phytophthora parasitica de uma planta atacada. A 
doença resulta da infecção da casca, durante um tempo húmido, 
£°r um fungo que pôde viver saprophyticamente no solo. Tal to
rção exige que durante longos periodos o pé da planta esteja 

Sl*bmettido a condições de humidade excessiva o que em regra so
mente occorre quando ha contacto directo do solo húmido com a 
Casca. Os fungos do género Phytophthora são excessivamente sen
t e i s ao dessecamento e também ao sulfato de cobre. As raizes são 
^ais resistentes do que o tronco. E' portanto geralmente fácil pre-
Venir a doença pelo afastamento da terra da base do tronco, até 
^profundidade das primeiras raizes e, além disto, nos lugares hú
midos, pela pincelagem da parte inferior do tronco, numa altura 

6 pelo menos 60 centímetros, com pasta bordaleza. Nas planta-
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çoes novas, é conveniente observar as recommendações de ha inU1 

dadas pelos technicos brasileiros, de plantar a pelo menos 20 ce 
timetros acima do nivel do solo, sobre pequenos montículos, 
modo a que as primeiras raizes permaneçam, após o assentation 
da terra das covas, approximadamente á altura da superficie < 
solo. 

El' Verrugose da laranja doce. Esta doença, devida ao fungo * 
sinoe australis, é de muito maior importância econômica do q • 
a verrugose da laranjeira azeda, porquanto ataca as variedaa 
de citrus commerciaes, como a laranja pêra, a Bahia, e a tang 
rina, ao passo que a ultima ataca a laranjeira azeda, ° _ 
moeiro siciliano e o limoeiro cravo, de importância comrnercia 
muito menor. A doença parece estar presente em numerosos P° 
mares da região de Campo Grande, mas acha-se somente em P°u ' 
cas plantações da região de Nova Iguassú. Devido á sua grande u*1' 
portancia e ao grande estrago que produz, desfigurando as fructa 
e as tornando impróprias para a exportação, seria altamente & 
commendavel o emprego de medidas para erradical-a da região o 
Nova Iguassú e muito especialmente da Estação Experimental o 
Deodoro, onde a doença foi constatada somente em poucos pés o 
laranja da China. Em São Gonçalo constatamos a doença sóment 
em uma fructa do pomar da Fazenda do Restaurado (proprietário-
Joaquim Cerrado) que deveria ser mantido debaixo de rigoros 
observação durante os próximos mezes b por um periodo de alg"11 

anncs, afim de ser immediatamente tratado caso a doença se ma ' 
nifestasse com maior intensidade. 

Os estudos feitos no Brasil mostram que a doença ataca prU1 ' 
cipalmente as fructas e raramente as folhas. A colheita rápida ye 

todas as fructas, tanto as da saíra em curso como as temporal 
acompanhada de pulverisações com calda bordaleza, possivelmen' 
te em numero de duas ou três, seriam apparentemente sufficient^ 
para erradicar a doença de um pomar no espaço de um anno. Ta1 

resultado seria obtido sem se recorrer á destruição total dos PeS 

atacados, como se tornou necessário para a erradicação do cancro 
citiico na Florida. Convém recordar que este Estado americano de' 
senvolveu uma longa, dispendiosa e penosa campanha para err*1' 
dicar completamente a terrível doença dos citrus, o que consegui0 

com a destruição absoluta pelo fogo de todos os pés que aprese*1' 
tavam os mais leves vestigios da doença. O que a Florida consegui0 

com um esforço formidável e com despezas enormes, pôde ser a1* 
cançado egualmente com a verrugose da laranja doce nas regiõef 
citricolas do Estado do Rio, uma vez que neste caso o combate e 
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relativamente simples e pouco dispendioso. De facto não será pre
ciso recorrer-se á destruição dos pés atacados e nem mesmo das 
fructas, pois o tratamento poderá ser iniciado no momento da 
colheita, de modo a não se perder senão uma proporção insignifi
cante de fructas. Caso esse methodo fosse coroado de êxito em 
Nova Iguassú, poderia elle ser estendido com proveito a outras lo
calidades onde elle tem sido observado na região de Campo Gran
de. Acreditamos que por este processo haveria grandes probabili
dades de se conseguir a erradicação dessa doença dos pomares do 
^istricto Federal. A colheita da fructa deveria ser feita com o ne
cessário cuidado para se evitar a propagação do mal aos pomares 
visinhos. 

Julgamos, com effeito, que o alastramento da verrugose a no
vos pomares, que parece ter se dado nestes últimos annos, tem sido 
ern parte devido á introducção dos germes da doença por meio das 
caixas de colheitas, escadas e outros apetrechos que as turmas de 
colheita transportam de pomar em pomar, no momento da safra. 
Seria sempre preferivel que os proprietários dos pomares colhessem 
as suas próprias fructas e as levassem ás casas de emballagem em 
seus próprios vehiculos. Não sendo isto possível, o proprietário de-
deveria exigir a deinfecção dos apetrechos de colheita, o que po
deria ser feito por exemplo com pulverizações de sulfato de cobre 
em solução n'agua a i %, todas as vezes que as caixas e as escadas 
são transportadas de um pomar para outro. 

Verrugose da laranjeira azeda e do limoeiro. Esta doença é 
devida ao fungo Elsinoe fawcetti e não apresenta a mesma impor
tância econômica do que a anterior por serem insignificantes as 
Plantações desses citrus. Nos viveiros de laranjeira azeda e limoeiro 
rosa, entretanto, a verrugose é provavelmente a mais seria doença, 
causando um notável retardamento no desenvolvimento dessas 
Plantas. Como a laranjeira azeda é cada vez mais utilizada para 
cavallo da laranjeira doce, é muito importante evitar-se a verru-
Sose, afim de não retardar o crescimento da muda, o que vem a ter 
repercussão por muitos annos ainda, mesmo quando o cavallo não 
soffre mais directamente os ataques da doença que somente ataca 
°s órgãos verdes. Tem sido verificado que debaixo das nossas con
dições a verrugose da laranjeira azeda pôde ser totalmente evitada, 
guando as sementeiras são tratadas muito cedo, isto é, logo ao 
aPparecer as primeiras folhas. O tratamento consiste em pulveri
zações de calda bordaleza que devem ser repetidas todas as sema
nas ou de dez em dez dias, durante os primeiros mezes da semen
teira. Não havendo focos de infecção nas proximidades, — focos 
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esses geralmente constituídos por viveiros infectados, — poder-se-a 
evitar completamente a verrugose e, passado os primeiros mezes, 
interromper as pulverisações. Dahi por deante a poda cuidadosa 
de toda folha que se mostrar atacada será sufficiente para imped11 

o desenvolvimento da doença até a época da enxertia. A laranjeira 
doce sendo praticamente immune á verrugose da laranjeira azeda, 
não ha perigo de contaminação das folhas da primeira e portanto 
não ha necessidade de poda ou pulverização depois do desenvolvi
mento do enxerto. Bem entendido o mesmo tratamento pôde ser 
empregado com successo com o limoeiro rosa que, aliás, é urfl 
tanto mais resistente que a laranjeira azeda. 

Psorose. A psorose é uma doença séria que affecta a casca do 
tronco e dos ramos e causa uma deterioração lenta da arvore de
pois de 10 a 20 annos. A' vista da grande proporção de pés ataca
dos pela doença que temos observado em nossas excursões, não jul
gamos impossível ser em grande parte devida á psorose a degene
rescência dos laranjaes das regiões visitadas, onde raramente se 
observam pomares em boas condições acima de 20 annos de edade. 
Constatamos a psorose em quantidades consideráveis nos laran
jaes do Districto Federal. 

Os estudos do primeiro autor na California e especialmente a 
sua descoberta de symptomas parecidos a um mosaico nas folha 
das plantas atacadas, indicam que a psorose é uma doença de ví
rus que se transmitte principalmente, pelo menos debaixo das con
dições que prevalecem na Califórnia, por meio da enxertia. Acre
dita-se que a sua prevenção deve consistir principalmente no in1' 
pedimento de sua propagação nos viveiros. As suggestões seguintes 
para essa prevenção estão sendo actualmente applicadas na Ca
lifornia: 

1.°) — Procurar plantas matrizes, fornecedoras de borbulhaSr 
com os caracteres typicos da variedade e de grande productividade, 
e inteiramente livres dos symptomas de psorose, tanto na casca do 
tronco e ramos, como nas folhas. Conforme será salientado adean-
te, a planta deverá também ser completamente isenta dos symptO' 
mas da chlorose zonada nas folhas. As arvores escolhidas devem 
ter pelo menos 15 annos, salvo no caso previsto na 4.a recomrnen-
dação. 

2.°) — Nos pés assim escolhidos devem ser examinados Pel° 
menos de 10 a 20 rebentos novos, em estado de crescimento activo» 
com folhas novas e tenras. Somente em taes folhas é possível dis
tinguir com relativa facilidade os symptomas das folhas. Quando 
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isto fôr possivel este exame erá repetido diversas vezes no anno, 
em cada novo surto de vegetação. 

3.°) — Examinar cuidadosamente a totalidade do tronco e dos 
ramos afim de- verificar a existência de qualquer symptoma da 
casca, por menor que seja. Taes symptomas não costumam appa-
recer antes da arvore ter de 8 a 15 annos e ás vezes mais tarde 
ainda. 

4.°) — Quando fôr conhecida a origem de arvores mais novas, 
com menos de 15 annos, taes arvores poderão ser utilisadas para 
fornecimento de borbulhas, caso as plantas que lhes deram origem 
apresentem-se inteiramente livres de psorose, de accôrdo com as 
recommendações anteriores, e uma vez que nenhum symptoma 
tias folhas tenha sido constatado nas arvores novas. 

5.°) — A enxertia nos viveiros deverá ser feita em parcellas 
separadas para as borbulhas provenientes de cada arvore matriz de 
forma a poder em qualquer occasião, mesmo após a transferencia 
definitiva no pomar, identificar as mudas. Dessa maneira poder-
se-á subsequentemente evitar a utilisação de novas borbulhas de 
qualquer planta matriz cujos descendentes, tenham se mostrado 
üiferiores por qualquer motivo. Entre os citricultores mais adean-
tados de Nova Iguassú, um pelo menos, tem applicado nestes úl
timos annos escrupulosamente as suggestoes contidas na ultima 
fecommendação, e constatou ser essa pratica perfeitamente 
viável. 

Chlorose zonaãa. Esta doença é devida, egualmente, com toda 
a probabilidade a um virus, e é de grande importância econômica. 
A sua transmissão pela enxertia tem sido observada por H. V. S. 
GEILLO, necessitando, todavia, de verificações experimentaes. Esta 
doença não foi observada por H .S. FAWCETT na Florida, Califor
nia e outras regiões citricolas por elle visitadas. A sua semelhança 
com certas doenças de virus e a sua transmissão pela enxertia in
dicam a necessidade de se evitar o emprego de borbulhas prove
nientes de plantas doentes, como no caso da psorose acima consi
derado. A procura de plantas matrizes de accôrdo com as recom
endações que fizemos para esta ultima doença deverá portanto 
egualmente ser feita, evitando-se plantas com chlorose zonada. O 
mesmo applica-se, aliás, egualmente á leprose e outras doenças 
transmissíveis. 

Foliocellose. Esta doença que provoca uma chlorose parcial e 
uma falta de desenvolvimento das folhas e é devida a uma nutri
ção deficiente e possivelmente a uma falta de zinco no solo, pa-
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rece ser de importância secundaria no Districto Federal e Estado 
do Rio. Caso se apresentasse em certas localidades com alguma 
gravidade justificar-se-ia o tratamento por meio de pulverizações 
de sulfato de zinco e cal, (500 grs. de sulfato de zinco e 250 grs-
de cal virgem para 100 litros d'agua) o qual na California, tem dado 
notáveis resultados na cura do mal. 

Exanthema. Esta doença, considerada como effeito de uma 
nutrição defeituosa, foi somente observada num viveiro e não pa" 
rece ter importância nas regiões citricolas do Rio. Caso se apresen
tasse com maior importância, as pulverizações de calda bordaleza 
(750 grs. de sulfato de cobre, 750 grs. de cal virgem para 100 li
tros d'agua) applicadas justo antes, ou no momento de um surto 
vegetativo, seriam recommendaveis. Taes pulverizações deram ex-
cellentes resultados, tanto preventivos como curativos na Califor
nia e na Florida. A emulsão de óleo mineral a 1 % pode ser accres-
centada para evitar o augmento da infestação de cochonilhas. 

Outras doenças secundarias. As outras doenças mencionadas 
no presente relatório não parecem ter importância econômica 
sufficiente para justificar qualquer suggestão de tratamento, P°r 

emquanto. 

II ESTADO DE MINAS GERAES 

por 

H . S . FAWCETT 
(Da Universidade da California) 

e 
A. S . MÜLLER 

(Da Escola Superior de Agricultura de Viçosa» 

No Estado de Minas Geraes foram visitadas quatro regiões-
Viçosa, Ponte Nova, Bello Horizonte e Lavras. 

Em Viçosa as mais importantes doenças constatadas são a 
podridão do pé, a psorose, a verrugose da laranjeira azeda e a me* 
lanose. As doenças de importância secundaria observadas nesta 
época são a mancha de alga sobre folhas de limoeiro, o feltro so
bre folhas e galhos, a antrachnose dos galhos de pomelo e a afl' 
thracnose da limeira do Mexico, a gomose de Diplodia em ramos 
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de pomelo, a mancha de ascochyta nas folhas, a podridão parda 
dos limões; a fohocellose, a falsa melanose e a stigmanose. 

Na região de Ponta Nova, perto de Anna Florencia, as doen
ças mais importantes são a podridão do pé e a psorose. As doenças 
e fungos secundários são a melanose a verrugose da laranjeira 
azeda, a anthracnose do limoeiro gallego, a mancha de alga, o 
feltro e os fungos Hypoxylon e Polystictus que foram encontrados, 
Uma espécie de cada um, em ramos recentemente mortos. 

Na região de Bello Horizonte, as doenças mais importantes são 
como nas localidades anteriores, a podridão do pé e a psorose, sendo 
esta ultima, principalmente encontrada na forma dos symptomas 
das folhas. A leprose somente se apresenta com alguma gravidade 
ftum único pomar. As doenças secundarias são a melanose, a fo-
üocellose, os effeitos da deficiência de boro no solo, a alga parasita 
Cephaleuros sobre casca de lima doce e de limoeiro, a decorticose 
do limoeiro doce, o dessecamento da polpa das fructas e a morte 
dos galhos numa extensão de 10 a 12 centimetros, associada á pre
sença de um revestimento de Penicillium digitatum. 

Em Lavras as doenças mais importantes são a podridão do pé, 
a psorose e uma mancha das folhas, de causa desconhecida, ante
riormente encontrada por J. DESLANDES. Em um pomar de pés 
francos, a alguma distancia da Escola de Agricultura, a podridão 
do pé, a leprose e a psorose são as doenças mais graves. As doenças 
secundarias são a melanose, a rubellose, o feltro, a falsa melanose, 
a podridão parda das fructas novas cahidas no solo, a verrugose da 
laranjeira azeda, a mancha de Phyllosticta da folha do limoeiro 
rugoso, a foliocellose, a mancha de alga e uns symptomas das fo
lhas parecidos com os produzidos pela deficiência de boro no solo, 
constatados nos viveiros da Escola. 

Em todas as localidades visitadas, com excepção de Bello Ho
rizonte, foi constatada a presença de fungos entomogenos, como se
jam, o fungo vermelho, Sphaerostilbe sp., o fungo branco Podone-
ctria sp. o fungo preto Myriangium duriaei e Cephalosporium le~ 
canii. 

SuggestÕes relativas a algumas das doenças mais importantes. 

Podridão do pé. Esta doença é uma das mais importantes nas 
quatro regiões visitadas, principalmente, nos pomares plantados 
em solos muito argilosos. Em Ponte Nova, approximadamente 50 % 
das arvores de uma velha plantação estavam atacadas. O fungo 
agente da doença, apparentemente Phytophthora citrosphthora, 
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foi isolado da casca de um tronco affectado em Bello Horizonte e 
de uns pomelos apanhados no chão em Lavras. MüIXER, anterior
mente, isolou Phytophtora de arvores novas em Viçosa. Uma dis
cussão mais detalhada desta doença será encontrada na parte do 
presente relatório referente ao Rio de Janeiro. 

Psorose. Esta doença é encontrada nas quatro regiões visi
tadas, manifestando-se na forma dos symptomas da casca em ar
vores velhas e na forma dos symptomas das folhas novas, tanto em 
arvores velhas como em arvores novas. Os symptomas typicos das 
folhas, parecidos com mosaico, foram encontrados nas variedades 
China Branca, Bahia e Pêra, tendo sido possivel determinar a ori
gem de alguns pés mais novos que provinham de plantas onde a 
doença foi constatada na casca. Maiores detalhes sobre esta doença 
serão encontrados na parte do presente relatório referente ao Ri° 
de Janeiro. 

Leprose. Esta doença foi encontrada em duas localidades, 
Morro Velho, perto de Bello Horizonte e Lavras. Em ambos os casos 
a doença foi constatada sobre arvores velhas, meio abandonadas. 
A leprose foi também assignalada em Ouro Preto (1), Volta Gran
de (2) e Itajubá (2). Para o tratamento dessa doença, não vemos 
melhores suggestões do que as que foram publicadas por A. A-
BITANCOUET (1) e que são as seguintes: 

"O tratamento mais efficiente contra a leprose é o empreg0 

de pulverizações de calda bordaleza combinado com poda intensa 
dos galhos atacados. A poda é essencial pois supprime os focos de 
infecção e em muitos casos é sufficiente para o combate da doença-
A experiência provou que havia interesse em queimar todos os ga
lhos podados e evitar o emprego de instrumentos de poda utilisa-
dos nas laranjeiras doentes em arvores sãs, sem desinfecção p r e ' 
via, o que confirma a hypothese de tratar-se de uma doença p*°" 
duzida por um agente infeccioso. 

A poda deve ser effectuada durante o inverno, por exempl° 
logo depois da colheita e deve ser a mais completa possivel, isto e, 
alcançar todos os ramos em que são visiveis os symptomas da doen
ça. Logo após a poda, ou melhor, no momento em que rebentam 

(1) A. A. BITANCOUHT, J . P . FONSECA e M. AUTUOM. Manual de Citricultura, 
parte. Doenças, Pragas e Tratamentos. 

(2) Espécimens de Herbário da Secção de Phytopathologia do Insti tuto Biologic0 

de São Paulo. 
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os primeiros gomos e antes da florada, faz-se uma pulverização 
com calda bordaleza e óleo mineral em emulsão". 

Nova doença de Lavras. As observações de J. DESLANDES, do 
Serviço de Defesa Sanitaria Vegetal do Ministério da Agricultura 
sobre a existência em Lavras de uma nova doença que produz no
táveis manchas chloroticas das folhas e considerada como causada 
por um virus, foram confirmadas. Os symptomas parecem Inter
mediários entre os da leprose e os da chlorose zonada. A doença 
foi constatada somente em poucos pés francos com mais de 20 
annos de edade a alguma distancia da cidade. 

Melanose. Esta doença não parece ser tão grave nas regiões 
visitadas em Minas Geraes quanto no Rio de Janeiro. Encontramo-
la em algumas velhas arvores em lugares sombreados sempre re
lacionada com a existência de ramos e galhos mortos onde se de
senvolvem em abundância os esporos do fungo agente da doença. 
Estes esporos, carregados pela chuva nas folhas, galhos e fructas 
novas, infeccionam estes órgãos, ainda tenros, dado condições fa
voráveis de humidade e calor. Nessas condições é recommendavel a 
poda de todos os ramos e galhos mortos, na medida em que isto é 
possivel na pratica, e o emprego dos tratos culturaes que tendem 
a manter a planta em condições satisfactorias de crescimento o que 
previne em grandes proporções a morte dos galhos. 

Na parte deste relatório relativo ao Rio de Janeiro encontram-
se indicações sobre o emprego de pulverisações para o combate 
da melanose. 

• 

Verrugose da laranja doce. Embora esta forma de verrugose, 
causada pelo fungo Elsinoe australis não tivesse sido encontrada 
em Viçosa, Ponte Nova, Bello Horizonte ou Lavras, foi ella assi-
gnalada por MüLLER na parte sul do Estado. 

As suggestões apresentadas na primeira parte deste relatório 
sobre as possibilidades de erradicação da doença nos pomares do 
Estado do Rio applicam-se da mesma forma ás poucas localidades 
do Estado de Minas onde a doença está presente. 

Foliocellose. Salvo em Barreiro, perto de Bello Horizonte onde 
constatamos symptomas accentuados desta doença em um certo 
numero de pés, ella é de importância secundaria nas localidades 
que visitamos. Na parte deste relatório referente ao Rio indicamos 
o tratamento da foliocellose. 
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Deficiência de boro no solo. Uma alteração corticosa das fo
lhas, muito semelhante aos effeitos da falta de boro no solo, produ
zidos artificialmente por HAAS e KLOTZ na California, foi consta
tada numa forma bastante seria, em diversos viveiros de arvores 
de pé franco. Foram suggeridas experiências de pulverização das 
arvores com soluções muito fracas de acido bórico ou borato de 
sódio, para tentar corrigir esta deficiência. 

Outras doenças de importância secundaria. As outras doenças 
mencionadas no presente relatório (nesta segunda parte do rela
tório, isto é, decorticose, gommose de Diplodia, anthracnose, feltro, 
mancha de alga, falsa melanr ^e, mancha de alternaria de limoeiro 
rugoso, mancha de ascochyt<,, stigmanose e granulação), não pare
cem ser de importância econômica sufficiente para justificar por 

emquanto qualquer suggestões quanto ao seu tratamento. 

Para enriquecimento das collecções de plantas vivas do Ja r ' 
dim Botânico necessária se torna a cooperação de todos os bra
sileiros. 



JARDIM BOTâNICO — Pequeno mostruário de plantas crassas 
(Photo Carlos Alberto) 

JARDIM BOTâNICO — Palmeira Phcenix reclinata Jacq. 



r NOTICIÁRIO E ACTIVIDADES VARIAS 

DR. PEDRO VASCO DOS SANTOS PINTO 

A noticia da morte inesperada de Pedro Vasco foi um gran
de golpe para os seus amigos e para a repartição onde todos 
apreciavam, sobremodo, as qualidade de funccionario exem
plar e de companheiro distincto pelos traços fortes de um 
caracter integro. Dedicado e prestimoso, as suas attenções 
eram distribuídas por todos quantos, nesta casa de trabalho, 
com elle compartilhavam das labutas diárias. 

Medico, diplomado pela Faculdade de Medicina da Univer
sidade do Rio de Janeiro, dotado de grande cultura geral, de
dicava-se bastante á pratica de sua nobre profissão, por meio 
da qual conquistava o respeito e a gratidão de quantos a elle 
recorriam em busca de cuidados medicos. Especialmente entre 
os trabalhadores do Jardim Botânico era o Dr. Vasco muito 
querido, pelo grande zelo com que os attendia. 

Bibliothecario, reorganizou o catalogo dos numerosos tra
balhos scientificos, emprestando uma feição moderna e bem 
orientada á distribuição dos assumptos, facilitando extraordi
nariamente aos consultantes habituaes a pesquizas das infor
mações necessárias ao labor scientifico. 

Rodriguesia da qual foi collaborador e auxiliar efficiente 
no preparo de fichários de permuta, muito lastima esse des-
apparecimento e deixa, nestas phrases, a expressão de grande 
estima que lhe devotava. 

A Redacção. 
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JARDIM DA PAZ, EM LA PLATA 

Conforme registrámos no n. 5 desta revista, realizou-se a 18 
de novembro transato, em La Plata, Republica Argentina, a inau
guração do Jardim da Paz, feliz iniciativa do Engenheiro Alberto 
V. Oitaven, director de Passeios e Jardins, daquella importante ci
dade portenha. 

Para representar o Brasil o Sr. Ministro da Agricultura, Dr. 
Odilon Braga, designou o Director do Instituto de Biologia Vegetal 
e Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que teve opportunidade de, 
assistindo á inauguração, observar o lugar destacado que nosso 
paiz occupa em quantas solemnidades coparticipa na vizinha Re
publica, fructo da intelligente politica de approximação interna
cional ultimamente intensificada pelo Governo Brasileiro. 

No discurso inaugural, pronunciado pelo Intendente Munici
pal Luis Maria Berro, houve um agradecimento especial dirigido 
ao Brasil sendo da imprensa platina as seguintes expressões. 

"Se refirió a continuación a las distintas flores nacionaies e 
luego de hacer alusión ai envio dei Brasil, e de agradecer ai dire
ctor del Jardin Botânico de Rio de Janeiro, ei presente muesira 
de renovada confraternidad, expresso: 

"Nuestro canciller que conduce como un experto los negócios 
internacionales dei pais, acaba de afirmar en Rio, desde la alta 
tribuna presidencial de la Câmara de Diputados, refiriéndose a ias 
naciones americanas, que tenemos demasiada bravura en nuestra 
historia e virilidad en nuestras razas para temer que enerve las 
energias, nuestro culto permanente ai pacifismo". 

O representante do Brasil, Sr. Campos Porto, pronunciou um 
breve discurso elogiando a sympathica iniciativa de consagrar na 
cidade de La Plata a flor nacional de cada paiz. 

São os seguintes os paizes representados no Jardim da Paz. 
Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Peru, 

Panamá, Nicaragua, São Salvador, Canadá, Espanha, Portugal, 
França, Suissa, Austria, Irlanda, Inglaterra, Hollanda, Allemanha, 
Yugo-Slavia, Grécia, Bulgaria, Rumania, Hungria, Tchecoslovachia, 
Polônia, Dinamarca, Suécia, Noruega, Finlândia, Turquia, Austra
lia, Japão, Escossia, India, Irak, Guatemala, Mexico e Estados 
Unidos. 

A planta representante do Brasil, foi, como ficou dito, o ipê 
amarello (Tecoma araliacea), cuja muda, transportada cuidado
samente, chegou em óptimas condições ao seu destino, sendo de 
esperar-se tenha bom desenvolvimento. 
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Também foi entregue ao Sr. Intendente Municipal, por inter
médio do Sr. Campos Porto, uma preciosa tela do artista brasi
leiro Lucilio de Albuquerque, representando um ipê em flor, offerta 
do Ministro Odilon Braga á Municipalidade de La Plata. 

I I DnovECTo DEL J A U D I N DE L A - D A Z I > , i 

AN/&MIOA5I D 

li ir 
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Farta documentação a respeito da popularidade do ipê como 
flor nacional foi enviada ao Engenheiro Oitaven, inclusive poesias 
de vários autores e um exemplar do livro "O tronco do ipê" de 
José de Alencar. 

Illustra esta noticia uma reproducção da planta do Jardim 
da Paz, vendo-se assignalada a posição destacada do representante 
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vegetal brasileiro, ao lado esquerdo da fachada principal do Thea-
tro Argentino. 

PRESIDENTE GETULIO VARGAS 

A 17 de Outubro teve o Jardim Botânico a honrosa visita de 
S. Excia. o Presidente Getulio Vargas, que, acompanhado dos 
Exmos. Srs. Ministro Odilon Braga e Embaixador Cárcano, além 
de membros da casa militar da Presidência, veiu observar as plan
tas que estavam preparadas para serem remettidas ao Presidente 
Agustin Justo. 

S. Excias. estiveram demoradamente no pavilhão onde as plan
tas se achavam adrede expostas, inteirando-se interessadamente 
por detalhes da emballagem e da aclimatação das mesmas. 

QUARTA EXPOSIÇÃO DE TINHORÕES 

Estando fechado o Jardim Botânico, em consequência das 
obras a que se procedem em virtude da enchente de 6 de fevereiro, 
foi a exposição de tinhorões, certamen annualmente realizado, le
vado a effeito em um dos Pavilhões da Feira Internacional de Amos
tras, alcançando o successo anteriormente registrado. 

DIPLOMAS CONCEDIDOS AO DIRECTOR DO INSTITUTO 
DE BIOLOGIA VEGETAL 

A "Sociedad Cientifica Argentina", fundada a 28 de fevereiro 
de 1872 e destinada a promover o desenvolvimento das sciencias 
physico-mathematicas e naturaes, concedeu, em 17 de dezembro 
proximo passado, diploma de socio correspondente ao Sr. Campos 
Porto, Director do Instituto de Biologia Vegetal. 

Igual gesto teve a "Sociedade Argentina de Horticultura, , 
modelar organização destinada ao incremento da floricultura. 

EXPOSIÇÃO DE ORCHIDEAS 

Quando da visita de S. Excia. o Ministro da Agricultura, Dr. 
Odilon Braga, á Republica Argentina, a grande cordialidade rei-



£ml 

Na madrugada de 9 de novembro de 1936. Embarque das cestas contendo 
orchideas para a Exposição de Buenos Aires 

Outro aspecto, apanhado á 1 hora da madrugada, no aero-porto da Panair 
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nante em todas as opportunidades de contacto entre brasileiros e 
portenhos fez nascer a idea de realizar-se em Buenos Aires, em 
1936, uma exposição de orcniaeas como demonstração amiga do 
nosso Paiz á Republica vizinha. 

Nossas orchideas são apreciadíssimas na Argentina e, assim 
sendo, a iniciativa teve larga repercussão na grande cidade pla
tina e lá encontrou o mais franco apoio á sua realisação. 

Também em o nosso faiz as mais altas autoridades e elemen
tos representativos da industria e do commercio emprestaram va
liosa collaboração á realização da Exposição de Orchideas. Esse 
certamen, que se inaugurou a 12 de Novembro, na capital argen
tina, terá grande influencia, no desenvolvimento do commercio de 
flores (especialmente ae orcniaeas) do Brasil, pela propaganda 
que fez de nossas lindas espécies e pela demonstração da facilidade 
de remessa para aquelle óptimo mercado consumidor. 

Aproveitando sua estada na Argentina, aonde foi representar 
o Brasil na inauguração do "Jardim do Paz", o Director do Insti
tuto de Biologia Vegetal, Sr. Campos Porto, dirigiu pessoalmente 
a organisação da exposição de orchideas no Salão da Sociedade 
Rural Argentina, á Calle Florida 458 em Buenos Aires. 

Para o êxito de?se certamen contribuíram patrioticamente os 
orchideophiios brasileiros Snrs. Guilherme Guinle, Henrik Kerti, 
Octávio Reis, P. M. Binot, Braz Bastos Junior, Harry F. Hagen, Ju
lio Conceição, José Maria de Carvalho e Sra. Wanda Bartholdi, e a 
conhecida casa "A Roseiral" que enviaram flores de suas collecçoe.v 

O trabalho de emballagem foi confiado á competência da casa 
"A Roseiral", tendo as caixas de vime contendo as flores sido trans
portadas em avião da Panair, especialmente fretado, chegando em 
óptimas condições á capital argentina, após 12 horas de vôo. Foi, 
essa, registre-se, a primeira vez, na historia da aviação mundial 
que um avião viajou completamente lotado de flores de orchideas. 

Em Buenos Aires o Director do Instituto de Biologia Vegetal 
encontrou grande collaboiiição por parte dos elementos mais des
tacados da Sociedade local, salientando-se a cooperação das Senho
ras Julia Bulrich de Saint, presidente da "Sociedade Argentina de 
Horticultura", Tornquist de Barreto, Vice-presidente dessa mes
ma Sociedade, Srs. Camuirano, Frederico Bullrich, Charles Regis-
saert e Senhora Adélia Harilaos de Olmos Vice-presidente da "So
ciedade de Beneficiencia", Sociedade essa a que reverteram os re
sultados do leilão das flores brasileiras expostas. 

Ao acto inaugural compareceram altas autoridades do governo 
a começar por S. Excia. o Presidente Augustin P. Justo, o embai
xador José Bonifacio, S. Eminência o Cardeal Primaz da Argen-
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tina, Ss. Exs. os Srs. Ministro da Agricultura e Obras Publicas e do 
Interior, deputados, intendentes municipaes, membros do corpo 
diplomático, elementos do alto commercio e da industria, além de 
grande numero de Senhoras do escol bueno-airense. 

Usaram da palavra o Sr. Campos Porto, o embaixador José Bo
nifacio de Andrada e a Sra. Harilaos de Olmos, esta agradecendo 
a dádiva feita á Sociedade de Beneficiencia. 

Enorme foi a repercussão obtida pelo elegante certamen reali
zado por iniciativa do Ministro Odilon Braga, tendo toda a im
prensa argentina e a brasileira delle se occupado por largos dias, 
cimentando cada vez mais a amizade entre as duas nações. 

EXCURSÃO DO DIRECTOR AO INTERIOR DA REPUBLICA 
ARGENTINA 

A convite pessoal do S. Excia. o Presidente Agustin ir", justo o 
Sr. uampos Porto, director do Instituto de Biologia Vegetal, reali
zou, durante sua estada na Argentina uma longa e proveitosa ex
cursão á região pre-andina daquella Republica, visitando o Parque 
Nacional de Nahuel Haupi, donde, ao par das mais enthusiasticas 
impressões trouxe vários exemplares de cactaceas próprias da 
região. 

Também a convite do Ministro Miguel Angel Carcano vlsnou 
a região de Mendoza e S. Rafael, acompanhado pelo Dr. José Maria 
Molfino, chefe da Secção de Botânica do Ministério da Agricultura 
da Argentina, excursão ainda mais proveitosa sob o aspecto 
botânico. 

PLANTAS BRASILEIRAS PARA O PRESIDENTE JUSTO 

O Jardim Botânico organizou uma collecção de plantas indi-
genas, ornamentaes, inclusive innumeras orchideas, para ser offer-
tada, em nome do Presidente Getulio Vargas a S. tíxcia. o Chefe 
do Governo Argentino, General Agustin P. Justo. 

Perfeitamente acondicionadas, em cerca de 40 engradados, se
guiram a bordo do navio "Duque de Caxias", do Lloyd Brasileiro, 
destinando-se ao grande parque da residência de verão do Presi
dente Justo, em Olivos. 
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SEGUNDA REUNIÃO DE SCIENCIAS NATURAES EM MENDOZA 

Está marcada para a l.a quinzena de Abril de 1937 a 2.a Reu
nião de Sciencias Naturaes, em Mendoza, promovida pela "Socie
dade Argentina de Ciências Naturales". 

Nosso paiz está convidado a comparecer a esse importante con
gresso, por intermédio do Instituto de Biologia Vegetal, tendo, já, 
adherido ao mesmo, dado o franco apoio encontrado junto ao Sr. 

I
Ministro ODILON BRAGA, que, na Pasta da Agricultura tem exe
cutado um vasto programma de realizações scientificas de real 
interesse para o Paiz e para o continente sul-americano. 

Assim podemos desde logo annunciar que a Directoria do Insti
tuto de Biologia Vegetal, coordenando elementos especialisados em 
sciencias naturaes, no Rio de Janeiro, conseguiu notável contribui
ção, não somente por parte de pesquizadores de seu quadro tech 
nico, como também de scientistas de outros Institutos, tendo r c 
mettido ao Sr. Presidente da "2.a Reunião de Sciencias Naturaes", 
Dr. CARLOS D. STORNI, a seguinte relação de trabalhos a serem 
apresentados alli: 

THOMAZ BORGMEIER — (Do Instituto de Biologia Vegetal) — Con
tribuição para o conhecimento da Megaselia (Aphiochae-
ta) biseriata Malloch (Dipt. Phoridae). 

H. DE SOUZA LOPES (DO Instituto de Biologia Vegetal) — Sobre al
guns Sarcophagideos de Mendoza (Dipt. Sarcophagidae). 

P. CAMPOS PORTO e A. C. BRADE — (Do Instituto de Biologia Ve
getal) Jardins Botânicos regionaes, regiões floristicas e 
protecção á natureza. 

FERNANDO R. MILANEZ — (Do Instituto de Biologia Vegetal) — Es
tudo anatômico do lenho de trinta espécies de Aspidos-
perma. 

J. F. TEIXEIRA DE FREITAS & H. LENT. — (Do Instituto Oswaldo 
Cruz, Manguinhos) — Contribuição para o conhecimento 
dos Nematodeos da Argentina. 

L. TRAVASSOS — (Do Instituto Oswaldo Cruz, Manguinhos) — Gê
nero Monodontus (Nem. Stung.). 

A. NEIVA & H. LENT — (Do Instituto Oswaldo Cruz) — Barbeiros 
da Argentina. 
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A Commissão organizadora da 2.a Reunião de Sciencias Natu
raes, em Mendoza, é composta pelos seguintes technlcos: 

Presidente — DR. CARLOS D. STORNI. 

Secretario Geral — PRO*. J O S é F . MOLFINO. 

Thesoureiro — Eng. Ag. CESAR CARRERA. 

A Reunião será subdividida em 7 secções a saber: Geologia, P a ' 
leontologia, Zoologia, Botânica, Appücação das sciencias naturaes , 
Biologia e Anthropologia. 
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