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ESTUVO 
VO SISTEMA RAVICULAR VO CACAUEIRO 

EM ALGUNS TIPOS VE SOLOS 
VA REGIÃO CACAUEIRA VO SUL VA BAHIA 

Antonio Cadima Z. * 

, - ~ 

Devido a grande variaçao das caracteris-
~ -ticas fisicas dos solos da regiao cacaueira, 

efetuou-se um estudo para verificar a influ-
A A 

encia de alguns tipos de solos sobre o sis-
tema radicular do cacaueiro. 

Hardy (5), ao comentar as relações entre 
umidade e ar do solo em cacaual,indicou que, 
para a obtenção de boas colheitas,o solo de-

~ 

ve ser Erof~ndo e pe~meavel,permitindo a i~-
filtraçao rapida de agua e ar e a penetraçao 
~ ~ 

fac!l das raizes. 

Espinheira (3), num pequeno informe pu-- . ~ . 

blicado na VI Reuniao do Comite Interameri-- ~ cano de Ciencias Agrícolas, refere-se a urna 
~ 

nova pratica cultural da lavoura cacaueira 
da Bahia e diz, entre outras coisas,que,ten
do em vista a necessidade de oferecer um 
bom · trato cultural, foi introduzida a limpa 
do terreno com enxada, cortando, por conse
guinte,muítas raizes. Após 60 a 90 dias,ob-

* Engq Ag~q da Olvi~ão d~ Soto~ do Cent~o de Pe~Qu~444 do 
Cacau - ltabuna-Bah~a. 
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servou que os cacauais apresentaram modifi
cações em todo seu aspecto vegetativo, com 

~ -sensivel aumento na produçao. 

Urquhart (7), referindo-se ao sistema 
radicular do cacaueiro,di2 que,se a raiz pi
votante alcança rochas em desintegração do 

~ -tipo que da lugar a substancias nutritivas , , 
desejaveis, estara assegurado o desenvolvi-

~ 

mento remunerativo da arvore por longo tempo. 

Bondar (1), com referência ao cacaueiro, 
afirma que, para que a planta prospere,é ne-

~ - ~ 

cessaria contar nao so com a crosta superfi-
~ , 

eia! ou solo aravel, corno tambem com o sub-
solo e, principa!rnente,a rocha mãe que, pela 
sua decomposiçào,pode oferecer sais fertili
zantes levados pela capilaridade às raizes 
das plantas. 

O presente trabalho tem por objetivo es
tudar o desenvolvimento do sistema radicular 
do cacaueiro em suas diferentes fases de 
crescimento para nortear trabalhos de aduba
ção e de escolha de solos adequados ao seu 
cultivo. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Empregaram-se, para o estudo do desen
volvimento radicular do cacaueiro, plântulas 
cultivadas em sacos de polietileno até 2 me
ses de idade. Para as outras idades utili
zaram-se plantas cultivadas diretamente no 
campo. Nestes estudos delinearam-se as di
ferentes fases do desenvolvimento do cacau
eiro, desde a germinação até à idade adulta. 

-Na distribuiçao quantitativa em profun-
didade do sistema radicular do cacaueiro,em-, , 
pregaram-se areas tecnicamente formadas, pa-
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~ 

ra as unidades de solos: Glei pouco humico, 
Cepec e Grumosol; sendo que,para as unidades 

A ~ 

Aluvial e Co10nia, empregaram-se areas de 
cacaueiros com espaçamentos não controlados. 
Olmos e outros (8) descrevem estas unidades 
de solos. As idades dos cacaueiros em estu
do estão em volta de 30 anos. 

, 
Nutman (6), trabalhando com cafe, intro-

~ . 

duziu um metodo no qual o sistema radicular - , era extraido por meio de jatos de agua, de-
senhando depois em escala e fazendo compara-- , 
çoes com muitos solos caracteristicos. Pos-
teriormente,Franco e Inforzato (4),estudando 
o sistema radicular do café em solos de são 
Paulo, usaram sistema similar ao de Nutman. 

Para nossos estudos, referentes ao sis
tema radicular do cacaueiro, empregou-se o 
método proposto por Boynton e Sands (2) que 
consiste na abertura de trincheiras a uma 
distância de 90 cm do tronco dos cacaueiros 
cujas dimens~es eram de 180 de comprimen
to, 80 de largura e 120 de profundida
de. No lado da trincheira que fica em fren
te ao tronco do cacaueiro, marcaram-se cinco 
quadrados de 30 x 30 em em cada uma das qua
tro profundidades: 0-30, 30-60, 60-90 e 90-, 
120 em e contaram-se as raizes de cada qua-

~ 

dricula,separando-se em cinco categorias se-
A 

gundo seu diametro: menores de 0,2 em; 0,3 a 
0,5 em; 0,6 a 1,0 cm; 1,1 a 2 cm e maiores 
de 2 em. Para cada unidade de solo foram a
bertas 10 trincheiras. O resultado dos estu-, 
dos de contagem de raizes de cacaueiros adul-
tos em cinco unidades de solos da região fo
ram feitos tendo em vista, principalmente,as , 
raizes laterais superficiais e laterais in-, , 
term~diarias. As raizes do final da pivotan-
te nao entraram na contagem por encontrarem
se fora do alcance da trincheira estudada. 
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-Para efetuar a distribuiçao quantitativa 
do sistema radicular, retiraram-se cinco ca-

~ 

caueiros em solos glei pouco humico e . cinco 
na unidade Cepec, com a finalidade de se es
tudar a distribuição e o crescimento da raiz 
pivotante em profundidade e sua penetração 

~ ~ 

no horizonte C. Em media,nas raizes princi-
pais de cacaueiros retirados de solos da u
nidade Çepec, apresentaram um comprimento de 
1,Sm, quando a profundidade do horizonte A + 

~ -B e de l,lSm. As ramificaçoes do final da 
raiz pivotante aprofundam-se ainda mais. No 

~ ~ 

solo da unidade glei pouco humico,tambem en-
contraram-se as mesmas proporç~es obtidas 
para os solos da unidade Cepec. 

Apresentam-se, a seguir, os resultados 
dos estudos do desenvolvimento do sistema 

~ 

radicular do cacaueiro atraves do perfil do 
- A 

solo. Sugere-se submete-los a experimenta-- ~ çao antes de usa-los nos tratos culturais e 
na adubação. 

a. Desenvolvimento radicular 

Observações feitas em plantas de dife-
~ 

rentes idades indicaram que, 20 dias apos a 
germinação (antes da queda dos cotilédones), 

~ 

o caulicu10 mede 10 a 12 cm de altura e a ra-
dícula tem o mesmo comprimento (Figu~a 1). 

A 

De 50 a 60 dias, a p1antula atinge 15 a 20 
cm de altura, com a raiz pivotante guardan
do a mesma relação (Figu~a 2); as radice1as 

A 

laterais distribuem-se regularmente por toda 
a superf{ci~ da raiz principa1,sendo curtas A _ 

e bem ramificadas em toda a sua extensao. As 
proporções de comprimento entre a raiz prin-

A ~ 

cipa! e o caule se mantem iguais ate o ter-
A 

ceiro ou quarto mes. A partir desta data o 
caule cresce mais em comprimento do que a 
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Fi9u~a r - Pl4ft~ula d~ cacau com 
ldad~ d~ 20 dl4~. 

raiz pivotante, ao ponto de que. quando a 
plântula completa 7 meses (Figu~a 3), o caule 
mede entre 40 e 45 cm e a raiz pivotante de 
20 a 25 cm. Quando o cacaueiro completa 2 
anos, as raízes laterais superficiais desen-

~ 

volvem-se tanto em comprimento como em dia-
metro e a raiz pivotante ou principal fixa
se nas camadas inferiores do solo, produzin- · 
do uma grande quantidade de radicelas. Entre 
os 4 e os 6 anos de idade,a planta toma a 'fcr .... , , 
ma definitiva caracteristica; isto e,a sepa-- , , 
raçao nitida das raizes laterais superfi-, 
ciais, laterais intermediarias e final da 
pivotante (Figu~a 4). No espaço interme-, , 
diario, ao longo da raiz principal, esta e 
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quase totalmente lisa, apresentando algumas 
radicelas que se dirigem para cima (horizon
te A) ou para baixo (horizonte C). A raiz 
principal se aprofunda . de 60 a 70 cm e as 
laterais superficiais alcançam comprimento 
de 80 a 90 cm, engrossando progressivamente. 
Do 79 ao 99 ano, ' a raiz principal .aprofunda
se de 80 a 90 cm,dependendo da espessura dos .,. 
horizontes A + B do perfil do solo;isto e,se .,. .,. 
o solo e mais profundo, esta crescera mais 
As laterais superficiais estendem-se de · 100 
a 120 cm de comprimento, com diâmetros va~ 
riando de I a 2 cm. Quando o cacaueiro com
pleta 12 anos ou mais, o aprofundamento da 
raiz pivotante depende unicamente da espes
sura dos horizontes A ~ B do perfil do solo. 

10 

Fi9u~a 2 - Plântula de eaeau eom idade de 60 
dia~. 



Fl9u~a 3 - Pt4ft~uta de eaeau eom idade 
de 1 me4\ e.\ • 

Na Figu~a 5, observa-se uma raiz de cacauei-
#* 

ro com 15 anos de idade, cujas raizes late-
rais superficiais ctesce"ram de 150 a 180 cm, 

A 

com diametros na profundidade da raiz pivo-
tante variando de 1 a 2 cm, sendo mais finas 
e " ramificadas nas extremidades. Com idades 
entre 15 e 30 anos, as raizes laterais 
superficiais engrossam ao ponto de se torna
rem muito lenhosas nas proximidades da raiz 

" #* 

principal. O comprimento das raizes late-
rais superficiais aumentam de 3 a 5 m. com 
diâmetros que vão de 0,5 a 6 cm, apesar 

#* 

de se constatar em volta do cacaueiro, pro-
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, 
ximo a superficie do solo, uma grande por-

~ 

centagem de radiculas. 

Na região cacaueira da Bahia, a maior 
porcentagem das plantações estão assentadas 

A 

sobre os solos em que a profundidade dos ho-
rizontes A + B variam entre 40 cm (solo ra
so) e 150 em (solo profundo), segundo Sil
va e outros (9). O horizonte C 'abriga mais 
ou menos 30% do comprimento da r-aiz princi-

~ ~ -paI e, portanto, e indispensavel na absorçao 
~ ~ 

de agua e nutrientes, em periodos secos pro-
longados. 

12 
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Figu.a 4 - Raiz d~ eaeau~~D eOM id4d~ 
d~ S 41104\. 



Fi9U~4 5 - R4iz d~ e4e4u~i~o eOM id4-
d~ d~ 15 41l0~. 

- , 
A ramificaçao das raizes finas dentro do , , 

horizonte C, verifica-se ate 50 cm alem da , 
base inferior da raiz pivotante. Estas rai-
zes não foram levadas em consideração quando 
se efetuou a conta~em quantitativa em - pro
fundidade na qual somente foram tomadas em , . 
conta as raizes laterais superficiais e la-, 
terais intermediarias. 

, 
Uma ideia da riqueza do horizonte C dos , 

solos Cepec e glei pouco humico descreve-se 
nos QU4d~o~ 1 e 2, onde se incluem os resul-, , , 
tados das analises fisicas e quimicas efetu-
adas nos três horizontes do perfil do solo. 

Nos QU4d~o~ 1 e 2,pertencentes aos solos 
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Q.u4dJlo 7 _ Re~ult4do4 d44 4n4li~e~ qulmic44 e 61~ica4 de pe~6it completo numa unidade 
~oLo cultivado com cacau (7). 

PERFIL N9 3 (BA-I-3) UNIDADE CEPEC 

de 

ANÁLISES QUfMICAS P205 COMP. GRANULOMfTRICA 
Argila 

Grau Equiva-
(dispersão Hor.!, Profun- assimi- com NaOH a6%) 

didade 
Mg/I00 gramas N % láve1 

zon- mg/ 100 Areia Areia ** *** **** Limo Argila 
tes (C1l) Ca Mg K Na S* H+A1 T V grs. Grossa fina 

AlI 0-8 18,7 8,1 0,13 0,28 27,2 3,3 30,5 89 0,37 11,6 13,3 11,3 43,2 32,2 

A12 8-22 11,1 3,6 0,04 0,22 14,9 4, 7 19,6 76 0,15 8,2 11,7 13,2 34,9 40,2 

A3 22- 35 8,1 3,6 0,04 0,23 11,9 5,5 17,4 68 0,09 8,9 11,2 10,7 29,4 48,7 
, 

Bl 35-45 7,8 
I 

4,5 0,03 0,34 12,6 6,0 18,6 68 0,09 8,8 6,4 9,5 26,9 57,2 
I 

B2 45-95 9,9 9,1 0,02 0,27 19,3 7,9 27 , 2 71 0,05 21,0 
I 

4,9 14,1 28,8 52,2 

B3 95-130 12,3 12,0 : 0,02 0,29 24,6 7,6 32,2 76 0,05 15,7 5,3 15,1 35,8 43,8 

C1 130-165 17,8 16,9 0,02 0,43 35,2 7,9 43,1 82 0,03 23,2 3,1 29,2 38,2 29,5 

C2 165-255 15,9 18,2 0,02 0,59 34,7 8,6 43,3 80 0,03 20,0 3,2 37 ,2 38,9 20,7 

O 255-330 3,9 4,6 0,02 0,29 8,8 3,9 12, 7 70 0,02 12,8 11,5 42,2 32,4 13,9 

- - -- -- _i-----

(1) Perfil analisado para fins de levantamento de solos, cedido pelo Setor de Pedo10gia do Centro de 
Pesquisas do Cacau. 

'* Soma de bases 
** Soma de cations de troca 

*** Soaa de bases + cations de troca 
**** Porcentagem de saturação de bases 

de lente 
natu- flo- de 

ral c ~1.!. umi-
çao dade 

26,7 17 47,3 

33,0 18 38,9 

39,1 20 42,1 

47,3 17 45,3 

38,3 27 45,8 

34,3 22 45,4 

29,5 O 40,9 

20,7 O 39,4 

12,9 7 22,0 



.... 
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Quad~o 2 - Re~uttado~ da~ anáti~e~ qulmica~ ~ 614ica~ de pe~6it compteto numa unidade de 
~olo cultivado com cacau (1). 

PERFIL N9 44 (BA-I-44) UNIDADE GLEI POUCO HÚMICO 

Hori- Profun- ANÁLISE QUfMICA P205 ANAL.G~ANULOMtTRICA i Argi- Grau Equiva-
assi- (dispersa0 com NaOH a6%) la de lente 

zon- didade mg/100 gramas N% milá-
Areia AreialLimo Argila natu-

flo-

** *** **** 
cuIa de 

tes (cm) Ca Hg K Na S* H+A1 T V% ve1 umidade Grossa fina I ral çao 
- -

Ap 0-8 4,9 2,4 0,06 0,21 7,6 3,6 11,2 68 0,21 2,3 12 22 48 18 6 67 23 

A3 8-15 3,6 2,2 0,04 0,16 6,0 3,2 9,2 65 0,12 1,4 12 23 43 22 11 50 21 

BG1 15-40 3, 7 8,0 0,04 0,33 12,1 1,9 14,0 86 0,05 I 0,6 10 13 27 50 45 10 35 

B02 40-52 3,2 15,5 0,04 0,46 19,2 1 , 1 20,3 95 0,05 0,4 35 11 17 37 30 19 31 

CC1 52-72 3,2 16,4 0,03 0,61 20,2 1,0 21,2 95 0,03 0,2 46 10 22 22 14 37 23 

CC1 72-105 4,3 15,4 0,03 0,81 20,6 0,0 20,6 100 0,02 0,4 42 15 27 16 8 50 21 

----------
(1) Perfil analisado para fins de levantamento de solos, cedido pelo Setor de Pedo1osia do Centro de Pesquisas do Cacau. 

* Soma de bases 

** Soma de c4tions de troca 

*** Soma de bases + cltions de troca 

**** Porcentagem de saturação de bases 



, 
das unidades Cepec e glei pouco humico, res-
pectivamente, observa-se que, no primeiro, a 
rocha desintegrada (horizonte Cl e C2) pos-, , 
sui um notavel aumento nos teores de calcia , ~ , 
e magnesio. Este horizonte tambem possui 
uma soma de bases (S) muito mais alta do que 
a dos outros e, em conseqUência, o valor T 
~ " deste horizonte e tambem mais elevado. Com - , relaçao a granulometria, os solos dos hori-

zontes Cl e C2 do solo Cepec, estão classi
ficados como barro argiloso e barrento, am-, 
bos de textura media, facilitando o cresci-, 
mento regular das raizes. 

A classificação do solo do horizonte C , , 
do glei poúco humico e barro argilo-arenoso 
e barro arenoso, apresentando ótimas condi-- , 
çoes para o desenvolvimento das raizes. 

No solo da unidade Cepee, em que o hori
zonte A é profundo (O a 35 em), as raizes 
laterais superficiais crescem folgadamente 
dentro desta camada. Por outro lado, no so
lo glei pouco húmico, com horizonte A menor 
(O a 15 cm), as raízes crescem apertadas,na~ 

~ 

cendo todas quase na mesma profundidade,como 
raios de bicicleta (Figu~a 6). 

Em solos profundos, livres de fragmentos 
de rochas duras, a raiz pivotante pode a-, , -
profundar-se ate 1,5 m;isto e,nao ·tomando em 
consideração as radicelas mais finas que ge
ralmente crescem ainda mais 30 a 50 cm. 

~ 

As raizes laterais superficiais que nas-
cem da raiz pivotante, 5 a 10 cm abaixo da , ~ 

superfície do terreno, possuem a tendencia 
de se dirigirem para cima, ramificando-se a , , 
poucos centimetros da superficie do solo, na 
camada mais escura (Figu~d . 7). É interes-, 
sante anotar que as raizes laterais interme-
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~ 

diarias que nascem no horizonte B, entre as 
~ 

raizes laterais superficiais e finais da pi-
A 

votante, tem a propriedade de poder se diri-
gir para cima (horizonte A) ou para baixo 
(horizonte C). 

Quando a raiz pivotante encontra pedras 
duras nas camadas do perfil, geralmente bi-

~ 

furca-se,formando um maior numero de ramifi-
cações (F~gu~a 8). 

b. Distribuição quantitativa do sistema 
radicular do cacaueiro. 

Figu~a 6 - Raiz de caC4u~i40 com idade de 
30 4ftO~. 
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Fi9u~a 1 - Raiz d~ eae4u~i~o eo. idad~ d~ 
60 41l0~. 

A seguir, apresentam-se as porcentagens 
de raizes em cinco tipos de solo. As por
ce9tagens referem-se às ramificações das 
raizes laterais superficiais e laterais in-

~ -termediarias. As ramificaçoes da parte final 
da raiz pivotante não entram na contagem. 

No Quad~o 3,nota-se que ,para o solo glei 
~ ~ 

pouco humico , 88,5% das raizes dos cacauei-
ros situam-se na camada de O a 30 cm; 10,5%, 
de 30 a 60 cm e 1% de 60 a 90 cm. Para o so-- ~ 10 da unidade Cepec, a distribuiçao das rai-
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-zes guarda quase a mesma proporçao que 
~ 

o anterior, isto e, 83,1% de O a 30 em; 
12,1% de 30 a 60 em e 4,8% de 60 a 90 em. , 
Somente na camada mais profunda (60 a 90 cm); 

~ 

as raizes de cacaueiros situados nos solos 
Cepec estão em maior porcentagem em relação 
ao glei. 

~ ~ 

Nos solos Colonia e Aluvial, de tenden-
eia arenosa, observa-se que, no primeiro,76% 
das raizes localizam-se de O a 30 cm; 13,5%, 
de 30 a 60 em e 10,5%, de 60 a 90 cm,enquan
to no segundo,85,9%, de O a 30 em; 11,2%, de 

Fi9U~4 B - Raiz de c4c4uei~o com idade de 
SO 4"04. 

19 . 



"N 
o 

QU4d~o 3 - Vi6t~ibuição pe~centual da6 ~alzt6 do cacauti~o em di6~~efttt~ ftlvei~ de p~o6un
didade em S tipo6 de ~Ol06. 

PORCENTAGEM DE RAfzES 

TIPOS DE SOLOS LOCAL 
O - 30 30 - 60 60 - 90 90 - 120 

em em em em 

.,-

G1ei poueo humieo EMARC 88,5 10,5 1,0 -
Cepec EMARC 83,1 12,1 4,8 -
Grumosol 

~ 

63,8 22,6 11,7 1,9 RECONCAVO 
A 

Colonia FAZ. DIVA 76,0 13,5 10,5 -
Aluvial FAZ. OPALMA 85,9 11,2 2,5 0,4 

~ - - --~- - ~~ 



30 a 60 cm; 2,5%, de 60 a 90 cm e 0,4%,de 90 
a 120 cm de profundidade~ 

Para o solo da unidade grumosol (Região 
A -, 

do Reconcavo Baiano),a distribuiçao das rai-
zes é mais uniforme em todo o perfil do que 
nos solos da Região Cacaueira do Sul da Ba
hia. Assim, 63,8% das raizes distribuem-se 
de O a 30 em; 22,6% de 30 a 60 cm; 11,7% de 
60 a 90 cm e 1,9% de 90 a 120 cm. 

No Quad~o 4 dá para compreender porque , 
grande parte das raizes laterais superfi-

~ 

ciais possuem a tendencia de se dirigirem 
para baixo, tendo em vista que êste solo 
(grumosol) é muito fértil em todo o perfil. 

A -c. Distancia apropriada para adubaçao 

Tendo em vista os estudos do desenvolvi
mento radicular do cacaueiro e a distribui-

- A çao quantitativa, precisa-se agora submete-
los à prova experimental para propor normas 
de tratos culturais e adubação desde o plan-, , 
tio ate a idade adulta. 

-DISCUSSAO 

o desenvolvimento do sistema rad1cular - , ~ do cacaueiro, desde a germinaçao ate a idade , , 
adulta, provavelmente, e influenciada pela ae-- , , ~ 

raçao, conteudo de materia organ1ca na cama-
da superficial do solo e pelo horizonte , 
C, na~ camadas mais profundas. Apos a ger-
minaçao da raiz pivotante, com radicelas la-
terais em tôda a sua extensão, possivelmente 
neste período (até 1 ano e meio), tanto a 
raiz principal como as laterais desenvolvem
se dentro da camada do horizonte A (geral-

21 



N 
N 

Quad~o 4 - Re~uttado~ d4~ an4li~e~ qulmica~ na ~egião do Recôncavo, em ~olo~ G~umo~ol. 

Prof. P2 0 5 mg/l00 gramas 

do PH mg/ C io N % CtN 

solo 100g 
Ca++ Mg++ K+ Na+ S H+Al T 

0-20 6,3 21,1 2,60 0,50 5,2 22,2 5,9 0,34 1,27 29,71 4,34 34,05 

20-40 6,6 12,5 1,97 0,37 5,3 41,9 9,1 0,39 2,46 53,85 3,40 57,25 

100-120 7,4 2,6 0,82 0,22 3,7 41,3 8,9 0,21 2,84 53,25 - 53,25 

V% 

87 

94 

100 



~ 

mente de O a 30 cm) mais rica em materia or-
gânica e,por conseguinte, mais arejada. Quan
do a raiz principal atravessa o horizonte B 
(camada vermelha ou amarela), desprovida de 

~ A 

materia organica e mais argilosa, a pivotan-
~ 

te apresenta-se bastante lisa e as raizes 
que nascem nesta região, umas se dirigem pa
ra cima (horizonte A) e outras para baixo 
(horizonte C). 

A raiz pivotante atravessa o horizonte B 
(geralmente de 30 a 90 cm ou mais de profun-
didade) e penetra no horizonte C (rocha 
sintegrada), ramificando-se nas camadas , 
profundas. Possivelmente o horizonte C 

~ ~ 

sempenha papel de reservatorio de agua 
chuvas e nutrientes minerais proveniente 
rocha em desintegração. 

~ 

De modo seralJos solo! tipicos para 
cau na regiao possuem tres zonas aptas - ~ definidas para a ramificaçao de raizes: 
perficial (horizonte A), intermediário 
rizonte B) e o profundo (horizonte C). · 

de
mais 

de
das 

da 

ca
bem 
su-

(ho-

o crescimento da raiz pivotante depende 
da profundidade em que se encontra o hori
zonte C, uma vez que 30% do comprimento des
ta raiz (parte final) encontra-se neste ho
rizonte de rocha ~m desintegraç~o, sem con
tar as ramificações mais finas que se apro
fundam ainda mais. 

,.,. .,. 
Referindo-se a analise quimica do solo 

Cepec,o alto teor de Ca e Mg no horizonte C, 
com soma de bases alta e saturação de bases 

.,. .,. Ao 

satisfatoria,e prova evidente da importancia -que representa esta camada na complementaçao 
dos compostos minerais da camada superficial. 

Ao , 

Nesta,todavia,quando seca, diminuindo sensi-- , velmente a absorçao de nutrientes, provavel-
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mente o horizonte C pode fornecer agua e al-
A , 

guns elementos minerais. Com referencia a 
granulometria do solo Cepec,os solos dos ho-- ~ rizontes,Cl e C2 sao de textura media, equi-
valente a dos horizontes superficiais, pos
suindo maior poder de troca de cátions, ten
do em vista que a argila encontra-se total
mente desfloculada. 

~ 

Os teores de magnesio do horizonte C do 
solo glei pouco húmico assemelham-se aos 
da unidade Cepec. Os horizontes CG! e CG2 
classificam-se como barro argilo arenoso e 
barro arenoso, respectivamente. 

A 

De modo geral, para os solos de tenden-
eia argilosa, como o Cepec,a maior porcenta-

~ 

gem de raizes se encontra na camada de O a 
30 cm que corresponde ao horizonte A; uma 
porcentagem pequena de 30 a 60 cm e uma mi
noria de 60 a 90 cm de profundidade. Como a 
contagem de raizes efetuou-se a uma distân
cia de 90 cm do tronco do cacaueiro, não en
traram as ramificações do final da raiz 
principal que se encontram fora do alcance 

-da trincheira. Outro solo de tendencia ar-
~ 

gilosa, como o glei pouco humico , apresen-
ta quase as mesmas proporções encontradas 

A 

nas tres profundidades para o solo Cepec,ex-
ceção feita da camada inferior. 

Comparando estes solos da Região Cacau--eira com os do Reconcavo Baiano, pertencen-, 
tes a unidade Grumosol , pode-se dizer que, - ~ ~ nestes, a penetraçao das raizes no perfil e 
maior. Isto se explica considerando que a 
profundidade do horizonte A é superior a 1,2 
m. Reune " condiç~es satisfat~rias para a cul-- ~ tura do cacau, pois este horizonte e rico em 
elementos minerais em todo o perfil, fazendo 
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com que algumas raizes laterais superficiais , 
tambem desçam verticalmente, distribuindo-se 

, -melhor no solo. Neste caso tambem nao se 
toma em consideração a ramificação da parte , 
final da raiz pivotante, que e muito densa. 

-Nos dois solos de tendencia arenosa: Co-- -, 
l~nia (latosol) e Aluvial, o primeiro nao e 
pr6prio para a cultura do cacau, embora pos
sua condições fisicas muito boas, enquanto o 

#I .... _ 

segundo esta sujeito as condiçoes do meio 
ambiente com enchentes anuais que depositam 

., - - -materia organica na plantaçao quando as aguas 
do rio baixam. 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

1. O sistema radicular do cacaueiro 
constituido de três tipos de ramificações: 

",. 

e 

a. laterais superficiais, sao aquelas 
que se aprofundam até 40 em, variando de a--cordo com o tipo de solo. Desenvolvem-se no 
horizonte A. 

~ 

b. laterais intermediarias,crescem en-
tre as superficiais e a parte final da raiz 

-pivotante, possuindo a tendencia de se diri-
girem para cima ou para baixo: nascem no 
horizonte B. 

c. principal, com ramificaç~es que se 
localizam regularmente no horizonte C (rocha 
em desintegração). 

2. Em solos argilosos (unidade Cepec e 
glei pouco h~mico),o final da raiz pivotante 
sempre se encontra no horizonte C (30% do 
comprimento). Existe, portanto, correlaçio. 

2S 



entre o crescimento vertical da raiz princi
pal e a profundidade dos horizontes A + B do 
perfil do solo. 

~ 

3. Comparando os solos de tendencia are-
nosa, vê-se que,no Aluvial, embora as raizes 
se aprofundem mais, nio possuem melhor dis
tribui~ão nas camadas do perfil do que o so
lo Colonia. A vantagem que o solo aluvial 

», -possui e que esta sujeito a inundaçoes peri-, , 
odicas que enriquecem a superficie do solo 

, -onde ha maior concentraçao de radicelas. 

4. A distribuição das raizes no solo da 
~ ~ 

unidade grumosol do Reconcavo Baiano e u-, 
niforme, pois,como e rico em elementos mine-, 
rais em todo o perfil, algumas raizes late-
rais superficiais possuem a tendência de se 
dirigirem verticalmente em profundidade,dis
tribuindo-se melhor no solo. 

, ~ 

5. O alto teor de calcio e magnesio no 
horizonte C do solo Cepec, apresentando Soma 
d~ bases alta e satura~ão de bases satisfa
toria, mostra a importancia que esta camada 
apresenta na complementação dos compostos 
minerais da camada superficial. 

6. Tendo em vista os estudos do desen
volvimento do sistema radicular do cacaueiro 
e a distribuição quantitativa, resta, agora, - .... -submeter estes estudos a experimentaçao para 

~ 

definir as distaricias apropriadas para adu-
bação nos diversos ciclos de desenvolvimento 
do cacaueiro. 

26 



LITERATURA CITADA 

1. BONDAR, G. A fertilidade das terras rro
picais.~ A cultura do cacau na Bahia. 
Instituto de Cacau da Bahia (Brasil) 
Boletim Técnico nQ 1. 1938. 205p. 

2. BOYNTON. D. e SANDS, F. A survey of the 
fertility status of the cacao soils of 
Costa Rica, as determined by soil and 
leaf analyses, and a preliminary study 
of the relation of depth of rooting of 
cocoa trees to soil drainage. In Reu-, ~ 

nion de! Comite Tecnico Interamericano 
deI Cacao, 5~ Turrialba, Costa Rica, 
4-10 de julio, 1954. Turrialba, Insti-

~ 

tuto Interamericano de Ciencias Agri-
colas. Trabajos presentados. v.l (Sue
los 1. 5RTIC/Doc.3/pp.6-l3). 

~ 

3. ESPINHEIRA, A. Nova pratica cultural na 
lavoura cacaueira da Bahia. In Reunião 

'" -do Comite Interamericano de Cacau, 6~ 
Bahia, Brasil, 20-27 de maio, 1956. 
Salvador, Instituto de Cacau da Bahia, 
1957. p. 149. 

4. FRANCO, C.M. e INFORZATO, R. O sistema 
radicular do cafeeiro nos principais 
tipos de solos do Estado de são Paulo. 
Bragantia 6(9):443-478. 1946. 

5. HARDY, F. Sue10s de cacao: aspectos pedo-
~ 

logicos. ~ Manual de cacao. Turrial-
ba, Instituto Interamericano de Cien-

~ 

cias Agricolas, 1961. pp. 119-131. 

6. NUTMAN, F.J. The root system of Coffea 
arabica. Journal of Experimental Agri
cu1ture 1:271-296. 1933. 

27 



~ 

7. URQUHART, D.H. E1 sue10 en re1acion con 
~ 

la nutricion deI cacao. In Cacao. Tur--ria1ba, Instituto Interamericano de 
Ciencias Agr{co1as de la OEA, 1963. 
pp.38-39. 

8. OLMOS, J.I.L. Solos da região cacaueira 
~ 

da Bahia e do Espirito Santo. In Con-
A -ferencia Internacional de Pesquisas em 

Cacau, 2' Salvador e Itabuna, Bahia, 
Brasil, 19-26 de nov., 1967. Memórias. 
Itabuna, Centro de Pesquisas do Cacau, 
1969. pp. 393-402. 

~ 

9 • SI L V A , L. F • C a r a c t e r i s t i c as dos p r i n c i -

28 

pais solos de cacau da Bahia. In Con-
A 

ferencia Internacional de Pesquisas em 
Cacau, 2~ Salvador e Itabuna, Bahia, 
Brasil, 19-26 de nov., 1967. Memórias. 
Itabuna, Centro de Pesquisas do Cacau, 
1969. pp. 412-416. 

*** 



o QUE t A CEPLAC 

- ~ O Plano de Recuperaçao Economico-Rural 
da Lavoura Cacaueira foi criado em 1957 a - ~ fim de melhorar as condiçoes tecnicas e eco-
~ ~ -nomicas da cacauicultura. Cabe a Comissao 

- A Executiva do Plano de Recuperaçao Economico-
Rural da Lavoura Cacaueira - CEPLAC - traçar 
as diretrizes em que se apoia a Secretaria 
Geral, instalada no Rio de Janeiro, para co
ordenar a execução de todos os seus traba
lhos nas regiões cacaueiras do pais. Para - ~ 
isto dispoe de uma Superintendencia Regional 
instalada no Sul da Bahia (km 26 da rodovia 
Ilhéus-Itabuna). 

A ~ 

A Superintendencia Regional esta compos-
ta, entre outros,pelo Centro de Pesquisas do 
Cacau - CEPEC, Departamento de· Extensão 

~ 

DEPEX, Departamento de Credito e Incentivos 
~ 

- DECRI, Escola Media de Agricultura da Re-
gião Cacaueira - EMARC e a Divisão de Comu
nicação ~ DICOM, destinados a executar as 
tarefas seguintes: 

- A 

CEPEC -~Experimenta~ao sobre ~ cacau n2s ' 
campos bio1ogico, pedo1ogico e socio-econo-

~ ~ 

mico e outras atividades indispensaveis a - ~ diversificaçao da economia regional. Alem de 
~ ~ ~ 

uma area de 761 ha no municipio de Ilheus, - - ~ dispoe de cinco estaçoes experimentais ~ro-
~ ~ ~ 

prias e areas em convenio com o Ministerio 
da "Agricultura ou com fazendeiros,espa1hadas 
nas regiões cacaueiras dos estados da Bahia, 

~ ~ 

Espirito Santo, Para e Amazonas. 

-DEPEX ~ Execuçao das atividades destina-- ~ 
das a melhorar as condiçoes economicas da - ~. 

cacauicultura. Dispoe de 30 escritorios 10-
~ ~ ~ 

cais, cobrindo toda a area cacaueira do pais. 
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, 
DECRI - Emprestimo dos recursos finan-

ceiros destinados pela CEPLAC aos cacauicul
tores a fim de possibilitar-lhes a execução , , 
das praticas indispensaveis ao melhoramento 
da lavoura. 

EMARC - Formação de mão-de-obra especia
lizada (Técnicos e Práticos Agricolas). 

nICOM - Produção de materiais audio-vi-
-; , 

suais, publicaçoes de nivel popular e tecni-
co-cientifico, tais como a nova série Bole
tim Técnico, a Revi~ta Theob~oma, próxima a 
circular, e a revista Cacau Atuatidade~. 

Os recursos financeiros da CEPLAC pro-
, -

vem da retençao de uma taxa de 15% das ex-_ A 

portaçoes de cacau em amendoas. Boa parte 
A ; 

deles e aplicada no melhoramento das condi-
ções de infra-estrutura regional (abertura 
de estradas de penetração, eletrificação ru
ral, saneamento e educação). 

A CEPLAC apoia ativamente os movimentos 
cooperativista e sindicalista dos cacauicul
tores. 

*** 
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OUTRAS PUBLICAÇÕES DA CEPLAC 

Boletim Té~ni~o nQ 1 - Levantamento Detálha
do dos Solos do Centro de Pesquisas do 
Cacau. 

Boletim Té~ni~o nQ 2 - Água Subterrânea do 
Centro de Pesquisas do Cacau. 

Boletim Té~ni~o nQ 3 - Contribuição ao Mape
amento da Região Cacaueira do Estado da 

~ ~ 

Bahia - Area-Teste de Castelo Novo, Mu-
~ ~ 

nicipio de Ilheus. 

Bo!etim Té~nieo nQ 4 - Pontos de Convergên
cia da Comercialização do Cacau em Grãos -na Regiao Cacaueira da Bahia. 

Revista Ca~au Atuatidade~. 
~ ~ 

Informes e Relatorios Tecnicos da CEPLAC, 
CEPEC, DEPEX e EMARC. 

Brevemente, Revi~ta Theob~oma. 

A - -Todas as pub1icaçoes da CEPLAC sao editadas, , 
revisadas, impressas e distribuidas pela 
OICOM (Divisão de Comunicação), a qual conta 
com equipamento suficiente e pessoal adequa
damente treinado. 

Os interessados podem solicitar as nossas - , 
publicaçoes, dirigindo-se a DICOH-CEPLAC, 
Caixa Postal 7 - Itabuna, Bahia, Brasil. 
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