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Secagem de amêndoas de cacau relacionada às teorias de secagem 
em camada delgada 1 

Jairo Cunha 2 

Resumo 

Testes de !ecagem de amêndoas de cacau em camada delgada foram feitos em secador de uni· 
dades múltiplas ("multi·unit drier") e as curvas de secagem, para as temperatwas de 50; 57,7; 
60; 70; 74 e 75 oç foram diagramadas. para um fluxo constante de ar de 9,14 m.min·1. Os resul· 
tados concordanm com pesquisas anteriores, mostrando três períodos de secagem : um de taxa 
constante e dois de taxa deaescente. O primeiro períOdO deaescente é muito curto , podendo 
mesmo ser considerado como um estágio de transição do período de taxa constante para O segun· 
do período de taxa deaescente e ocorre na faixa de 44 a SI % B.S. do teor de umidade, inversa· 
mente proporcional à temperatwa de secagem. As curvas de secagem são relacionadas às teorias 
existentes de secagem em camada delgada. Valores da umidade de equihbrio (Me) e constante de 
secagem (K) foram determinados e curvas teóricas de secagem foram calculadas e comparadas 
com curvas experimentais. Valores da umidade de equilibrio (Me) e constante de secagem (K) pa· 
ra secagem em camada delgada foram correlacionados com a temperatwa . Equações de regressão 
linear foram estabelecidas para possibilitar a predição de secagem de amêndoas de cacau em cama· 
da delgada. 

Palavrall-chave: Theobronuz caCtZo, secagem em camada delgada 

Cocoa drying as related to thín layer dryíng 

Abltrllct 

Thin layer drying tests for cocoa beans were carried out in a " multi·unit drier" and the drying 
cwves of 50, 57 .7, 60, 70, 74 and 75 oç at constant air flow of 9.14 m.min· 1 were plotted. The 
result, are in agreement with earlier research showing three different drying periods: a constant 
rate drying period and two falling rate drying periods. The first faUing rate period is 50 short that 
it may be considered as a transition point between the constan trate and the second faUing rate 
periods. This occurs in the range of 44 to 51% d .b. moistwe content , inversely proportional to 
the drying temperature. The drying curves are related to existing thin Iayer drying theories. 
Values of the equilibrium moistwe content (Me) and drying constant (K) were calculated and 
thcoretical drying curves were predicted and compared with the experimental curves. Values of 

1 Parre do trabalho de lese de Mestrado intitulado "Determi/Ultion of fundamental characteristics 
of cocoa beans as related to drying theories ", apresentado ao Cranfield Institule of Tecnology -
Natio/Ul1 Col/ege of AgricullUral Engineering, Silsoe . Inglate"a. 

2Divislio de Tecnologitl e Engenharil1 Agrico/as, Centro de PesquiSlls do Cacau , Caixa Postal 7. 
45600, Itabu/Ul, Bahil1. Brasil. 

Recebido para publicaçaõ em 10 de janeiro de 1980 6 7 



68 Cunha 

equilibrium moisture content (Me) and dtying constant (K) for thin byer dtying were correlated 
with temperature . Regression equatioll's were developed to mak. predictions of thin Iay.r dtying 
for cocoa beans. 

Key words: 1'heobrortul cacao, thin byer dtying 

Introdução 

O p~~cessamento das amêndoas de 
cacau consiste principalmente de três 
fases : fermentação, secagem e armaze
namento. As duas últimas slro comple
mentares e, assim , o tempo de armaze
namento dependerá dos resultados al
cançados na secagem. 

Após a fermentação , as amêndoas 
. vão para a secagem com teor de umida
de '{T:U.) base seca (B.S.) que varia de 
108,33 a 143,90%, na Malásia (Howat, 
Powell e Wood, 1957 ; Wood, 1971) e 
até 150% foi mencionado por Rohan 
(1963). 
,i ... O processo de secagem deve reduzir 
ci"téor de umidade do cacau para o nível 
de 7,53 a 8,69% B.S. (Howat"Powell e 
Wood , 1957 ; Haynes, 1958 ; Ghosh e 
Cunha, 1975) para se garantir um perío
do de armazenamento seguro , o qual , no 
Brasil , é de, no máximo, 6 meses. 

Durante os períodos chuvosos, quan
do as amêndoas são secas artificialmen
te , isto é, secagem muito rápida ou abai
xo de 7,53 a 8,69% B.S., devido ao uso 
de elevadas temperaturas, elas tomam-se 
frágeis e quebram-se facilmente , causan
do perdas durante sua secagem e manu
seio. As migalhas resultantes da quebra 
das amêndoas são vendidas no mercado 
a preço reduzido. 

A secagem, bem conduzida, contri
bui para se produzir um bom cacau, o 
que é fundamental na produção de cho
colate de boa qualidade. Neste particu-
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lar, a secagem ao sol é reconhecida por 
todos os países produtores como a me
lhor, pois permite que as mudanças quí
micas ocasionadas pela fermentação 
continuem a ocorrer durante a secagem 
(Rohan, 1963). 

A maioria dos trabalhos publicados 
sobre secagem de cacau trata principal
mente do desempenho dos secadores 
artificiais, seus custos de operação e 
a qualidade do produto. comparados 
com a da secagem ao sol. dando-se pou
ca ou quase nenhuma atenção ao estudo 
da temperatura das améndoas de cacau 
durante o processo de secagem (De Vos, 
1956). 

A temperatura considerada como pre
judicial às amêndoas varia de autor para 
autor. De Vos (1956) mencionou expe
rimentos anteriores. os quais considera
ram como prejudiciais temperaturas aci
ma de 55 a 60 °C . Ele próprio obteve 
resultados discordantes. usando tempe
ratura de 90 °C nas primeiras 2 a 3 ho
ras e reduzindo-a depois para 70 0 C, 
obteve com essa secagem um cacau de 
boa qualidade . 

No Oeste da Ãfrica e em Camarões, 
Howat, Powell e Wood (1957) e Wood 
(1961) obtiveram cacau de boa quali
dade à temperatura de 80°C. Howat , 
Powell e Wood (1957) mencionaram 
que a maioria das reações químicas en
volvem sistemas de enzimas e as tempe· 
raturas não devem ser muito elevadas, 
pois conduziriam a uma inativação des
tes sistemas, impedindo a obtenção de 
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um bom chocolate. Encontraram tam
bém pequenas diferenças entre os sabo
res de chocolate feito com amêndoas se
cas ao sol e em secadores artificiais. Em 
trabalho de Wood (1961), as melho
res condições econômicas de operaça'o 
foram obtidas com a temperatura 
de 80 0C, um fluxo de ar de 2,45 a 
2,75 m .min- l e espessura das amêndoas 
de 12,7 em, significando isto baixo flu
xo de ar e alta temperatura. 

Temperatura de 60 0C e fluxo de ar 
de 15 a 18 m.min- l são recomenda
dos (Salz, 1972) para estágios de pré
secagem, ao passo que 82 a 85 0C e 9 a 
II m.min· l o são para os estágios fmais. 

Shelton (1967) e Wood (1971) en
contraram melhor eficiência de secagem 
com fluxo de ar de 9,14 mmin- l e tem
peraturas do 60 a 65,S oCo 

Poucos experimentos têm sido feitos 
para estudar as características funda· 
mentais das amêndoas de cacau, princi
palmente aquelas relacionadas às teorias 
de secagem. A primeira tentativa foi fe i
ta por Bravo e McGaw (! 974), estudan
do uma camada fina de amêndoas secas 
sob fluxo de ar controlado (constante). 
Neste estudo, foram obtidas curvas 
de secagem para as temperaturas de 
37 a 86 0 C e fluxos de ar de 2,8 a 
77 ,6 m.min- l

. Três per íodos de secagem 
diferentes foram observados: no pri· 
meiro, a taxa de secagem foi mantida 
consta!!te em função da temperatura 
e fluxo de ar, sendo a taxa de secagem 
controlada pela taxa de transferência 
de calor; no segundo , a umidade do 
interior da amêndoa foi transferida 
para a corrente de ar através da testa. 
experimentando as amêndoas uma con· 

siderável mudança de formato; no pe
ríodo fmal, o resto da umidade foi eli· 
minado extremamente devagar. No se
gundo e terceiro períodos, a taxa de se
cagem foi uma função somente da tem
peratura. 

Até o momento, não existem traba
lhos que correlacionem as curvas de se
cagem para amêndoas de cacau com as 
teorias existentes, ou que estendam as 
investigações de camadas delgadas p'ara 
predição de comportamento de seca
gem em camadas espessas. 

O objetivo do presente trabalho foi 
investigar algumas das características 
fundamentais das amêndoas de cacau 
e relacioná-Ias ao processo de secagem, 
com vistas a: obter curvas de secagem 
em camada delgada a diversas tempera
turas; calcular das curvas obtidas os va
lores para a umidade de equilíbrio e 
constante de secagem ; e investigar a cor
relação entre as curvas experimentais e 
teorias de secagem existentes. 

Conceitos T eór icos 

Uma das equações que definem o 
movimento da umidade durante o per ío· 
do de secagem é baseada na equaça:o de 
Newton (Hall , 197 1) . na qual a tempe
ratura é substituída pelo teor de umi· 
dade. base seca . como segue: 

M-Me 
~ e - kt 

Mo-Me 
( I ) 

onde : 

M = teor de umidade . base seca , a 
qualquer tempo 

Me = umidade de equil lb rio 

Mo = teor de umidade inicial, base seca 

Rel'ista Theobroma J 3(2). J 983 
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k = constante de secagem 

t = tempo 

o tenno Me , na equação I , é chama
do de umidade de equi!Jbrio dinâmica e 
usualmente difere da umidade de equi
!Jbrio estática obtida das curvas de equi
Ilb rio de umidade. 

Da equação I , pode-se tirar o valor 
de Me como sendo: 

M, . Ml - M2
2 

M, + M l - 2M 2 (2) 

Tomando-se valores de M" M2 e MJ , 

o mais espaçadamente possível, na curva 
de secagem, e substituindo-os na equa
ção 2, o valor de Me será encontrado. 

Hall (1971) indica uma solução gráfi
ca pa.ra o cálculo da constante de seca
gem K, usando a fórmula: 

y 
- - (0,4343) (K) (F) (3) 

X 

onde : 

y 
- - - inclinação da linha reta 
X 

F = fator de escala. representado por 
um número tomado da origem do 
eixo de X, igual à largura de um ci
clo do eixo de Y (Figura 5). 

Material e Métodos 

Os experimentos foram feitos no 
National Collegc of Agricultural Engi· 
neering, Silsoe, Inglaterra , e os frutos 
frescos de cacau foram levados do 
CEPEC/CEPLAC, Ilhéus, Bahia, oriun-

Revista Theobroma J 3( 2}. J 983 

dos do cruzamento de uma seleção local ' 
(SIC) com clones "United Fruit" (UF), 
"Imperial College Selection" (ICS) e 
"Iquitos Material Collection" (IMC). 

As amêndoas foram fennentadas 
durante 2 dias e meio numa caixa de 
isopor, para compensar as diferenças 
em temperatura e aeração, como se o 
material fosse tratado em grande quanti
dade. 

O teor de unudade inicial das amên
doas ao final da fermentação foi de 
118,3% (8 .S.l. determinado pela seca
gem de t rês amostras numa estufa a 
105 0 C até atingir peso constante . O 
método de secagem de amostras até 
o peso constante em estufa aiOS 0C foi 
adotado durante todo o experimento. 

Os testes para determinar as curvas 
de secagem em camada delgada para 
amêndoas de cacau foram feitos no se
cador de múl tiplas unidades ("multi
unit drier"), no National Institute of 
Agricultural Engineering (N.I.A.E.). 

O secador de múltiplas unidades (Fi
gura I) foi descrito com detalhes apre
sentando inclusive diagramas dos com
ponentes principais, por Greig (1970) 
e eUist (l974). 

Ao final do processo de fermentação, 
as amêndoas a serem secas foram levadas 
diretamente ao secador de múltiplas uni
dades , o qual já estava funcionando. Par
te das amêndoas foi posta em saco plás
tico que, depois de selado, foi colocado 
no refrige rador a 5 °C para o segundo 
teste . 

As temperaturas de secagem foram 
planejadas para variar de 50 a 80 °C, em 
intervalos de 10 0C, com duas repeti
ções; entretanto, o aparelho só foi capaz 
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de dar uma temperatura máxima de 
75 oCo As temperaturas obtidas para 
cada plataforma são dadas a seguir: 

Plataforma Temperatura 
N? °C 

I 50,0 
2 60,0 
3 74 ,0 
4 70,0 
5 75,0 
6 não funcionou 
7 60,0 
8 57,7 

o fluxo de ar foi fixado em 9,14 m. 
rrún- 1

, baseado em Shelton (1967) e 
Wood (1971), e foi determinado pela 
pressão diferencial através de uma placa 

com orifício. A pressão diferencial foi 
calculada e ajustada no painel (Figura 
l - A), em tennos de coluna de água, 
através de controle manual (Figura 
2-C). 

Com fluxo de ar e temperatura cons
tantes, indicados, respectivamente, pela 
pressão diferencial no painel e pelo re
gistrador de temperatura de múltiplos 
pontos, o teste de secagem prosseguiu 
como, a seguir , é indicado : 

A plataforma I foi removida e pesada 
numa balança, após o que as amêndoas 
de cacau foram espalhadas numa cama
da delgada. O peso da platafonna e pla
taforma com amêndoas foram obtidos 
separadamente . A plataforma com amos
tra foi imediatamente recolocada na cã-

Figura 1 - Secador de múltiplas unidades (multi-unil drier) para secagem de cacau em cama
da delgada . 

Revista Theobroflla /3(2). / 983 
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mara e, logo após. zerado o contador 
impressor da plataforma I. A balança 
foi rapidamente ajustada para a leitura 
de 100 g. O circuito do fotointerruptor 
foi imediatamente ligado, o que causou 
a adição de ullla esfera de aço (peso = 

0.5 I g) pelo reservatório (Figura 3- C) 
e a leitura da balança pas ou a indicar 
100.51 g. 

A secagem prosseguiu e. cada vez que 
o peso se reduziu para 100 g. outra es
fera fo i adicionada pelo reservatório, 
aumentando a leitura para 100.51 5, A 
perda de peso e o intervalo de tempo fo· 
ram registrados automaticamente. 

O mesmo procedimento foi imediata 
c continuamente repetido para as outras 
plataformas. em ordem cronológica, até 

a plataforma oito. O tempo gasto para 
acionar cada platafonna foi de aproxi
madamente 2 minutos. 

Ao final do teste, cada plataforma foi 
desligada c pesada. As amêndoas foram 
seladas num saco plástico para a deter· 
minação do teor de umidade fmal. O 
tempo tomado foi de aproximadamente 
2 minutos o que compensou, para cada 
plataforma. em termos de tempo total 
de secagem. 

As esferas de aço foram pesadas para 
cada plataforma. separadamente, repre
sentando a perda do peso. 

Os dados coletados e os al!tomatica
mente registrados foram analisados por 
um computador digital , que usou o 

..... A 

;~. - . ... . 
_ ,...4. _ :' ~ " 

Figuro 2 - Camada delgada de amêndoas de cacau na plataforma (A l , diafragma iris (B) e 
controle de nuxo de ar (C) . 

Ilc l';Sla Tlzeohroma 1.1(2). 1983 
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Figura 3 - Balança de prato superior " Sauter Toppan" (A), haste (D), depósito removível 
(B) e reservatório (C) . 

programa E.O.4 .F.A.F. (Peckham, 1970) 
para minimizar os quadrados mínimos. 

Resultados e Discussão 

Os testes foram realizados segundo as 
condições estabelecidas no Quadro I e 
as curvas de teor de umidade são apre
sentadas na Figura 4 . 

Os valores de Me (Quadro 2) foram 
encontrados usando-se a equação 2 e 
lendo-se os valores de M I , M2 e M 3 na 
Figura 4, para os tempos de 2, 10 e 18 
horas, respectivamente , para cada curva 
de secagem. 

A taxa de teor de umidade foi diagra
mada em função do tempo , em papel 
semilogarítmico , para cada uma das 
temperaturas (50 ; 57,7; 60; 70; 74 e 
75 0C). Neste t rabalho, só se apresenta a 

Figura 5, correspondente à temperatura 
de 60 oC , como exemplificação. Em ca
da gráfico , duas linhas retas diferentes 
foram observadas, urna para o período 
de taxa de secagem constante (linha reta 
superior) e outra para o período de taxa 
de secagem decrescente (linha reta infe
rior) e , assim, dois valores diferentes de 
K foram calculados de acordo com a 
equação 3 (Quadro 2) . 

Quando os valores de KI foram usa
dos para calcular os valores teóricos, em 
toda a sua extensão , a curva teórica não 
se correlacionou bem com a curva expe
rimental. Todavia , quando o ponto de 
transição entre a taxa constante e a taxa 
decrescente de secagem foi considerado, 
e valores diferentes de K foram tornados 
para cada período (Quadro 2) , desde 
quando o teor de umidade inicial para 

Revista Tileobroma 13(2}. 1983 
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Plataforma 
n9 

I 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

Peso 
inicial da 

amos tra 
g 

161 ,2 

160,~ 

158, 0 

155,0 

159 , 0 

160 , 2 

160,0 

Teste n9 1 

Peso Peso das 
fioal da esferas 
amost ra adicionadas 

g g 

80 , 5 79 ,5 

77 ,3 82,0 

13 , 2 85 , 5 

72 , 2 73 , 7 

n ,8 84 ,0 

75 , li 81,4 

76 . li 81 , 0 

Teor de Peso 
umidade inicial da 
final amostra 

% B. S. g 

8, 52 161, 3 

5, 52 158 , 6 

3, 70 159,~ 

4,06 156 , 7 

1 , hl 156 , 2 

h , l1 1 ~8 ,() 

" . HI, I \q , 9 

Teste 09 2 

Peso Peso das Teor de 
final da esferas umidade 
amostra adicionadas final 

g g % B. S. 

78,1 82 , 8 7,69 

75 , 4 83,0 4,88 

74 , 2 85,0 3 ,1 5 

73,7 76,2 3,78 

72, I 82 . 1 3 , 22 

75 , '! 82 , 4 5, OR 

11. • R R4 ,H ~,21 

~ 

I? 
::r 
". .. 
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4 8 12 16 
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Quadro 2 - Valores de umidade de equilibrio (Me) . das cons tant es de se cagem 

(1<1 e K2) e teores de umidade iniciais (TU I ) usados para calc ula r os pontos de tra~ 

sição (PT) entre o per1odo de taxa de secagem cons t ant e (PTe ) f c período de taxa 

de secagem decrescente (PTD) . para amêndoas de cacau. 

Constante Constante 
TU I para Tl"l PT entre 

Tempera tu ra U. E. (Me) para o 
CC % 8S PTD 

Kl 

50 , 0 3 , 875 0,130 

57 . 7 3 ,586 0,180 

60 , 0 3,413 0 , 173 

70 , 0 2, 850 0 , 233 

74 , 0 2, 630 0,2 42 

75 , 0 2, 600 0,252 

cada período tenha sido lido na Figu· 
ra 4, os pontos teóricos , calculados pa
ra cada período, separadamente, corre
lacionaram-se muito bem com o período 
experimental respectivo (Figura 6). 

Em geral, o erro entre as curvas expe
rimentais e teóricas , lido graficamente, 
foi sempre inferior a ± 2% do teor de 
umidade , para todas as temperaturas 
usadas, em qualquer ponto da curva. 

Os pontos de transição (Quadro 2) 
mantiveram correlação apenas regular 
com a temperatura Cr = 0 ,768), signifi
cando que a média de uma hora e meia 
de secagem foi omitida no começo do 
experimento , de modo que a equação 
1 póde ser correlacionada com o pe
ríodo de taxa de secagem decrescente. 

Usando-se a equação 1, os pontos 
teóricos do teor de umidade (M), para as 
temperaturas de 50; 57 ,7; 60 ; 70; 74 e 
75 °C , foram encontrados e comparados 
com os das curvas experimentais. Neste 
trabalho, apresenta-se apenas a compa
ração para a curva de 60 0 C (Figura 6), 
como exemplificação. 

Revista Theobroma J 3(2). J 983 

para 
para o PTC PTD PTC • PrO PTC 

~ as ~ 5S horas 
K2 

0, 838 120 , 00 Si 1,58 

0 , 810 126 , 00 ; 0 1, 72 

0 , 838 122 , 00 ; 0 1, 72 

0, 916 126, 00 ;~ 1,40 

0, 846 123, 00 -- 1, 42 

0, 950 123 , 63 -- 1,40 

A constan te de secagem K. foi usada 
para calcular os pontos teóricos para o 
período de taxa decrescente (p .T .D.) da 
curva, com teor de umidade inicial 
(T.U.! .) arbitrariamente tomado (Qua
dro 2), como o ponto de transição 
(P .T.) entre o período de taxa constante 
(p.T .C.) e o período de taxa decrescen
te . A constante de secagem Kl foi usada 
para calcular os pontos teóricos para o 
período de taxa constante, com o teor 
de umidade inicial sendo o teor de umi
dade inicial da secagem (Quadro 2). 

A Figura 7 mostra a relação exis
tente entre a umidade de equilJbrio (Me) 
e a constante de secagem (K,) com a 
temperatura (T). 

As seguintes equações de regressão li
near foram encontradas para defmir as 
relações entre T, Me e K, : 

Me = 6,58 - 0 ,0533 T (r = 0 ,997) 

(4) 

K. = 0,115 + 0 ,0049 T (r = 0,9904) 

(5) 



SeCQgem <k CQCQU em cam/UM <k/pda 77 

A constante de secagem para o perío- confirmando as teorias de que, neste pe-
do de taxa constante de secagem (K2 ) - _riodo, a secagem não é muito dependen-
Quadro 2 - apresentou uma correlação te da temperatura. 
pobre com a temperatura (r - 0,688), 

Determ inação da Inclina~ão - K 
1,0 Plataformas 2 e 7, Temperatura : 60 2 C 

0,8 Fluxo de Ar - 9,14 m. min-1 

0,6 I 
IYI Y = 2,9 un i dades 

1 

0,4 \ : 0,48 un i dades 

Q) 

~ 

o I 
~ 

I 
y 

...... 0,2 K : 
X 0,4343 . F 

OI I· ~ 

~ 

0,1 I 
0,08 Y 

I 
8,9 un i dades 

0,06 I 

0,04 

1- X : 7,13 un i dades -- --
.... ~------- F : 16,6 h . 

0,02~--~--r---r---r---r---r---r--'r--'~-'r--'--~ 
O 4 8 12 16 20 24 

Tempo (T) - Horas 
Figura 5 - Gráfico scmilogarítm ico da taxa de teor de umid ade da amêndoa de cacau <m 
fun ção do tempo. 
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Conclusão 

As curvas de secagem em camada del
gada para amêndoas de cacau concor
daram com os resultados obtidos por 
Bravo e McGaw (1974), mostrando três 
períodos distintos de secagem (Figura 4): 
um primeiro de taxa constante e um se
gundo e um terceiro de taxas decrescen
tes . O segundo período teve uma dura 
ção muito curta . podendo mesmo ser 
considerado como um estágio de tran
sição do I!rimeiro para o terceiro pe
riodo (Figura 5) . 

A equação I . que define a curva de 
secagem em camada delgada aplicada se
paradamente a dois períodos diferentes 
de secagem (ao de taxa constante e aos 
dois de taxa decrescente), consideran 
do-se valores apropriados da constante 
de secagem (K) e teor de unúdade inicial 
(M) para cada período . predisse. de ma 
neira consistente . uma correlação entre 

as curvas teóricas e as curvas experimen
tais de secagem para amêndoas de cacau. 

Os valores da umidade de equihbrio 
(Me) e constante de secagem para o pe
ríodo de taxa decrescente de secagem 
(K , ) foram uma função da temperatu
ra , e suas relações foram expressas em 
duas equações de regressão diferentes: 
(4) e (5). 

Considerando·se um fluxo de ar de 
9,14 m .min- I (e provavelmente outros 
fluxos) . predições de tempo de secagem 
poderão ser feitas para amêndoas de ca
cau em camada delgada . usando-se a 
equação I : a) para cada periodo de se
cagem separadamente {taxa constante 
e taxa decrescente de secagem), contan
to que valores apropriados de Mo , M e K 
sejam tomados para cada per íodo ; ou b) 
somente para o periodo de taxa decres
cente e adlcionando·se ao tempo cal 
culado uma m~dla de uma hora e meia. 
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Armazenamento de cacau em sacos plásticos I 

Edison Pires do Prado 2 
, Rogério dos Santos Seródio2 , João Manuel de Abreu3 

e Airton Pinheiro Romeu2 

Resumo 
Sacos de polietileno de 0,050 mm de espessura e 60 kg de capacidade foram utilizados para 

avaliar o aumento do período de conservação de amêndoas de cacau nas fazendas. Compararam·se 
sacarias de poüetileno e de juta, com e sem adição de insetos (25 casais de lagartas de Ephest/4 
Ci1utella (Walk) e 50 adultos de 7hbolium castaneum (Herbst), por saco), sendo observados parâ· 
metros físicos, biológicos e químicos do produto e do ambiente. Nos sacos de polietileno, duran· 
te 12 me,es, não ocorreu de,envolvimento de mofo interno nem ataque notável de insetos, en· 
quanto que o cacau embalado nos sacos de juta foi desclassificado para exportação após 8 mese, 
de armazenamento. E. cautella teve condiçõe, de ,obreviver no interior dos ,acos de polietileno, 
ao longo dos 12 meses de experimento, contrariando as características biológicas dessa praga. 
Nos sacos de polietileno, ao contrário dos de juta, Ahasverus advena não teve condições de se 
desenvolver, dada a pequena ocorrência de mofo, reflexo do baixo teor de umidade das amêndoas 
neles conservadas. No final do experimento , verificou ... que as amêndoas de cacau, inicialmente 
com 6,6% (base úmida) de teor de umidade, mantiveram, em média, um teor de 7,1 %, quando 
embaladas em ,acos de polietileno, mantendo o tipo "Superior" para exportação. 

Palavras·chave: Theobroma caCi1O, armazenamento , embalagem plástica 

Storage of cocoa beans in plastic bags 

Abstract 

Polyethylene bags of 500 micron fllm .. ch with 60 kg of cocoa beans were used on farms 
to evaluate the possibility of prolonged periods of storage. These were compared to jute bag, 
each containing 6() leg of beans, with and without the addition of 25 pairs of Ephestill cau telúz 
(Walk) and 50 Tribal/um castaneum (Herbst) adults. The product and ambient parameters were 
recorded . In lhe polyethylene sacies, during 12 months, neither internai mold development nor 
noticeable inseCI attacle occurred while, after 8 months. the bean, stored in jute Slcks were 
declassified for exportation . E. cautella was able to survive in the polyethylcne sacies for tile 

I Trabalho apresentado na VIII Conferência Internacional de Pesqui!llZs em Cacau , 18 a 24 de ou· 
tubro de 1981 , Cartagena, Colômbill . 

2DivlSlfo de Tecnologill e Engenharill Agricolas. Centro de Pesqui!llZs do CaCi1U (CEPECJ, Caixa 
Postal 7.45600, Itabuna. Bahia, Brasil. 

3 DiviStJõ d. Zo%gill Agrícola, CEPEC. A tualmente Chefe do CEPEC. 

Rectbido para publicaça-o em 16 de novembro de 1981. 83 
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12 monlhs of lhe experimento conuary lo lhe biological characteristics of lhe insect. In lhe 
polyelhylene sads. as opposed lo the jUle. Aharverus advmo did nol have !Urvival conditions 
due lo lhe smaU amounl of moldo reflecling lhe low humidily of lhe beans stored Iherein. In lhe 
final evaluation of lhe product. lhe coco. boans, wilh an inilial moistuse of 6.6% (wel basis). 
mainlained an average moiSluse of 7.1 % in lhe polyelhylene sacks and lhe ir "Superior" classifi· 
calion for expor\. 

Key words: n.eobro11Ul cacao. storage. plastic packing 

Introdução 

O armazenamento do cacau comer· 
cial nas regiOes cacaueiras da Bahia e 
Espírito Santo. Brasil, feito em sacos de 
juta estocados em armazéns convencia· 
nais , não permite uma conservaç!o se· 
gura por período superior a 3 meses, 
dada a elevada umidade relativa ambien
te (Maravalhas , 1965 ; Prado et ai , 
1982). 

Dendy (1918) aventou a possibilida· 
de da utilização de embalagens hermé· 
ticas para controle dos insetos dos pro· 
dutos alimentícios, por asfixia , pri.ncí· 
pio que. para a conservação de gr:ros 
armazenados , veio mais tarde a ser uti· 
lizado por Oxley e Wickenden (1963) 
e Bailey (1956). Uma concentração de 
oxigênio igual ou inferior a 2% é. se· 
gundo esse autor , a principal causa da 
morte dos insetos presentes , a qual . 
de acordo com Wilkin e Green (1970). 
poderá se verificar em cerca de 3 dias. 
com o produto acondicionado em sacos 
de plástico (polietileno) de 0,127 mm 
de espessura. 

No transporte de amendoim a longa 
distância, em sacos de polietileno de 
espessura mínima de 0,063 mm. Proctor 
e Asham (1972) mostraram ser necessá
ria uma completa hermeticidade para 
que o plástico cumprisse a sua função 
como barreira física para fumigação e 
reinfestação por insetos . 
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Para o cacau comercial embalado em 
sacos de polietileno de 0,200 mm de 
espessura. Prado e Smith (1982), em 
estudo preliminar. observaram que o 
produto se conservou por 16 meses, 
mantendo a qualidade "Superior" para 
exportação. 

Com o presente trabalho. procurou-se 
dar início ao estudo do emprego de 
sacaria plástica na conservação de amên
doas de cacau. por longos períodos, 
estudo esse que. nas atuais condiçOes de 
comercialização do produto. deverá in
teressar . fundamentalmente. ao armaze
namento a nível de fazenda . 

Material e MIltodos 

O expenmento foi conduzido em ar
mazem convencIOnal. destinado â mani
pulação de sementes de cacau, situado 
na área do Centro de Pesquisas do Cacau 
(CEPECl. Ilhéus. Bahia. 

Amêndoas de cacau com um teor 
de umidade de 6.6% (base úmida) foram 
submetidas a quatro tratamentos COrres
pondentes a sacaria de polietileno 
(0,050mm de espessura) e de juta , com 
e sem adição de insetos. Os tratamentos 
com adiçãO de insetos receberam 25 
casais de larga tas de Ephesria caulel/a 
(Walk) e 50 adultos de Tribo/ium cas
ralleum (Herbst), criados na seguinte 
dieta alimentar : 100 g de farinha de tri
go , 100 g de fubá de milho e 5 g de leve-
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dura de cerveja. Foram coletadas 20 
amostras mensalmente (cinco por trata
mento), sendo cada observaç4'o dos pa
râmetros considerada urna repetiç4'o. 
Compararam-se os tratamentos sob as 
condições de delineamento inteiramen
te casualizado. A unidade experimental 
foi constituída por quatro sacos de 
60 kg cada. 

Os sacos foram estivados em duas 
pilhas duplas, ao longo, em quatro ca
madas , duas de polietileno sobre duas de 
juta , por dificuldades de estabilidade 
com a sacaria de polietileno. Em outra 
pilha, colocaram-se 12 sacos de polie
tileno (com e sem adiç[o de insetos) e 
seis de juta (também com e sem adiç[o 
de insetos), para análise entomológica 
por peneiramento. Considerou-se um 
maior número de sacos de polietileno 
para esta análise por se esperar um mais 
longo período de armazenamento do ca
cau nestes sacos. Os níveis de infestaç[o 
de insetos por espécie foram obtidos 
mediante amostragens trimestrais , por 
peneiramento de quatro sacos (um por 
tratamento) utilizando-se peneira com 
malha de 5 mm. Os sacos, após o penei
ramento , foram descartados. 

As temperat uras e umidades relativas 
do ar exterior foram tomadas do posto 
climatológico do CEPEC e as interiores, 
obtidas por termohigrógrafo controlado 
psicrometricamente . As temperaturas 
dos inter-espaços das amêndoas foram 
obtidas por 20 termopares , um por 
unidade experimental , localizados a 
5 cm da superfície dos sacos. 

Mensalmente , foram colhidas, com 
furador , 20 amostras, uma por parcela, 
extraídas de todos os sacos, para classi-

ficaç4'o corrente por prova de corte e 
determinaç4'o do teor de umidade das 
amêndoas. Trimestralmente, colheram-se 
assepticamente, 20 amostras de 2 kg 
cada, obtidas tambl!m de todos os sacos, 
para análise de acidez livre e total, aci
dez da gordura , teor de gordura, fungos, 
leveduras , bactérias mesóftlas e produ
tos de ácidos , fragmentos de insetos e 
pêlos de animais. 

O cacau foi classificado conforme a 
técnica recomendada pelo CONCEX 
(Conselho Nacional de Comércio Ex
terior , 1968). Foram utilizadas téc
nicas de análise estabelecidas pelo 
ISO, OlCC e AOAC, para se determi
narem, respectivamente , o teor de umi
dade (International Organization for 
Standardization , 1970), acidez livre 
(Office International du Café et du 
Chocolat, 1963) e acidez total , teor de 
gordura, e presença de fragmentos de 
insetos, pelos de ratos e outros mate
riais estranhos (Association of Official 
Analytical Chemists, 1970). As análises 
microbiológicas foram feitas de acordo 
com Sharp (1972) e os resíduos de pe
neiramento foram pesados e colocados 
em funis de Berlese para extraç:lo dos 
insetos vivos. 

Os tratamentos foram dados por en
cerrados quando o nível de deterioraç[o 
das amêndoas começou a apresentar sin
tomas de elevada degradaç4'o ou até o 
máximo de um ano. 

ReStJltados e Discussão 

Os aspectos do clima interior e exte
rior do armazém no decurso do expe
rimento estão incluídos no Quadro I. 
A temperatura e a umidade relativa, mê-
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Abr . 2Y, 4 20 , 2 2~ I I 87 
Milio 27 , 7 19 , 8 22 . 9 91 
Jun . 26 , h 1<.1 , 0 22 . 0 91 
Ju1. 26 , 1 17 , 8 21,2 89 
Agos t o 2h,6 17 , ó 21, 3 87 
Se t. 26 , 3 19 , 1 22 . 1 89 
Ou t. 27,9 18,4 22 . 6 85 
Nov . 28 . 2 20 , 5 23 , 7 88 
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2 POStO climatológ i co i nslolado nO interi o r do arruazcm . 
J _ . .-. - tl 2 + 

Tempera tu Ta medla d13 (1 D. . t ; 
t~1 + tm + 2 . t 2 4 

5 

t
12 

C t
24 

Temperaturas do ar às 12 : 00 e 24 :00 T N C. 

t:f'1 Tempe ratura máxima do .:.tr. 

t Tempe ratura mínima do ar . UR + m _ _ 12 
4 Urnidade r e lativa média d i ária . UR .. 

UR1a + 1 . lJR2b 

G 

- ._-- -2 
Int e ri or 

Tempe ratura (OC) 

Nâximn Mil'l ima Héd i a 3 
compensada 

32 , 0 21 , 8 26 , 4 
30 , 7 22 , 2 25 , 9 
29 , 9 21, 2 24 , 7 
31, 2 20 , 5 25 ,1 
31 , 1 21 J 7 25 , 7 
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dias compensadas, para o interior, fo
ram, no período considerado, 24,9 0 C e 
81 %, sendo que as médias das tempera
turas máxima, mínima e média diária 
foram de 1,5 a 1,7 °c maiores no in te
rior do que no exterior, enquanto que 
a uoúdade relativa interior foi menor 
que a exterior; em termos de uoúdade 
absoluta, porém, o interior apresentou-se 
mais úmido do que o exterior, em mé
dia, 0,6 g kg- I

. A observação dos coefi
cientes de variação pernúte verificar que 
as temperaturas variaram menos no inte
rior do que no exterior do armazém, o 
mesmo não ocorrendo com as uoúdades 
relativas. 

o Quadro 2 mostra os valores obti
dos para os teores de umidade das amên
doas de cacau embaladas em saéos de 
polietileno e de juta. Observou-se que, 
nos sacos de juta, o teor de uoúdade 
aumentou de 6,6% (BU) para cerca de 
8,0% Gulho de 1980) enquanto que, nos 
de polietileno, esse aumento foi para 
cerca de 7,1%, mesmo ao fim do pe
ríodo de 12 meses de armazenamento 
(novembro de 1980). A análise estatísti
ca efetuada evidenciou diferenças entre 
os tratamentos sacos de polietileno e 
sacos de juta (P .;;; 0,05). Esses resulta
dos indicam que os sacos de polietileno 
exerceram um efeito de barreira física 

Quadro 2 - Teores de umidade (XBU) das amêndoas de cacau, em sacos de po1ie ti 

leno e de j uta com e sem adição de ins e tos . Novembro de 1979 a novumbro de 1980. 

Polie t i l eno Jut a 

Mes es Com Sem Com Sem 
inset os insetos i nse tos i nsetos 

Novembro 6, 6 6,6 6, 6 6, 6 

Oe zembro 6, 9 7, 2 6, 6 6, 7 

Jane iro 7, 0 7, 3 7 , 3 7, 4 

Fevare i ro 7, 2 7,2 7, 7 7, 6 

Março 7, 3 7,4 7, 6 7, 5 

Abril 7, 3 7 , 4 7, 9 7, 8 

Naio 6, 9 6, 9 8, 0 8, 2 

Junho 7 , 1 6, 8 7 , 7 7, 9 

Julho 7,2 7 , 1 8, 1 8, 0 

Agost o 7, 3 7 , li 

Setembro 7, O 7, O 

Ou tubr o 7 , 2 7 , ~ 

Novembr o 7, O 7, I 

xn)' - 7, 1 a 7, 1 a 7, 5 b 7 , 5 b 

DMSS% • 0 , 5 CV • 5, 9% 

lAnã li se de vaT i ância r ef erente aos meses de novembro de 1979 a julho de 1980. 

As méd ias seguidas da mesma let ra não apre sent am dif ere.nça s ignificativa entre 

s i. para P ~ 0. 05 . 
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ao vapor de água, o que permitiu man
ter as amêndoas de cacau com um teor 
de umidade seguro « 8% BU) em todo 
o período de armazenamento. 

o percentual de amêndoas com mofo 
interno observado na classificação por 
prova de corte (Quadro 3) não mostrou 
diferenças significativas entre tratamen
tos , particularmente entre sacos de po
lietileno e de juta. A evidência estatís
tica entre tratamentos era de se esperar, 
devido ao incremento dos teores de umi
dade do cacau acondicionado em sacos 
de juta (Quadro 2). De qualquer modo, 

para o produto em saco de juta, houve 
um sensível desenvolvimento de mofo 
a partir de abril. Devido às caracterís
ticas do clima regional e conforme ob
servado por ,Prado et ai . (1982), o cacau 
mantido na sacaria de juta deveria apre
sentar , muito provavelmente, uma inci
dência de mofo tal que o desclassifica
ria para exportação a partir de feverei
ro/março. Entretanto, isto não se verifi
cou face às características do armazém, 
que propiciaram elevadas temperaturas 
e, em conseqüência, umidades rela
tivas bem menores que as exteriores 
(Quadro 1). 

Qua~ro 3 - Percentagem de aoêndoas de cacau mofadas , obtida por prova de cor

te, em sacos de polietileno e de juta com e sem adição de insetos. Novembro de 

1979 3 novcmbr d. 1980 . 

Meses 

Novembro 

Dezembro 

Jane iro 

Feve reiro 

Março 

Abril 

Naio 

Junho 

Jul ho 

Agosto 

Se t emb ro 

Outubro 

Novembro 

xO } c 

Pol i e ti leno 

Com Sem 
insetos i nse t os 

0 , & O, " 
0 , 8 0,6 

0 , 3 0 , 6 

0, 9 1, O 

0 , 8 0, 2 

1, O 1, 0 

0 , 7 0 , 4 

1,4 1 , 4 

0 , 5 0 , 8 

0 , 5 I , & 

0 , 6 0 , 4 

1 , 2 1 , 1 

1 , 2 2, 0 

0,8 a 0,9 a 

!)HS 5~ 1C N. S . 

Ju ta 

Com Sem 
insetos insetos 

0 , 4 0 , 4 

1, 2 I, I 

0 , 7 0 , 4 

0,8 0 , 5 

0,4 0, 3 

0 , 6 0 , 6 

0, 9 0 ,1 

1;6 0 , 6 

2,8 I," 

1, 0 a 0, 6 a 

CV • 64 , 3% 

lAnãl i se de v3riân c i a refe ren te aos meses de novembro de 1979 a j ulho de 1980 . 

As médias segu id as da mesma letra não apresentam diferenças s ignificat iv as entre 

si para P ~ 0, 05 . 
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o Quadro 4 apresenta o número de 
insetos obtidos por peneiramento e o 
peso dos resíduos (cacau fragmentado 
mais impurezas) encontrados nos sacos 
de cacau. A população de E. CQutella 
assim obtida foi baixa em qualquer um 
dos tratamentos. Considerando-se o pe
ríodo de novembro de 1979 a agosto de 
1980, nota-se uma diferença en tre os 
sacos de polietileno e os de juta. Neste 

período, foram encontrados nove inse
tos por saco, em qualquer um dos dois 
tratamentos com sacos de polietileno 
e 23 e 12 nos de juta, com e sem adição 
de insetos, respectivamen te. O saco de 
polietileno com adição de insetos, apre
sentou infestação mais elevada do que o 
sem adição de insetos, no mês de no
vembro de 1980. Estranha·se o fato de 
E. CQutella ter mantido a sua presença 

Quadro 4 - ~úOlcro de in se to s (larvas + adul tos) e pe so de resíduo pencil"ado 

por sacO (po Lie t i lcno e juta , com e sem adição de insetos) de 60 kg de cacau . No 

vembro de 1979 a novcmblu de 1980 . 

f.phestia TriboUum Lasioderma I Ahast1erU8 
1 Rcslduo 

Tratamen t os Meses auteU., castanewn sel'2*icorne advena pcnei)ado 
(g 

:ov/79 1 1 O O 3lS 

Ocz/79 O 13 O O 500 

Po Licti lena r ev/80 3 com 28 9 O 350 

i nsetos ~1. i1S0 65 9 2S 510 

Ago/80 4 39 123 . , 1 200 

Nov/80 19 18 52 ', ' .\l{ O 260 

• 
Nov/79 

:,.' 
1 1 O O 315 .. 

0 .. /79 1 2 O 1 280 

Pol i eti le na sem Fev/SO 7 O 1 O 200 

insetos 
Ma i/80 O 3 57 60 

Ago/ 80 O 32 10 3 570 

~ov/ao 6 3 29 O 280 

Nov/ 79 1 1 O O 315 

Juta com Dez/79 7 3 O O 250 

inSetos 
Pev/SO 10 4 5 240 

Mai /SO 5 9 25 1S5 190 

Ago/ao 

Nov/79 I 1 O O 315 

Juta sem 
Dez/79 3 O O O 220 

i ns eto s 
rev/ao 6 a 7 20 no 
Mai/80 2 29 11 125 210 

Ago/SO 

1 In setos não adic i onados aos sacos . 
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nos sacos de polietiJeno, quando, a jul
gar por Amuh e Amoako - Atta (I 973), 
não deveria ter havido condições para a 
cópula no interior dos mesmos. Pode , 
porém, ter ocorrido penetração através 
de rupturas nos sacos ou mesmo por 
ação das próprias larvas penetrando na 
fina película (0,050 mm) de polietileno. 
Todos estes aspectos necessitam ser 
comprovados em estudos futuros. 

T. alStaneum ocorreu em números 
mais elevados nos sacos de polietiJeno 
com adição de insetos, sugerindo que o 
tipo de embalagem permitiu o desen
volvimento deste inseto. Nos tratamen
tos com sacos de juta, foi verificada pe
quena diferença no número de insetos, 
tendo este sido mais elevado no trata
men to sem adição de insetos. Ainda nes
tes tratamentos, o maior número de in
setos foi coletado em maio de 1980. 

A infestação de Lasioderma se"icor
ne (Fab), inicialmente baixa, aumentou, 
sensivelmente, até maio de 1~80, em to
dos os tratamentos e, de modo relevan
te , em agosto , no tratamento com sacos 
de polietiJeno e adição de insetos. O 
número de Ahasverus advena (Waltl.) 
foi muito pouco expressivo ao longo do 
período de armazenamento (J 2 meses) 
para o cacau mantido em sacos de polie
tileno e apresen tou valores relevantes 
em maio de 1980 para o cacau em sacos 
de juta. Sabendo-se da relação entre a 
ocorrência desta praga e a incidência do 
ataque de mofo (Woodroffe , 1962), a 
diferença observada se explica, parcial
men te , em função do melhor desenvol
vimento de mofo externo nas amêndoas 
em sacos de juta (Quadro 8): os sacos 
de polietileno, constituindo uma barrei
ra física ao vapor de água, impediram a 
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reabsorção da umidade ambiente pelas 
amêndoas (Quadro 2). 

No que se refere à percentagem de 
amêndoas infestadas por insetos (Qua
dro 5), houve diferença significativa 
(P <;; 0,05) entre sacos de polietiJeno 
e de juta e, ainda, entre sacos de juta 
com e sem adição de insetos. O cacau 
mantido nos sacos de polietiJeno não 
apresentou aumento daqueles percen
tuais no decorrer de todo o experimen
to . Tal fato atribui-se à barreira física 
exercida pelos sacos plásticos. 

A Figura 1 mostra os climogramas do 
ambiente dos inter-espaços das amên
doas em sacos de polietiJeno e de juta 
e do ambiente do armazém. As umida
des relativas do ar no interior dos sacos 
foram obtidas a partir dos teores de 
umidade regístrados para o cacau e das 
curvas de equiltbrio higroscópico de 
Gough e üppiatt (1978). O climograma 
do ambiente do armazém foi notoria
mente diferente dos do interior dos sa
cos. O ambiente apresentou temperatu
ras geralmente menores e, em particular, 
menor variação térmica do que o inte
rior dos sacos, devido ao efeito da in
tensa radiação solar que , através da co
bertura de fibro-cimento, afetou bem 
mais a massa de cacau do que o ar am
biente. A umidade relativa, pelo contrá
rio, apresentou maior variação no am
biente do armazém do que no interior 
dos sacos, apesar da maior variação tér
mica nestes, devido à dependência desse 
parâmetro em relação ao teor de umida
de das amêndoas e ao fato de , quando a 
temperatura do cacau baixa, dar-se uma 
absorção de umidade pelo produto. 
Obviamente , esta variação foi menor nos 



sacos de polietileno do que nos de 
juta (Quadro 2). 

O Quadro 6 mostra os resultados da 
dassificação de cacau para exportação. 

.' O produto manteve a qualidade "Supe
rior" durante todo o experimento quan
do embalado em sacos de polietileno, 
embora o tratamento com adição de 
insetos, no último més, apresentasse 2% 
de amêndoas mofadas. No caso dos sa
cos de juta, o tratamento com adição 
de insetos baixou notoriamente de tipo, 
a partir de junho de 1980, devido à inci
déncia de insetos e mofo, o que deter-

91 

minou o encerramento dos tratamentos 
com este tipo de embalasem_ No trata
mento sem adição de insetos, a desclas
sificação verificada em abril foi devi
da a erro iaerente à téatica de amos
tragem. 

O Quadro 7 mostra os resultados da 
classificação por prova de corte . Houve 
intensa oxidação dali amêndoall no de
curso do período de armazenamento, 
manifestada pela passagem da cor vio
leta a parcialmente marrom e totalmen
te marrom. Os sacos de poUetileno não 
constituíram fator limitante à oxidação 

Quadro 5 - Percentagem de amêndoas de cacau dan if icadas po r inSeeo$ , ob tidas 

por prova de corte , em sacos de po lietileno e de ju t a , com e sem adição d~ inse-

!;: 
• ,-

'" 

tos. Novembro de 1979 a novembro de L980 . 

Po lLeti leno Juta 

Meses Com Sem Com Sem 
inseto!! insetos insetos inse t os 

t\ovembro 0,4 0 ,4 0 , 4 0, 4 

De zembro 0 ,2 0 , 2 0 , 3 0 ,3 

Janeiro 0 , 5 0 , 2 L, 3 0,5 

}: cvcrci t O 0,2 0 , 3 1,8 I , O 

Narço 0 , 5 0 , 2 1, 8 0, 6 

Abril 0 , 4 0 , 2 L,6 2, I 

~l aio 0.6 1, 1 1, 7 1.7 

Junho 0 , 4 0 , 6 2' , 8 I , 3 

Ju lho 0 , 4 0 , 5 2 , 1. 1.8 

AgOStO 0 ,8 I , O 

Setembro 0 ,3 1, 1 

Outubro 0 ,6 1 , 5 

Noveobro O , ~ 0 , 6 

X ( 1). 0 , 4 • 0 , 4 a 1 , 6 b 1,1 c 

D~IS 57. • 0 , 5 CV = 6~ , 3< 

LAnâlisc de variância referentes aos meses de nov~bro de 1979 a julho de 1980 . 

As médias s~gui das da mesma letra não ap r esentam diferença signif icat iva en tre 

si para P ~ 0 , 05 . 
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Quadro 6 - Classificação, por ti pol para exportaçao , das amêndo as de cacau ar 

mazenadas em sacos de poliet ileno e j uta, coo e sem adição de inse tos , Novembro 

de 1979 a novembro de 1980 . 

Poliec i lena Juta 

Meses Com Sem Com Sem 
insetos ins~tos inset os i nsetos 

Novembro 

Dezembro 

Janeiro 

Feve1"eiro 

!-tarço 

Abcil 

Maio 

Junho 

JuLho 

Agos to 

Setembro 

Outub ro 

Novembro 

I 

I 

I 

I 

I 

1 

I 

I 

1 

1 

1 

I 

1 

1 1 - Tipo "Superio r" ou Export ação 

11 - Tipo "Good - fair" 

2 2 ,1: inset o 
3 2 , 8% in seto 

" 2 ,8:t mofo 

2 , 1.% inseto 

do cacau em comparação com os de ju· 
ta, dado ao paralelismo das variações 
observadas. 

O Quadro 8 mostra os valores médios 
das características qu ímicas e microbio
lógicas e da presença de contaminantes 
nas améndoas de cacau, que apresen ta
ram variações no decorrer do experi
mento. A acidez da améndoa apresentou 
tendéncia para aumentar, não depen
dendo do tipo de embalagem: este au
mento pode ter sido conseqüência do 
desenvolvimento de microorganismos 
ácidos e/ou ai terações bioqu ímicas no 

I 

I 

1 

I 

1 

I 

I 

I 

1 

I 

I 

I 

I 

I I 

I I 

I 1 

r 1 

I I 

T n 2 

I 1 

113 I 

!I' I 

produto. Não se põde averiguar a in
fluência de taI aumento sobre o sabor 
do chocolate feito a partir dessas amên· 
doas, por não se ter podido con tar com 
testes de análise sensorial . Pelo con
trário, as bactérias mesótilas aeróbias 
diminu ílam para menos da metade logo 
no primeiro trimestre da conservação 
em sacos de polietileno e, de modo re
levante, a partir do segundo. nos de 
juta. Os coliformes, totai s e fecais. apre
sentaram, como usualmente , tendência 
a desaparecer durante o período de ar
mazenamento; porém , nem sempre as-
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Quadro 7 - Percentagem de amêndoas de cacau com co t ilédones totalmente mar

rons , parcialmente marrOns e vio le ta , observada por prova de corte do cacau emba

lado em sacos de poliet i leno e de ju ta. Novembro de 1979 a novembro de L980. 

Pe ríodo de armazenamento 
Coloração das 

amêndoas 

Tot a l ment e ma rrom 

Parcialmente mar rom 

Violeta 

Tota lment e marrom 

Parcia lmente marrom 

Violeta 

lni:cio 
(novembro d. 1980) 

59 , 3 

28,0 

11,4 

59 , 3 

28 , 0 

11 , 4 

sim aconteceu, possivelmente devído a 
deficiências de amostragem. Os fungos 
e as leveduras tiveram também tendên· 
cia para decrescer, em particular nos sa· 
cos de polietileno devído ao fato do teor 
de umidade das amêndoas e a deficiente 
aeração lhes serem desfavoráveis . Já nos 
sacos de · juta, após decréscimo inicial , 
verificou-se um aumento no último tri
mestre, certamente devido ao incremen
to do teor de umidade das amêndoas 
(Quadro 2) e à existência de um ambien· 
te mais arejado. Por fim, o número de 
fragmentos de insetos na superfície das 
amêndoas mostrou um aumento em to
dos os tratamentos, porém mais notó
rio nos sacos de juta, o que poderá ser 
explicado pela elevada população de 
A. advena (Quadro 4), em conseqüência 
do alto teor de umidade das amêndoas 
e da presença de mofo. Os outros parâ· 
metros observados não apresentaram va
riações durante o armazenanlento : o pH 
manteve-se em torno de 5,2, a acidez da 
gordura foi de cerca de 1,7 mg KOH g' l 
e o teor de gordura de 56%. 
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8 meses após 
(julho de 1980) 

Po lieci leno 

77 , I 

16, 4 

4 , 7 

Juta 

77 , 8 

14 , 9 

6, 5 

12 mes es após 
(novembro de 1980) 

86 , 0 

10 , 0 

0 , 8 

Conclusões 

I . Amêndoas de cacau com 6,6% (BU) 
de umidade inicial, embaladas em sacos 
de polietileno (60 kg) de 0,050 mm de 
espessura, mantiveram um teor de umi
dade, em média, igual a 7,1 % ao fim de 
12 meses de armazenamento em am
bien te convencional, particularmen te 
quente, tendo conservado o tipo "Supe
rior" para exportação, durante pelo me
nos 12 meses. Neste período, houve in
tensa oxidação dos cotilédones, tanto 
nos sacos de juta como nos de polie· 
tileno. 

2. Ao verificarem-se as iliferenças en
tre os c1imogramas do ambiente do ar
mazém e do interior dos sacos com ca
cau, conclui-se ser interessante o conhe
cimen to das temperaturas e umidades 
relativas no seio da massa do produto, 
onde as pragas desenvolvem grande par· 
te ou a totalidade do seu ciclo biológico. 

3. E. cautella teve condições de se 
manter presente no interior dos sacos 
de polietileno ao longo de um período 



Quadro 8 - Valores mcdios trimestrais das caracter l st"i c as qu ímicas e mi crobiológicas e de cOl\ taDlinant cs de am~n do:1 J\.' 

cacau acond i c i onadas em sacos c! -:- polietilcno (, de jut:l com" sem adição dt:' inse t os , Xovcmbro de 1979 a novembro de 1980 . 

I U.:1 c lér i a s 
I 

Co J i ( ú 11l1\'S 
I 

c .) 1 i f Ol1l1cs 
I 

. I I 
2 

t\ci d~7. dl' amêndo.J I.\.'v ~·d ll ras Fragrncn tos 
Tratamentos Neses mcsóf i 1:1 1; l \>l.,tis r..-cais funfo~ d. insct os (ml ~"Oll O. lx /lOg) 

(10)/,\) (:\4,1/1111' );) (N',l/l(1I1 >~) 
(lO' Ir.) \lu2 lg) 

(~\'/ I OOg) 

Nov /79 I~ , 7 ~ , I, 0 . 11 h'I. O ~hh , O 

Fév/BC! 5. n l . S () . (1 O , eI j , r, 2 , 1) (, 2 :lo. 
PaI i eti l eno com ~ in sc t os Na i/ 80 !. , 8 2 , 0 l , '4 ,I , (, II . H 1 , tJ 44 

AgulHO (, , I, >, > J , f) '" h 11 . 0 0 . 1 71. ~ -, -
~ov/8() ú , B 2 , 1. lI , fI H . II (J . I () , 2 ~ 

" Õ 
Nov/79 4 . 7 H ' . " H, O f{!. ~ o ·, (lh . 11 f} 

E'olieti l e l~o S~m 
revISO G, b 2 , 2 0 , 0 11 , 0 I , ~ I . " (,O 2 .., 

inse tos ~l a iú /80 ; , 2 2. 2 9 , J l U , I) I . I O , fI Sü !l 
Agos/SO 6 . ~ 2 , 3 l} , 1. ' , 7 n, ll 11 . I YO .. 

:il 
Nov /HO 6.8 2 . '" o, n O , H 0 , 2 O, !O li: a .. 
Xov!7Y G. ) X , !4 0 . 11 84 , U S6h , O '" 

Jut3 c.om iIH~CL O!,; Fev/l:iIJ 4 . <.1 4 . 6 I • ) 0 , 11 12 . 0 ~ , ~ t 4.', ~ 
;., ::. 
" N.:l i v/80 2 " S. 2 I ,o lo , " I , li :! 1 , 2 11 ~ b l.:!6 t;. 
õ! 
;;! '.\uv/79 ~ , ) H, " li , () 8:' , 0 Jb6 , I) .. JUC 3 sem 11l l'o l' l us F \.'V I MO " , (, ~ . O I . ~ 1I , f) 8 1, O 1 , 0 ,h () ... 
C! ~l:lio /80 5 , .! I , <J ~ , } 11 , " 1 I • .', Q!. . 8 \}x 

:il ---_._--- _. __ ._. ._.-.----- -----.. 1 
Am~·nd(l.:ls in l eiras , -'" , -

~ -La v;lgcl:l d~s amendoas in tdr.:.ll'o , 
~ -'O 'O 

~ V. 
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de 12 meses, o que contraria o conhe
cimento divulgado sobre o comporta
mento desta praga_ Os sacos de polieti
leno impediram a ocorrência de popula
ções elevadas de A. advena, em vista da 
pequena ocorrência de mofo que este 
tipo de embalagem detenninou. 

4. Dos parâmetros relativos às carac
terísticas químicas e microbiológicas e à 
presença de contaminantes do cacau, a 
acidez das amêndoas e os fragmen tos de 
insetos aumentaram, enquanto que as 
bactérias mesóftlas aeróbias, os colifor
mes totais e fecais, os fungos e as leve
duras diminuiram, de um modo geral , 

tanto nos sacos de polietileno como nos 
de juta; excetuam-se os fungos e as leve
duras no cacau em sacos de juta, que 
apresentaram um notório aumento na 
fase final do período de armazenamen
to. O pH, a acidez da gordura e o teor 
de gordura não variaram, em ambos os 
tipos de embalagem, ao longo do perío
do de armazenamento. 

Recomenda-se acompanhar por aná
lise sensorial os futuros experimentos de 
armazenamento de cacau por longos 
períodos, em vista da marcante oxida
ção das amêndoas no ambiente de con
servação. 
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Dosagens e intervalos de aplicação de fungicidas à base de cobre 
no controle da podridão parda do cacau 

W.T. Lellis I e J.M. de Figueiredo I 

Resumo 

Efetuaram-se dois experimentos simultâneos na Fazenda Serra 80a, município de Carnacã, Es
tado da Bahia, Brasil , visando verificar a eficácia do Co bre Sandoz® (óxido cuproso com 50% de 
cobre metálico) e Kauritol® (oxicloreto de cobre com 35% de cobre metálico formulado em óleo 
mineral), no controle da podridão parda do cacau. Os fungicidas foram aplicados nas concentra· 
ções de 4, 2 e 1 % dos produtos, em intervalos de 30,45 e 60 dias, no período de abril a julho. Os 
dados obtidos denotaram que Cobre Sandoz' e Kauritol são mais eficazes no controle da enfermi
dade quando aplicados em concentrações de 4 e 2% do produto, em intervalos de 30 dias. 

Palavrtls-chave: Theobroma cacao, Phytophthortl spp. , controle químico, fung icidas 

Oosage and interval of application of copper fungicides in the control 

of cacao black pod diselU8 

Abstract 

At Serra Boa Farm, in C.m.cã, Bahia, Brazd, two experiments were carried out simultaneous
Iy to verifythe disease control cfficiency of two fungicides: Cobre Sandoz® (cuprous oxide with 
50% of metallie copper) and Kauritol® (copper oxichloride with 35% of metallie coppez as an oil 
based formulation). The fungicides were applied as 4.2, and 1 % concentrations of the commercial 
products with intervals of 30. 45 and 60 days, from April to July. The data from both expezi· 
menlS showeq that Cobre Sandoz® and Kauritol® are more efficient when sprayed at the coneen
trations of the 4% and 2% of product with 30 days intervals. 

Key words: Theobromo cacao, Phy/oph/horo spp. chcmical control, fungicide 

Introdução 

Embora de eficácia comprovada , o 
controle químico da podridão parda dos 
irutos do cacaueiro é de custo relativa· 
mente alto, em virtude de sofrer influén· 

cia de fatores de ordem cultural, epide· 
miológica e económico. Por essas ra
zões, essa prática agrícola não é, como 
deveria ser, de uso generalizado pelos 
cacauicultores na região sul do Estado 
da Bahia . Conseqüentemente, vários 

: O"'iso-o de Fi/opa/ologia, Centro de Pesquisos do Cacau. Caixa Postal 7, 45600, ltabuna, Bahia, 
8':ril. 
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trabalhos foram efetuados objetivando 
tomar esse controle o mais econômico 
possível. 

Cruz e Paula (1956) acreditam que 
a "generalização da prática de pulveriza
ç!o em toda a área ocupada por cacauei
ros, visando o controle da enfermidade, 
dependerá da rentabilidade das lavouras 
e de se conseguir baixar o custo da pul
verização/cacaueiro, empregando-se má
quinas mais eficientes e adaptadas à to
pografia do terreno e às condiçOes da la
voura , a fim de se obter um rendimento 
de trabalho mais elevado , bem como o 
uso de fungicidas cujas características 
técnicas permitem reduzir o número de 
aplicaçOes anuais". 

Lellis e Peixoto Filho (1960) verifi
caram que o Cobre Sandoz , aplicado na 
forma de pulverização ou de polvilha
mento , controla eficazmente a podridão 
parda e que a ut ilização do fungicida , 
sob a forma de. polvilhamento , resultou 
num maior rendimento do trabalho , di
minuindo conseqüentemente o custo do 
controle. 

Rocha , Moreno e Lell is ( 1964), com
param os prejuízos causados pela podri
dão parda em 38 propriedades dist ribuí
das em vários municípios da região ca
caueira do Sul da Bahia . Em 19 proprie
dades, efe tuaram o controle químico da 
enfermidade e as restantes foram de ixa
das sem controle (testemunha). Os auto
res concluiram ser o controle químico 
altamente compensador. 

Medeiros ( 1966?), com base nos re 
sultados de um experimento onde entra
ram em competição o Cobre Sandoz e o 
Oleocuivre, empregados a 2, 3 e 4%, 
concluiu que, para os locais com mais de 
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7.0% de incidência, o controle químico 
da podrid!o parda deveria ser efetuado 
mediante quatro ap1icaç~s anuais, sen
do as duas primeiras com Cobre Sandoz 
ou Oleocuivre a 3% e as duas últimas a 
4%. Posteriormente , Medeiros (1967?) 
comparou a eficácia do Cobre Sandoz 
aplicado quatro vezes ao ano, através de 
um nebulizador costal motorizado, com 
igual número de aplicações anuais da 
Calda Bordalesa , aplicada com um pul
verizador costal manual de pressão in ter
mitente. Os tratamentos consistiram de 
aplicações de fungicidas em frutos si
tuados no tronco , abaixo de 1,5 m; em 
frutos situados no tronco , acima de 
1,5 m , e na copa e em frutos situados no 
tronco e na copa. Concluiu que o trata
mento dos frutos situados acima de 
1,5 m e nos galhos, através do nebuliza
dor motorizado , resultou numa redução 
significativa de m!o-de-<lbra . 

NewhalJ (1968 ; 1971), considerando 
que, na América Central , 50% dos ca
caueiros produzem menos que 10 fru
tos por ano , tomando an ti-econômico o 
uso da pulverizaç!o, recomendou: 1 -
fazer o possível para aumentar a colhei
ta por árvore ; 2- pulverizar com fungi 
cida a copa das árvores durante a brota
ção das folhas novas; 3 - adicionar inse
ticida ao fungicida em intervalos conve
nientes ; 4 - aumentar os intervalos de 
aplicação de conformidade com as chu
vas e número de frutos/árvores e não de 
acordo com o cronograma pré~stabele
cido de aplicaçáo ; e 5 - depois de um 
ano de pulverização , deixar de pulverizar 
algumas vezes as árvores de baixa produ
ção . Rocha e Machado (1972) não en
contraram diferenças na eficácia de Co
bre Sandoz e Kocide 101, quando apli-
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cados quatro e duaS veze.s por ano, no 
período de maio a agosto, ou seja, em 
intervalos de 30 e 60 dias, respectiva
mente . Informaram que a recomendaça'o 
de se fazer quatro pulverizações anuais 
teve por base três requisitos fundamen
tais para a economia do controle, a sa
ber: 1 - intensidade do ataque; 2 - pre
ço do cacau; 3 - custo do tratamento. 
Considerou , entretanto , que o sistema 
recomendado não poderia ser efetuado 
no futuro se perdurasse a constante ele
vação de mão.{!e-obra e, em contrapar
tida, a queda dos preços do cacau. 

Ram e Medeiros (1980?), utilizando 
o Kauritol e o Cobre Sandoz, compara
ram a eficiência técnica da pulverizaça-o 
aérea e da pulverização tradicional ter
restre, aplicadas, respectivamente, atra
vés de helicóptero e pulverizador costal 
motorizado. Verificaram que os fungici
das não diferiram em eficácia no contro
le da podridã'o parda do cacaueiro. Fi
gueiredo e Lellis (1980?), em 1978 com
pararam a eficiência do Duriac - BV, 
Kauri tol - BV, Copran tol - AV, Oxiclore
to Sandoz - BV e Cobre Sandoz - AV. 
No ano de 1979 , em outro experimento , 
compararam Coprantol - AV, Duriac -
BV, Oxicloreto Sandoz . BV, Kauritol -
BV e Oxicloreto Sandoz - A V. Conclui
ram que os fungicidas Duriac, Kauritol 
e Coprantol - BV não diferiram significa
tivamente em eficiência dos padrões do 
CEPEC - Oxicloreto Sandoz - BV e Co
bre Sandoz - A V. 

Figueiredo e Lellis (1981), objetivan
do oferecer aos cacauicultores opções na 
aquisição de defensivos , compararam a 
eficácia no controle da podridão parda 
dos fungicidas Kocide 6 F , Gafex , Re
cop , Funguran verde e Cobre Sandoz, 

concluindo não haver diferença signifi
cativa em eficácia entre os dois pri
meiros fungicidas referidos e o Cobre 
Sandoz. 

Com base na bibliografia consultada, 
realizaram-se os experimentos ora rela
tados, objetivando minimizar o custo 
do controle da podridão parda do cacau . 

Material e Métodos 

Na Fazenda Serra Boa, município de 
Camacã, Estado da Bahia, Brasil, por in
termédio de dois experimentos simultâ
neos, procurou-se verificar a eficácia, no 
controle da podridão parda dos frutos 
do cacaueiro , do Cobre Sandoz® (óxido 
cuproso com 50% de cobre metálico) e 
do Kauritol® (oxicloreto de cobre com 
35% de cobre metálico, peso/volume), 
quando aplicados em forma de caldas 
fungicidas em intervalos de 30,45 e 60 
dias, nas concentrações de 4 , 2 e I % dos 
produtos, correspondendo , para o caso 
do Cobre Sandoz®, a 6.400, 3.200 e 
1.600 g do produto e , para o Kauritol®, 
6.400, 3.200 e 1.600 mI do produto por 
hectare com 800 cacaueiros. 

o delineamento experimental para os 
dois experimentos foi o de blocos casua
Iizados contendo quatro tratamentos, 
representados pelas concentrações dos 
fungicidas , e a testemunha , subdivididos 
em três subtratamentos, representados 
pelos intervalos da aplicação . Os trata
mentos e sub tratamentos tiveram quatro 
repetições. As parcelas e subparcelas 
contiveram , respectivamente , 108 e 36 
cacaueiros safreiros. Os dados para ava
liação da eficácia dos tratamentos foram 
tomados sobre parcelas e subparcelas 
úteis constituídas, respectivamente , por 
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48 e 16 cacaueiros e os parâmct ros u ti· 
lizados referiram·se aos valores percen· 
tuais médios de incidência da podridão 
parda (IPP). 

Os tratamentos consistiram em pul · 
verizações de cacaueiros com calda fun· 
gicida de Cobre Sandoz no primeiro ex· 
perimento e de Kauritol no segundo. nas 
concentrações de 4. 2 c I % dos produ· 
tos. em intervalos de 30 dias (início dos 
meses de abril. maio. junho e julho); 45 
dias (inl'cio de abril. meados de ma io e 
fins de junho) e 60 dias (inicio dos me· 
ses de abril e junho) . Adicionou·se às 
caldas fungicidas o adesivo AG·Bem a 
0.1 %. as quais foram aplicadas aos ca· 
caueiros com pulverizadores costais mo · 
torizados Polijac to PL 45 . sem bomba 
cculrifuga . 

Resultados 

O Qu adro Illostra valores percen· 
tuais mécjios da incidência da podridão 
parda t1PP) tran formados em arco seno 
.J'%. em funç50 da~ concentrações c dos 

intervalos da aplicação de Cobre Sano 
doz®. Estatisticamente, não existem di· 
ferenças entre os valores de incidência 
decorrente da aplicação de Cobre Sano 
doz® nas razões de 6.400. 3 .200 e 
1 .600 g do produ to por hectare conten· 
do 800 cacaueiros. O Quadro 2 refere·se 
aos valores ocorridos de IPP em conse· 
qüencia das concentrações e dos interva· 
los da aplicaçã'o do Kauritol nas razões 
de 6.400.3 .200 e 1.600 ml do produto 
por hectare contendo o mesmo número 
de cacaueiros. A análise estatística, nes· 
se caso , também não acusou diferenças 
significa tivas na eficácia de controle da 
enfennidade pelo Kauritol quanto apli· 
cado nas três diferentes quantidades por 
hectare. Com relação aos intervalos de 
aplicação dos produtos, a análise esta· 
t istica r&iSlrOU que Cobre Sandoz® e 
Kauritol " foram mais eficazes quando 
aplicados em intervalos de 30 dias . 

Conclusões 

Embora as anál ises estatísticas não 
revelem diferenças significativas nos va· 

Quadro 1 - Eficác i a de dos agen s e i ntervalos de ap li cação de Cobr e Sando z no 

con trole da podridão pardIl do cacau . Dados t r~ns f onnados em ar co s eno 12. f .. az o 

Serra Boa , muni clpio de Camacâ , Bah i a . 

lnlc.rvulos de aplicaçÃo 

Cobr e: Sandoz !.t; 

Cobre: Sandoz 2% 

Cobre Sando z LX 

[ntcrvalo de aplic o 
(médias) 

Testemunhas 
(.,ódias) 

C.V . • 17,57. 

Rel'isto TlteohTomo /3(1). /983 

30 

12 , 6 

1:' • ) 

1 .0 

lS . v a 

42 , 5 

(dias) 

4) 60 

1, . 6 18 , 

19, 9 20 I 1 

27 . ) ~!. t ) 

20 , 9 1> 21 , I 

42 . 6 41,1 

b 

Tr~tamentos 

(méd i as) 

15 ,6 a 

18 , 1 il 

23 , 2 a 

42 , 1 b 
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lon:s de lPP para as concentrações de 4, 
~ e I %, os resultados fornecem as se· 
guintes informações: 

a) o IPP está na razão inversa das 
concentrações de Cobre Sandoz® e de 
Kauritol® e na razão direta dos seus 
intervalos de aplicação ; 

b) O Cobre Sandoz®, empregado nas 
razões de 6.400, 3 .200 e 1.600 g do pro· 
duto, por. hectare, controlou eficazmen· 
te a enfermidade , embora os dois pri· 
meiros tratamentos tenham apresenta· 
dos menores valores de IPP ; 

c) O Kauritol® controlou eficazmen· 

te a enfermidade quando aplicado nas 
razões de 6.400 e 3 .200 mI por hectare; 

d) O Cobre Sandoz e o KauritoJ são 
mais eficazes no controle da enfermida· 
de quando empregados nas concentra
ções de 4 e 2% do produto e em inter· 
valos de 30 dias . 

Os resultados sugerem a possibilidade 
de se preconizar duas ou mais a1ternati· 
vas de controle, as quais poderão ser em· 
pregadas em concordância com os índio 
ces normais de incidência da enfermida· 
de nas diversas áreas de cultura e em 
funçã"o das condições climáticas. 

Quadro 2 - Efi cácia de dosagens e intervalos de aplicação de Kaurito l no con

tro le da podridão pa r da do cacau . Dados tran sformados em ar co s eno fY . Faz. . Ser 

ra Boa , muni cl?io de Camacâ , Bahia . 

Tratamentos 

Kauri tol 4% 

Kauritol 2% 

Kau r i t o l 1% 

Interv . de aplicação 
(médias 

Tes t emunhas 
(móéi.s) 

C.V. = 22 ,7% 

l nterva los de aplicução 
(di ~s) 

30 45 60 

9 , 3 19 , 0 17 , 9 

16,4 20 , 8 21 , 8 

22 , 4 22,2 29 , 3 

16 , 0 a 20 , 7 b 23 ,0 

31 , 9 34,0 38 , 4 
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CCllII'O de Puquistzs do Cacau. Ilhéus. BahiD. Brasil 

Progressos no controle químico da podridão parda do cacaueiro 

na Bahia, Brasil (Monografia) 

Waldemar Tobias Lel/is' • João Maria de Figueiredo' e J.L.M. Pereira' 

Resumo 

As primeiras tentativas para o controle da podridão parda do cacaueiro na Bahia tiveram iní
cio em 1954, com a utilização de práticas agrícolas de efeito profiJático. A partir de 1956, essas 
medidas passaram a ser recomendadas, associadas a pulverizações com fungicidas, em áreas de 
maior incidência da enfermidade. Atualmente, entre os produtos disponíveis para o controle da 
podridão parda, encontram-se, além do Cobre Sandoz (fungicida padrão do Centro de Pesquisas 
do Cacau) , os fungicidas Coprantol, Duriac, Kauritol , Gafex e Kocide 6 F. Em fase de pesquisa, 
os produtos Terrazol. Orthodifolatan 4 F. Bravoni! FW, Dacobre FW, Melprex e Captan apresen
tam boas pesspectivas, possibilitando , no futuro, a substituição dos fungicidas cúpricos, em caso 
de necessidade. Com referência a formulações, desenvolveu-se um sistema utilizando adjuvantes 
em substituição ao óleo mineral, com os fungicidas à base de óxido cuproso e oxicloreto de cobre 
aplicados a baixo-volume (20 Iitros/ha), permitindo maior suspen!â0 e homogeneidade do produ
to na calda. Realizaram-se também pesquisas para diminuir o número de aplicações anuais de fun
gicida, visando minimizar os CUSlOS de controle - redução de mão-de'<lbra , combu;1ível e desga s
te dos pulverizadores. No desenvolvimento de máquinas pulverizadoras, estabeleceu-se um siste
ma dc mangueira e lança, que permitirá, além de economia de combustível, um rendimento em 
hectares/dia equivalente ao de oito motores convencionais, os quaiS apresentam vida útil muito 
curta e exigem infra-estrutura operacional complexa. 

Palavra:r-chave: TileobToma cacao, Phylophchora sp., controle químico, fungicida 

Advances in the control of cacao black pod disease in Bahia, Brazil (Reportl 

Abstract 

E.rly allempt s in the control of black pod diseasc of cacao in Bahia, Brazil were initiated in 
1954 using prophylactic agricultural practices. These, in combination with fungicide sprays, were 
reco mmended later in 1956 for areas of high leveI s of disea se. Besides Cobre Sandoz , other cop
per fungicides are recently avaUable and recommended. These incJude Coprantol, Duriac, Kauri
to I, Gafex and Kocide 6 F, In addition, with the possibility of obta ining substitutes for copper 
fungicides organic produCls Terrazol, Orthodifolatan 4 F, Qravonil FW, Dacobre FW, Melprex 
and Captan are being tested . In fungicide formulation development, the inclusion of mineral oi! , 

I Divisão de Filopalo/agiD, Cenrro de PesquiSlJs do Cacau , OIixa Pascal 7, 45.600, /ta bu/Ul, BahiD, 
8ro silo 
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which constituted part of the low volume sprays (20 l/ha). has been substituted by adjuvants in 
preparations of cuprous oxide and copper oxychloride. permitting better suspension and a 
homogeneous spray mix o Research was also conducted aiming to deerease the number of fungicide 
applications during the season so as to lower control oosts by reducing labor, fuel and wearing 
out of spraying machinery. An alterna tive has been developed in the mode of fungicide applica
tion, offering a system of hose and boom spraying. This new method aUows for eoonomy over 
the conventional system not only in fuel cost but also work output in ba/day of one uni! to about 
eight motorized mistblowers. a longer engine Ilfe and a less oomplex operational infrastructure. 

Key words: Theobroma cacoo, Phytophthora sp., chemical control, fungicide 

Introdução 

A podridão parda dos frutos do ca
caueiro, sem nenhuma dúvida, é a doen
ça de maior expressão econômica na re
gião Sul do Estado da Bahia, Brasil. Se
gundo Medeiros (1974), as perdas anuais 
que acarreta podem atingir 25 a 30% da 
safra, se as condições ambientais forem 
favoráveis a Phytophthora spp., agentes 
causais dessa enfermidade (Campêlo e 
Luz, 1981). Segundo Figueiredo e Lellis 
(l980c), as primeiras referências sobre a 
enfermidade foram feitas por Dutra, 
Bahiana , Zehntner e Bondar. 

Pesquisas desenvolvidas na Bahia pa
ra o controle da podridão parda do ca
caueiro. As primeiras tentativas de con
trole da podridl!'o parda fIZeram-se atra
vés de práticas agrícolas de efeito profi
lático , tais como: a) remoção, após a 
última colheita, de galhos e ramos secos 
e/ou doentes, bem como de todos os 
frutos atacados de colheitas anteriores; e 
b) na safra futura, por ocasião das co
lheitas, remoçl!'o dos frutos doentes, em 
qualquer estágio de maturação. 

Lellis (1954), em experimento efe
tuado na ex-Estação Central de Experi
mentação do Instituto de Cacau da Ba
hia , presentemente transformada em Es
cola Média de Agricultura da Região 
Cacaueira (EMARC), situada no Muni-
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cípio de Uruçuca, Bahia, obteve bons re
sultados no controle da enfermidade 
com a adoção dessas práticas agrícolas. 

Cruz e Paula (1956) notificaram que, 
considerando-se os prejuízos provocados 
pelas pragas e doenças do cacaueiro, 
principalmente pela podridão parda, foi 
criada, em 1953 , a Junta Executiva de 
Combate às Pragas e Doenças do Cacau. 
No que se refere ao controle dessa en
fermidade, os trabalhos foram efetuados 
através de ensinamentos e demonstra
ções práticas das seguintes medidas fi
tossanitárias: 

a) Poda e limpeza dos cacaueiros, 
com remoção de frutos infectados, roí
dos ou podres, epífitas e galhos secos; 

b) Desbaste do cacaual quando muito 
densa a plantação ; 

c) Poda dos galhos mais baixos das 
árvores de sombreamento , de modo a al
tear suas copas, permitindo melllOr are
jamento do cacaual ; 

d) Pulverização, com caldas fungici
das, dos troncos, folhas e fru tos do ca
caueiro , nas áreas de maior incidência da 
enfermidade; nesse caso , utilizou-se o 
produto Cuprosan® (óxido cloreto de 
cobre, com 35% de cobre metálico), 
aplicado seis vezes ao ano, em intervalo 
de 30 dias, através de pulverizadores 
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cQáaj. manuais de presslo prévia, com 
eaplCidade para 18 litros, adaptados 
com varas de extensl'o. Na zona cacauei· 
f2 do Sul da Bahia, instalaram·se 153 
postos de demonstraç'o, efetuando·se as 
práticas em 1967 propriedades agrícolas, 
com o concurso de patrullias volantes; 

e) Drenagem do terreno nos lugares 
encharcados. 

LeUis e Matta (1956) verificaram que 
o Cobre Sandoz® (óxido cuproso com 
50% de cobre metálico), sob condições 
de laboratório e de campo, foi mais efi· 
clz no controle da podridão parda do 
que os fungicidas CUp'rosan® Dithane 
M45® e Orthocide 5rfSi, respectivamen· 
te, oxicloreto de cobre metálico, produ· 
to de coordenaç'o iônica de etileno 
bisditiocarbarnato de manganês e íon 
zinco, e N (triclorometiltio) - 4 - cio 
clohexeno - 1,2 dicarboximida 50%. 

Medeiros (1966) verificou que o Co· 
bre Sandoz®, nas concentrações de 3 a 
4%, foi tão eficaz quanto o Oleocuivre, 
empregado nas mesmas concentrações. 
Observou também que os dois produtos, 
quando empregados a 3%, pareciam esti
mular a produção dos cacaueiros. Consi
derando-se os resultados obtidos e o 
custo dos fungicidas experimentados, re· 
comendou , para os locais com ai ta inci
dência de podridão parda, o combate 
químico através de quatro pulverizações 
anuais, sendo as duas primeiras com Co· 
bre Sandoz® ou Oleocuivre® a 3% e as 
duas últimas com Cobre Sandoz® a 4%. 

Ainda Medeiros (1967), objetivando 
diminuir o custo operacional do contro
le da podridão parda, comparou os se
guintes sistemas de aplicação dos fungi
cidas: Cobre Sandoz®, aplicado através 

de nebullzador IGekena M·2S, e CIlda 
Bordalesa, aplicada por um pulverizador 
costal manual ExceWor, de preulo In· 
tertnitente. Os dois produtos fOf2rn apli
cados quatro vezes ao ano, nu .eguintes 
condições: 1) pulverizaçOes de frutos si· 
tuados no tronco, abaixo de 1,5 m de 
altura; 2) pulverizaçGes de frutos situa· 
dos no tronco, acima de 1,5 m de altura, 
e na copa; 3) pulverização de frutos si· 
tuados no tronco e na copa (pulveriza· 
ção total). Os resultados obtidos mostra· 
ram que o melhor controle e a maior 
produç'o foram alcançados com o sis
tema Cobre SandoZ® / Kiekens nas pulo 
verizações dirigidas aos frutos situados 
no tronco acima de 1,5 m e na copa, 
bem corno na pulverizaç'o totaI. O siste· 
ma Calda Bordalesa foi de pouca eficá
cia no controle da enfermidade. Atri
buiu-se esse fato à peq.uena altura do ja
to lançado pela máquina, não permitin
do, em conseqüência, suficiente cober
tura das árvores com a calda fungicida_ 
Concluindo , o autor informou que as 
pulverizações de frutos situados acima 
de 1,5 m e na copa, através de nebuliza· 
dor Kiekens, resultaram numa redução 
significativa da mão-de-obra. 

Vasconcelos Filho, Medeiros e Matos 
(1971) informam que, em 1967, reali
zou-se urna campanha de controle da 
podridão parda em toda a região ca· 
caueira baiana, sendo tratados 11 .720 ha 
de cacauais com alta incidência da enfer
midade. 

Medeiros (1974) recomendou para o 
controle · químico da podridão parda os 
fungicidas cúpricos Kocide® 101 (hidró
xido de cobre , contendo 56% de cobre 
metálico) e o Cobre Sandoz® (ÓXido 
cuproso, com 50% de cobre metáliCO) 
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nas seguintes formulações: a) pulveriza
ção a alto volume - 1.000 litros/ha -
fungicida a 0,4% do produto em água, 
aplicado através de pulverizador costal 
com bomba manual, indicada para vivei
ros e plantações novas de pequeno por
te; b - pulverização a médio volume -
120 litros/ha - fungicida a 4% do pro
duto em água com 0,1% do adesivo 
AG-Bem, aplicado através de atomizado
res costais motorizados, indicada para 
cacaueiros adultos; e c) pulverização a 
baixo volume - 20 litros/ha de fungici
da Kocide® 101 a 35,91 % do produto 
em óleo e água, aplicado através de ato
mizadores costais motorizados, indicada 
para cacaueiros adultos. 

Medeiros (1977), com o objetivo de 
orientar os cacauicultores na aquisição 
de nebulizadores a serem utilizados no 
controle químico da podridão parda, 
comparou a eficiência da interação tec
nológica entre nebulizador/formulação 
da calda fúngica/operador e condições 
climáticas na Bahia . Nesse ensaio, com
petiram os nebulizadoreS Atomisa®, 
modelo AM -12 ; Polijacto®, modelo 
PL-45 e Yanmar®, modelo MK-30. À 
exceção deste último , os demais pulveri
zadores possuíam turbina e bomba cen
trífuga. Esse pesquisador concluiu que: 
a) toda e qualquer máquina costal mo
torizada presta-se para o lançamento da 
calda fúngica a alto volume; b) para a 
aplicação da calda fúngica a baixo volu
me, as melhores máquinas foram Atomi
sa® e Polijacto®; e c) alcançou-se me
lhor eficiência, na aplicação a baixo vo
lume, com máquinas dotadas de turbina 
e bomba centrífuga. 

Medeiros, Bezerra e Mandarino (1977) 
informaram sobre as pesquisas em anda-
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mento na Divisão de Fitopatologia, refe
rentes ao aperfeiçoamento das formula
ções das caldas fungicidas e dos métodos 
de aplicação, objetivando a redução dos 
custos e dinamização das práticas utili
zadas no controle da podridão parda. 
Chamaram a atenção para ~ fato de que 
as recomendações, bem como os méto
dos de aplicação, não são defmitivos em 
virtude do processo de pesquisa ter por 
objetivo renovar e criar novos padrões 
técnicos. Com base nas experimentações 
de campo , acrescentaram aos produtos e 
formulações já mencionados o OxicJore
to Sandoz® (oxicJoreto de cobre metá
lico), com formulação para ultra-baixo
volume. 

Com a fmalidade de proporcionar aos 
cacauicultores opções na aquisição de 
produtos quúnicos para o controle da 
podridão parda, Figueiredo e Lellis 
(1980a) compararam a eficiência do 
Cobre Sandoz® (óxido cuproso , com 
50% de cobre metálico) com os fungici
das Captan® [50% de N (tricJorometil
tio) - 4 - cicJohexeno - 1,2 - dicarbo
ximida I, Terrazole (90% de 5 - etoxi -
3 - (triclorometi!) - 1.2.4 - tiadiazol») 
e Melprex (65% de acetato de N - dode
ci! - guanidina). Esses autores concluí
ram que os produtos apresentaram igual 
eficácia no controle da doença. Entre
tanto, quando compararam o Cobre 
Sandoz com os fungicidas sistêmicos Ri
domil (25% de meti! 2 - N - (2 - me
toxiacetil) 2,6 - xilidino propionato) e 
Alliette (80% de etilfosfito de alumínio)., 
verificaram que esses produtos foram 
menos eficientes no controle dessa en
fermidade Lellis e Figueiredo (I 980a). 

Em prosseguimento às pesquisas so
bre o controle químico , Figueiredo e 
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uDis (1980b) compararam a eficácia 
do Cobre SandoZ® e Coprantol 300 
v.P!> (oxicloreto de cobre com 30% de 
cobre metálico), aplicados a alto volu
me. com as formulações comerciais 
oleosas Duriac® (oxicloreto de cobre 
com 17% de cobre metálico) e Kawi
tol® (oxicloreto de cobre com 25% de 
cobre metálico) aplicados a baixo volu
me . Esses pesquisadores informaram que 
as formulações testadas foram igualmen
te eficientes no controle da podridão 
parda . 

Em outro experimento , Lellis e Fi
gueiredo (1980b), testando {)s fungici
das Gafex® (oxicloreto de cobre com 
10.6% de cobre metálico), Recop® (oxi
cloreto de cobre com 50% de cobre me
tálico), Funguran® (oxicloreto de cobre 
com 50% de cobre metálico) e Kocide 6 
f® (hidróxido de cobre com 32,27% de 
cobre metálico), em comparaça:o com o 
Cobre Sandoz , registraram não haver·di
ferenças significativas no controle da 
enfermidade com os produtos Gafex, 
Kocide 6 F e o Cobre Sandoz. 

Ram e Medeiros (1980), comparan
do a eficiência técnica da pulverização 
aérea , via helicóptero , com a pulveriza
ça:o terrestre, através de pulverizador 
costal motorizado , concluíram que os 
dois sistemas são igualmente eficazes 
no controle da podridão parda dos fru
tos do cacaueiro . 

Desenvolvimento de um sistema al
ternativo para pulverização em cacauei
ros. Desenvolveu-se , no Centro de Pes
quisas do Cacau, uma alternativa para o 
sistema de pulverizadores costais moto
rizados. Esse protótipo utiliza manguei
ras e lanças com uma fo rça hidráulica 

gerada por um motor diesel (4,0 - 5,5 
H.P) , acoplado a uma bomba de pistões, 
com um potencial de vazão de 40 litros 
por minuto a uma pressa:o de 500 1 b/ 
pol2 . Em uso normal , a máxima vazão 
situa-se em 16 litros por minuto, a uma 
pressão de 200 1 b/pol2 na bomba, sen
do suficiente para operações de pulveri
zaçã'o com utilização de oito lanças. A 
unidade pode ser mantida estacionária 
ou ser atrelada a um animal ou micro
trator ou mesmo tracionado pelo ho
mem . A mesma bomba pod~rá ser utili
zada em operações de abastecimento e 
como agitador de mistura . O novo sis
tema, quando comparado com o siste
ma de pulverizadores costais motori
zados, oferece as seguintes vantagens: 

a) comodidade do operador em razão 
de não carregar o aparelho sobre as suas 
costas; b) economicidade de combustí
vel , em virtude de consumir um litro de 
óleo diesel/hora , em oposição aos costais 
motorizados, que consomem, em média , 
1,5 litros de gasolina/hora. Consideran
do-se que o aparelho desenvolvido pode 
utilizar simultaneamente oito lanças e 
que cada lança tem um rendimento de 
um pulverizador costal motorizado. se
rão necessários oito aparelhos costais 
motorizados, com um consumo total de 
12 litros de gasolina/hora, tendo. além 
disso, 4% de óleo lubrificante, para se 
obter o mesmo rendimento do sistema 
alternativo desenvolvido : c) vida mais 
longa do motor diesel e menos freqüên
cia de reparos do que os motores de dois 
tempos ; d) maior rendimento de traba
lho/dia , pois o sistema desenvolvido tem 
capacidade para pulve rizar , em média. 
20 hectares de cacauais/dia, enquanto 
que, segundo Medeiros, Bezerra e Man -
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darino (1977), a capacidade de uma má
quina costal motorizada é de pulverizar 
1 a 2 hectares de cacauaisfdia. 

Pesqui18s em del8nvolvimento 
Redução no número de aplicaçio de 

fungicidas cúpricos para o controle da 
podridão parda do cacaueiro. Procuran· 
do minimizar os custos do controle quí· 
mico da podridão parda, Pereira, Lellis e 
Pizzigatti (1982) iniciaram experimen· 
tos com o Cobre Sandoz®, aplicado nas 
seguintes condições: a) quatro aplica
ções anuais, com intervalos de 30 dias, 
na razão de 4 g de ingrediente ativo 
(i.a.)/cacaueiro/aplicação, nos meses de 
abril , maio, junho e julho; b) duas apli
cações anuais, com intervalos de 60 dias, 
na razão de 8 g de i.a./cacaueiro/aplica· 
ção, nos meses de abril e junho; c) uma 
aplicação na razão de 12 g de i.a./ca
caueiro, no mês de abril; d) uma aplica
ção na razão de 12 g de i.a./cacaueiro, 
'em abril, e outra em julho, na razão de 
4 g de i.a./cacaueiro; e) uma aplicação, 
na razão de 16 g de i.a./cacaueiro, no 
mês de abril; e f) duas aplicações na ra
zão de 8 g de i.a./cacaueiro/aplicaç[o, 
nos meses de abril e junho. À exceção 
do tratamento f, todos os demais rece
beram o adesivo ' AG-Bem, na razão de 

0,1 %. Resultados pre1iminares indicaram 
que todos os tratamentos foram eficazes 
q\Hllldo comparados com a testemunha. 

Fungicidas orgtnicos e mistos no 
controle da podridlo parda do cacau. 
Em ensaios de competição, estão sendo 
comparadas a eficácia no controle da 
enfermidade dos fungicidas orgânicos 
Terrazole® 5 - etoxi - 3 (triclorometil) 
- 1,2,4 - tiadiazol; Orthodifolatan 4 
r-® N - 1,1,2,2 - tetracloroetiltio) - 4 
- cic1ohexeno - 1,2 - dicarbaximida; 
Bravonil® (tetracloroisoftalonitrila); Da
cobre® (tetrac1oroisoftalonitrila 25% e 
30% de cobre metálico, na forma de 
oxicloreto de cobre), e Melprex® (ace
tato de N - dodecil - guanidina). Esses 
produtos apresentam boas perspectivas 
no controle da enfermidade, o que p0-

derá permitir, caso necessário, a su bsti
tuição dos compostos cúpricos. 

Com referência a formulações, usan
do-se fungicidas à base de óxido cuproso 
e oxicloreto de cobre, desenvolveu-se re
centemente, para aplicação a baixo volu
me, um sistema no qual foi substituído 
o óleo mineral por adjuvantes, o que 
permite a suspensão e homogeneidade 
do produto na calda do fungicida por 
períodos superiores a 24 horas. 
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Efeitos do filtrado de Cladobotryum amazonense Bastos, Evans e 
Samson sobre três espécies de Phytophthora isolados do cacaueiro 

Cleber Novais Bastos 1 e João Maria de Figueiredo 2 

Resumo 

Verificaram-se os efeitos do mtrado de cultura do Qadobotryum amazonense sobre Phyto· 
phthora palmivora, P. capsici e P. citroph Ih ora, responsáveis pela podridão parda e cancro do 
cacaueiro no Brasil. Ensaios foram conduzidos in vitro, adicionando-se filtrado de C. amazonense 
- na proporção de 25% - ao meio de batata-dextrose-agar , que foi, em seguida, distribuído sobre 
lâminas de mk:roscopia nas quais foram colocados discos de micélio dos isolados. Em ensaios 
in vivo, discos de micélio de Phytophthort1 foram tratados durante 60 minutos no filtrado e, em 
seguida, lavados com água esterilizada e inoculados em frutos de cacaueiro. Os resultados mos
tram que o mtrado apresenlou acentuado efeito tóxico às três espécies dePhytophthora , pois ini
biu tanto o crescimento micelial in vitro como a capacidade de produzir lesões in vivo. 

Palllllrt1s-chlllle: Theobroma cacao, Phytophthara palmivora, Phytophthora capsici, Phy tophthora 
cit,ophthora, Qadoborryum amazonense, filtrado de cultura 

Effects of culture filtrate of Cladobotryum amazonense Bastos, Evans & Samson 
on three tp8Cies of Ph y.tophthora isolates from the cacao tree 

Abstract 

The efreets of lhe culture mtrale of Qadobotryum amazonense upon Phyrophrhora palmi· 
vara, P. capnci and P. c Itrophrhora, agenlS of black pod and canker of cacao in Brazil were 
studied. In vltro leSlS were made using potato-dextrose-agar medium oontaining culture fillrate at 
25% on microscope slides and mycelial discs of the isolates. For in vivo lests the discs of lhe 
mycelium of the isolates were dipped in the filtrate for 60 minules, washed in sterilised water and 
Ihen used lo inoculate on cacao pods. The results show lhal lhe mlrale was oonsiderably tox ic 10 

aU Ihree species of Phy rophrhora as bolh mycelial growth in virro and lesion formalion capabilily 
in vivo were inhibiled. 

Key wards: Theobroma cacao, Phy rophrhora palmivort1, Phytophrhora capslci, Phyrophthora 
citrophthara, Cladobotryum amazonense, cullure filtrate 
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Introdução 

CllldobOI~\'/l1I1 omO;OIll.'I/.H' , Bastos. 

EVJns e Samson. sp . novo é um hiperpa

ra si ta do fungo C'ril/ipel/is perniciosa 

tStahel) Singer - causaoor da vassoura

d~ - bruxa do cacaueiro e de outros 

ag:lridccos lBast os_ 1(79). É comumen

te' encontrado na nor~sta amazônica. 

mas raramen te el11 fazenda de cacau . 

possivel men te de\'ido às condições di

m:itil'as menos favor:ívcis . 

Esse parasita loi isolado de basidio

carpos de C perniciosa e descrito como 

lima nova espécie do gênero C/odo bo

In '/l1I1 por l3as tos. Evans e Samson 

t 1981 ) . Em mcio de cult ivo líquido, 

o fungo produz metabólito cxtracelular. 

estável ao calor. e CO I11 ativ idade anti

biótica de amplo espectro, capaz de 

Inibir a germinação de esporos e eres-

imcn to micelial de vários fitopatógenos 

00 .:acaueiro e de outros cultivos. 

O presente trabalho obje tivou de

monstrar a toxidez do filtrado de cultu

ra de C 011/0:01/1'1/51' a diferentes espé

Cies de Ph.l'fOl'hlhora, responsáveis pela 

podridão parda dos frutos e cancro do 

cJcaueiro. 

Material e Métodos 

Produção do filtrado 

Frascos Erlenmeye r. com capacida

de de ~50 ml. contendo 100 ml de meio 

Iíq!Jido de batata-dcxtrose, foram ino

culados com discos de micélio com 

7 111111 de diâ mctro de cultura pura de 

C amO;OI/l'IISC c incubados à tempera

lura ambien te ti ~6 °C), sel11 agi tação, 

duran te I ~ dias, Após este período , o 

nllcélio produzido foi removido por fil'-

Rel'is ra Tileohroma 131:!!. 11;) 

tração, sob vácuo, em papel de filtro e o 

líquido metabólico esterilizado pela 

passagem cm filtro "Scitz". 

8 ioensaio in vitro 

Utilizaram-se três espécies de Phyto 

pIrT!lOra: PI6 (P. cirroplrrl!oro), isolado 

de tronco de cacaueiro (CEPEC. !tabu

na. BA), PIO (P. palmivora, tipo compa

t ível AI)' isolado de frutos de cacau 

lManaus, AM) e P2J (P. capsici, tipo 

compat í"el AI)' isolado de frutos de 

cacau lCEPEC). 

Para os testes de antibiose. o ftltrado 

de cultura de C. aml1Z0nellSe foi adicio

nado ao mcio BDA (batata-dcxtrose

aga r) na proporção de 25%, sendo, em 

seguida, distribuido em lâminas dc mi

croscopia cont idas em placas de Petri, 

previa mente esterilizadas. Em cada lâ

mina, implan taram-se dois discos de 

micélio (3 mm de diâmetro) retirados 

de culturas das diferentes espécies de 

Phyropilrliora, sendo as lâminas, poste

riormellte. incubadas à temperatura de 

~ 5 0c (Figueiredo , San lOS e Bastos , 

1975), C0l110 testemunha , ut ilizou-se o 

meio de cultura sem a presença do filtra

do do fungo. Após 96 horas de incuba

ção. considerou-se o crescimento mice

lial (McCallan e Welman, 1942). 

8ioensaio in vivo 

Com a ut il ização de um vasa dor de 

rolha (5mm t/J ), re ti raram-se discos de 

micélio de culturas puras em BDA. das 

diferentes espécies de Plryroplilliora, pa

ra placas de Petri de 80 mm de diâme

tro, con tendo 10 ml do filtrado de C. 

amazol/el/se. Transcorridos 60 minutos, 

os discos forám lavados três vezes em 
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'~U3 esterilizada e processadas as ino· 
~ ulaçõcs em frutos de 3 meses de idade , 
';~ltJcad()s de cacaueiro . A seguir, os 
JIs.:OS de micélio foram depositados na 
superfície dos frutos e cobertos com ai
~ vJ;i o embebido em água esterilizada. 
UI frutos foram mantidos em sacos plás
u,os a fnn de se evi ta r o dessecamento 
Jo iungo e se manter o ambiente satura
jo de um idade pelo período de 8 dias. 

Resultados e Discussão 

Os resultados obtidos (Quadros 1 e 2 
~ FIguras I e 2) indicam que o filtrado 
~,' cultura de C. al/1u ZOllf!llse foi alta
.:Iente tóxico a todas as espécies de 
1'lIylOphrl/Ora testadas. 

-';0 teste de antibiose in vi/ro , obser

Quadro 1 - Ação do f i ltrado de C. 

_- ~=~nense sobre o c rescimento de dife

:-en tes espécies de Phytophthol"a ú: vi tr'O. 

:sv lados 

. ' ?::lmivoro 

.. );pSiCi 

• . "it'l'OphtJtor a 

:estcmunh .. 

Crescimento mi celia l 

• 
• Desenvolvime nto mi co lial. 

- AU::it:nci a. de dCI)cnvolv1menco micclilll. 

vou-se que o metabólito inibiu total 
mente o crescimento micelial das três es
pécies de Phy ropllrllora, enquanto a tes
temunha apresentou desenvolvimento 
normal (Figura 1). Constatou-se tam
bém perda de viabilidade dessas espécies 
quando se transferi u o disco de micélio 
tratado com o filtrado para tubos de en
saio contendo apenas BDA. Esse fato é 
atribuído à presença de uma substância 
ou um complexo de substâncias com 
atividade fungicida e liberada pelo C. 
amaZOllense no meio de cultura líquido . 

Verificou·se, após 8 dias de inocula
ção, que os frutos de cacaueiro não 
apresentaram lesões quando inoculados 
com disco de micélio tratado no filtrado 
da cultura , enquanto que, nas testemu
nhas, 'essas lesões se desenvolveram, des
tacando-se o isolado Pl6 (P. cilroplllho
ra) como o mais virulento (Quadro 2). 

Pelos dados obtidos no presente tra
balho, pode-se observar que o filtrado 
de cultura de C. amazonellse revelou po
tencial efeito inibitório a algumas espé
cies de Phytophrhora, tanto in virro 
como in vivo. Estes dados possibihtam 
visualizar novas perspectivas para o con· 
trole da podridão parda e no tratamento 
do cancro do cacaueiro. 

Quadro 2 - Ação do filtrado de C. amazonens e sobre diferentes espécies de 

?~y tophtho~ em frutos de cacaueiro . 

Isolados 

P. paUnivol'a 

P. capBici 

P. citl'Ophthol'a 

'~atro repetições/isolado . 

Tratados 

Infectados 

O 

O 

O 

Sadios 

4 

4 

4 

1 Frutos 

Não 

Infectados 

4 

4 

4 

tratados 

Sadios 

O 

O 

O 
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Figura 1 - Inibição dos isolados de P. capsici (Pl ) , P. citrophthora (P16) e P. pa/mivora (P10) 
pelo filtrado de C. amazonense. 

8 A 8 A 8 A 
Figura 2 - A - Frutos sadios inoculados com discos de miCélio de P. cltrophthora (P16 ). P. 

capsici (Pn) e P. pa/m/!'ora (PlO )' tratados durante 60 minutos no filtrado de C. amazonense; 
B - Testemunha (tratamento água). 
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A casca fresca do fruto do cacaueiro como substituto do capim 
elefante no acabamento de novilhos em confinamento 

Álvaro Llamosas C. I, José Marques Pereira I e Marcos Silva Soares I 

Resumo 

São apresentados alguns lesultados que moslram a possibilidade de se substituir o capim ele· 
ranle cv Cameroon (Pennite lum purpureum Schum) pela casca fresca do fruto do cacaueiro 
,Tlreobroma Cacao L.) no acabamenlo de novilhos em regime intensivo . Os ganhos médio s de pc· 
so vivo dos novilhos. a limentados com rações nas quais o capim foi gradat ivamenle substituído 
pela casca a té atingir os 100%. não apresentaIam diferenças estatisticamente significativas. Tam· 
bém não ocorreram diferenças significativas para o consumo diário de matéria seca, o que eviden
cia a boa aceitação da casca fresca . Não se registraIaIn distúrbios de natureza alimentar nos 
anima is. 

Palavras-chave: Theobroma caeao. caSC.3. ração. confinamento 

Fresh cacao husks as substitute for elephant grau for finishing confined steers 

Abstract 

Some results are reportcd of a n eva luation of cacao (Tlreobroma cacao L. ) husks a s a possiblc 
,ubst itute ror dephant grass cv Cameroon (Pellnisewm purpureum Schum ) in lhe ralion of 
fani\hing confmcd Slccrs. Thc elephanl gras, was gradually replaced with lhe fresh hu , ks. A.eroge 
IIve weight ga ins of the Sleers showed no significa nl diffc ronee (P > 0 .0 5) as lhe cacao hu sk con· 
'<nl of lhe ra,ion increa",d to maximum (100%1. Average daily dry malter inlakc was similar in 
lhe six Irealments. indieating lhe acceplanee of the frcsh cacao hu sks. No delelcriou s efrec" ,,"cre 
notcd in thc a nuna!. 

A'(!y words: TI, eobronJa cacao, hu sk. ra!ion, f~ed lot 

Introdução 

A utilização dos restos culturais na 
alimentação de animais domésticos é. 
entre outras. uma forma eficiente de 
cOntribuir para diminuir o déficit de 
alimentos que vem se agravando no 
mundo, especialmente nos países com 

economia de me rcado em desenvolvi· 
mento. 

Nas regiões onde se cultiva o cacauei· 
ro (T7leobromo caroo L.), deixa·se 
no campo a casca do fruto . A quan· 
tidade desse resto cultural pode ser 
estimada a partir da produção anual de 

· m..,sõo de Zoorccl/ io. Cel/rro de Perquires do ('a('OI' . Cai,a Posral 7. 45600. I/abril/O . Balrio. 
h'cJsi!. 

Ify 
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cacau e da relaçlo existente entre o peso 
das sementes e o das cascas. 

Considerando-se que, em 1979, a 
produçfo de cacau na regiIo cacau eira 
da Bahia foi de 321 140 t (Anuário Esta
tístico do Brasil, 1980) e que a relaçiIo 
semente/casca, secas, é de 1: 1,4 (Mara
valhas e Souza, 1975), calcula-se em 
449596 t a quantidade de cascas deixa
das nas plantações de cacau, nesse ano. 

Os resíduos e os subprodutos do culti
vo e da industrializaçiJo do cacau (casca 
do fruto , casca da semente e farinha de 
torta desengordurada) têm sido pesqui
sados a fun de avaliar suas possibilidades 
como alimento para animais domésticos. 
Entre os trabalhos que, especificamente, 
utilizaram a casca do fruto , em fonna de 
farinha , esta:o os que a avaliaram através 
do desempenho dos animais, medido em 
tennos de produçlo de carne ou de lei
te , e os que determinaram o seu valor 
nutritivo através de ensaios de consumo 
voluntário, digestibilidade aparente e ba-, 
lanço de nitrogênio . No primeiro caso, 
os pesquisadores usaram a farinha de 
casca misturada com outros ingredientes 
para alimentar diversas espécies de ani· 
mais domésticos (aves, suínos, ovinos, 
caprinos e bovinos) e concluíram que, 
quando usada em percentagens adequa
das a cada espécie, a casca era um volu
moso de boa qualidade (A1ba e Basadre , 
1952; A1ba et ai , 1954; Haines e Eche
verria , 1955; Larragan, 1958; Bateman 
e Larragan, 1966; Branckaert, VaIlerand 
e Vicent , 1973 ; Adeyanju et ai , 1975 ; 
1977; 1981 ; Hutagalung e Chang, 1980). 
A teobromina contida na casca provo
cou, segundo Bateman e Larragan (1966), 
um ligeiro e pennanente efeito diurético 
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nos novilhos alimentados com rações 
que continham a casca como ingrediente. 

As conclusões do grupo de pesquisa
dores que estudaram o valor nutritivo da 
casca do fruto , através de ensaios de 
consumo voluntário, digestibilidade apa
rente e balanço de nitrogênio, foram 
menos favoráveis à qualidade deste resto 
cultural. Constataram altos consumos de 
matéria seca mas os coeficiente$ de di· 
gestibilidade dos nutrientes pesquisados 
foram baixos, sendo que este resultado 
poderia ter sido causado pelos altos ní
veis de fibra e Iignina, conforme Bate
man e Fresnillo (1967) e Llamosas 
(1976), ou , ainda, pela presença da te o
bromina, segundo Oevendra (1980) e 
Adeyanju (1981). Como as conclusões 
dos dois grupos nlo valorizam no mes
mo nível a qualidade da casca como ali
mento para animais, é possível que as 
conclusões do primeiro grupo se situem 
mais próximas da realidade, pois, segun· 
do Mott, citado por Moore e Mott 
(1973), a qualidade da forragem deve 
ser expressa, em última análise , em ter
mos de produça:o animal . 

Como o processo de beneficiamento 
da casca do fruto tem custos elevados, 
precisando de uma infra~strutura espe
cífica (secadores e moinho~ estudou-se a 
possibilidade de se usar a casca in natura 
na alimentaçfo de bovinos. Observações 
preliminares mostraram que a casca fres
ca, picada e misturada com capim, era 
bem aceita pelo gado e que, quando ar
mazenada em áreas cobertas, pennane
cia inalterada durante 7 dias, aproxima
damente. 

Tendo como base a produçlo de ca
cau das fazendas do CEPEC nos anos de 
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1978 e 1979, foi estabelecida a disponi
bilidade anual de casca do fruto a partir 
da freqüência das colheitas (semanal) e 
da relaça:o sementes secas/cascas frescas 
(1 : 7,6). Desta fonna , de maio a janeiro, 
foram abandonados no campo mais de 
13500 kg de casca fresca por semana 
nas áreas de produção comercial do 
CEPEC. 

Os objetivos deste trabalho foram 
avaliar o efeito da substituição do capim 
elefante cv Cameroon (Pennisetum pur
pureum Schum) pela casca fresca do fru · 
to do cacaueiro sobre o de sem penho de 
novilhos de corte , expresso em tennos 
de ganho de peso vivo e, ainda, obter 
informações sobre os custos para pro
ceder a posterior avaliação econômica. 

Materiais e ""todos 

O experimento foi conduzido nas ins
talações da Granja Experimental "Carlos 
Brandlo", na Divisão de Zootecnia do 
C~ntro de Pesquisas do Cacau (CEPEC), 
no Município de ilhéus, no período de 
18/7 a 10/10/1981. 

Os animais foram alojados em baias 
individuais, contíguas, de li m l

, dota· 
das de uma parte coberta de telhas de 
zinco e piso de concreto e , de outra , 
exposta ao tempo, com piso de terra . 
Em cada baia , foram instalados bebe
douros com nível de água constante e 
cochos para volumoso , concentrado e 
mistura mineral . 

Animais u.dos, delineamento expe
rimentai 8 ingredientes das rações. Fo
ram usados 30 novilhos meio-sangue Ho
landês x Zebu, castrados, com peso mé-

dio inicial de 365 kg e idade aproximada 
de 3 anos, distribuídos em delineamento 
inteiramente casualizado, com seis trata
mentos e cinco repetições. Os novilhos 
foram evenninados e identificados, indi
vidualmente , a ferro quente . Para preve
nir doenças, seguiram-se as recomenda
ções profLláticas de praxe estabelecidas 
para os bovinos de corte . 

Na fonnulaça:o das seis rações , foram 
utilizados: a) casca fresca do fruto ; b) 
capim elefante cv Cameroon e d) fare
linho de trigo. Os teores de matéria seca , 
proteína e fibra desses ingredientes es· 
ta:o no Quadro I . A mistura mineral ob
tida no comércio foi oferecida ã vontade 
a cada animal e tinha os seguintes níveis 
de garantia, em gramas de elemento ati
vo , por cada 1000 g do produto : cálcio 
167 , fósforo 70, sódio 226 , enxofre 
0,334, cloro 340 , cobre 0,320 , cobalto 
0 ,075 , iodo 0,059 e zinco 0 ,272 . 

Tratamentos e manejo dos animais. 
O experimento teve a duração de 84 
dias, dividido em duas fases . Na primei
ra , de 17 dias, considerada como perío· 
do de adaptação , a casca do fruto e o 

Quadro 1 - Teo res de matéria seca 

(HS) , proteína bruta (PB) (! f i bra bruta 

(FB) dos ingr ed i.entes que compõem as r,! 

çoes . 

----------------------
lngred ientes ~!S % PB1 FSl 

Casca de cacau 15 , 5 7 , 87 28 , 77 

Capim elefance cv 18 , 5 7 , 12 27 , 56 

Cameroon 

Fare lo de trigo 85 , 6 18 , 35 1 1, 39 

17, na ~I. S. 
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capim da ração foram oferecidos à von
tade em mistura de I: I , suplementada 
com 2 kg de farelo de trigo por animal , 
distribuído pela manhã. A segunda, com 
duração de 67 dias , foi considerada co
mo período de obtençã'o de dados. 

As rações utilizadas em cada trata
mento foram constituídas de uma parte 
de volumosos, na qual o capim foi gra
dativamente substituído pela casca do 
fruto, em base à matéria seca e oferecida 
à vontade para todos os novilhos do ex
perimento e de uma pane de concentra
do , fixa, constituída por 3 kg de farelo 
de trigo (Quadro 2). Os volumosos fo
ram distribuídos duas vezes ao dia , às 8 
e às 15 horas. O concen trado foi fome
cido separadamente , pela manhã. 

A casca do fruto foi recoUlida uma 
vez por semana nos cacauais, logo após 
a quebra, e transportada para o galpão 
de preparo das rações. O manejo das 
capineiras foi direcionado. de forma a 
se obter diariamente forragem com 75 
dias de idade . 

Cada volumoso foi picado em máqui
na motomecanizada ad-hoc e, a seguir, 
misturados segundo o percentual esta
belecido para cada tratamento. 

O consumo diário de volumosos de 
cada animal foi obtido por diferença 
entre as pesagens do alimento oferecido 
durante o dia e as sobras, removidas pela 
manhã, no dia seguinte , antes de nova 
distribuiça'o . 

A mistura mineral foi oferecida ad 

libirum e o consumo de cada animal foi 
obtido por diferença , no final da fase de 
obtenção de dados. 

Os novilhos foram pesados no in ício 
e fim do experimento , após um período 
de jejum de 16 horas . 

Durante 3 semanas, no IOICIO , no 
meio e no final do ensaio, foram obtidas 
diariamente amostras de cada ração ofe
recida e dos restos deixados por cada 
animal , as quais foram acumuladas 
em sacos plásticos e conservadas em 
"freezer" à temperatura de - 10 °c, apro· 

Quad ro 2 - Pa r ticipação percentual de capim Camcroon e da casca de cacau na 

fração vo lumosa das racrõe.s . Teores de matéria seca (HS), prote ína bru ta (PB)e fi 

bra bruta (fB) nesta fração . 

Par ti cipação em % Teo res na fração vo lumosa 
Tratamentos 

PB I 
FB I Capim Casca NS 

A 100 O L8 , 5 7 , 12 27 , 6 

B 80 20 17,8 7, 27 27 , 8 

C 60 40 17 , 2 7 , 42 28 , 0 

O 40 60 16, 6 7, S7 28 , 0 

E 20 80 16 , 0 ; , 72 28 , 0 

F O 100 15 , 5 7, 87 28 , 0 

1 
~ na NS . 
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ximadamente. Para as análises químicas, 
as amostras foram descongeladas, homo
geneizadas e alíquotas representativas 
foram pré-secadas em estufa de ventila
çfo forçada à temperatura de 65 °C, tri
turadas em moinho com peneira de 
I mm e', a seguir, acondicionadas em 
vidros. 

As determinações de matéria seca fo
ram efetuadas pelo método de Lenckeith 
e Becker (1958) e as de proteína (méto
do Kieldahl) e as de fibra foram feitas 
de acordo com as recomendações da 
A.O.A.C. (Association of Official Agri
cultural Chemists, 1970), nos laborató
rios das Divisões de Zootecnia e de 
Tecnologia e Engenhaóa Agrícolas do 
CEPEC. 

Resultados e Discussão 

Cona"no de alimentos. O consumo 
médio diário de matéóa seca e de pro-

teína bruta referente às frações de vo
lumosos e de concentrado, ao total da 
raçlo e a mistura mineral, em cada tra
tamento, estio no Quadro 3. 

Observou-se que as variações de con
sumo de matéria seca, entre tratamen
tos, foram pequenas, demonstrando que 
o capim elefante e a casca fresca, nas 
condições do presente trabalho, tem ín
dices de apetecibilidade e de digestibili
dade muito parecidos. A ingestífo de 
proteína foi mais elevada no tratamento 
F (100% de substituiçãO) em funçífo de 
maior percentagem de proteína do volu
moso e do maior consumo de matéria 
seca, registrados neste tratamento. 

Ao comparar as características e os 
consumos diários das rações usadas 
(Quadro 3) com aquelas recomendadas 
pelo N.R.C. (National Research Council , 
1976) para novilhos com peso similar e 
destinados a atingir ganhos diários de 
900 g, verificou-se que a percentagem de 

Quadro 3 - Consumo médio diário da matéria seca (MS ) e proteína bruta (P8) em 

cada fração das rações c consumo médio diário de matéria seca , proteína bruta e 

~istura mineral (MM) nos seis tratamentos. 

Cons umo médio diário/animal (kg) 

Tratamentos 1 
Volumosos Coneeo t rados Total 

MS PB MS PB MS PB MM 

A 6,38 0, 454 2 , 57 0,47 8,95 0,924 0,085 

B 6,29 0 , 457 2,57 0,47 8,86 0,927 0 , 098 

C 6 , 88 0 , 510 2 , 46 0 , 44 9,34 0, 950 0, 099 

O 6,45 0 , 491 2, 57 0,47 9,02 0,961 0,078 

E 6,35 0,496 2,57 0 , 47 8,92 0,966 0,085 

F 6, 85 0,539 2, 57 0 , 47 9,42 1,009 0,098 

l 
A = 100% de capim; B • 80% de capim e 20% de casca ; C - 60% de capim e 40% de 

casca; O - 40% de capim e 60% de casca; E • 20% de capim e 80% de casca e F • 

100% de casca . 
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participação da matéria seca do volumo
so nas seis rações foi, em média, 2,87 ve
zes maior do que o nível superior reco
mendado e que o consumo de matéria 
seca e de protema , nos seis tratamentos, 
foi superior às exigências. Este resulta
do, não obstante o nível de participação 
de matéria seca do volumoso ser muito 
maior do que o recomendado, confuma 
que tanto o capim quanto a casca 510 
muito apetecíveis e apresentam rápida 
taxa de passagem. 

As diferenças de consumo de maté
ria seca entre tratamentos expressas em 
quilogramas por 100 kg de peso vivo 
não foram acentuadas (Quadro 4) e, 
com exceção do tratamento B (20% de 
substituição), foram superiores ao re
sultado (2,22 kg/loo kg de peso vivo) 
encontrado por Veloso e Figueiredo 
(1971), em experimento com novilhos 
Nelore mantidos em confmamento e ali
mentados com silagem suplementada 
com concentrados. 

Ganho de peso. O efeito das rações 
sobre o desempenho dos novilhos, ex
presso em ganho de peso, é apresentado 

no Quadro 5. Observa·se que , à exceção 
do tratamento F (100% de substituição), 
todos apresentaram ganhos diários mais 
elevados do que o esperado (900 g diá
rias). Não houve diferenças estatistica
mente significativas cP > 0,05) entre tra
tamentos. As tendências observadas per-

Quad r o 4 - Consumo médio di ário de 

matér i a seca (MS ) e de proteína bruta 

(PB) em cada t ratamentO por cada 100 kg 

de peso ViVO (PV) . 

MS PB 
Trat amentos! kg/ 100 kg kg/JOO kg 

de PV de PV 

A 2 , 280 0,236 

B 2 , 220 0 , 233 

C 2, 350 0 , 239 

O 2, 220 0 ,239 

E 2, 240 0, 243 

t" 2, 370 0 , 254 

IA • 100% de capim; B - 80% de capim e 

201. de casca; C· 607. de cap im e 407-

de casca ; D - 40% de capim e 607. de 

casca ; E· 20X de capim e 80% de cas 

ca e F = 100% de casca . 

Quadro 5 - Pesos medios i nicial c final , ganhos medios totais e diários por 

tratamento (kg de peso vivo) e erro padrão dos ganhos médios diários. 

Pes os med i os ( kg ) Ganhos méd ios (kg ) 
Trat ament os Erro padrão 

I nicia l }'inal Total Diário l 

A 357 , 8 242 , 8 67 , 0 1, 0 ± 0, 090 

8 365, 8 430 , 0 6/ •• 2 0, 958 ± 0,095 

C 364 , 2 428,8 64,6 0, 964 ! 0, 042 

O 366 ,6 438 , 0 71 , 4 1, 065 + 0 , 078 

E 358 , 4 435 , 6 77,2 1,152 ± 0, 08 1 

F 366, 2 426 , 5 60, 2 0 , 898 ± 0, 043 

CV = 19, 9 

IAS medi as des t a va riável não foram es tatisti camente dife ren tes . 
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mitem uma mellior avaliação dos volu
mosos usados, pois, segundo Crampton 
(1957), a avaliação e comparação dos 
alimentos tem por base, principalmen
te, dois critérios: o consumo de alimen
tos e o incremento de p~so vivo. Assim, 
é possível verificar, no Quadro 5, que 
o valor nutritivo do capim foi mellior do 
que o da casca. Este resultado fica mais 
evidente no Quadro 6, onde foram regis
tradas as quantidades de matéria seca e 
de proteína necessárias para promover 
um ganho diário de 1 kg. Verifica-se que 
estes valores são muito parecidos aos en
'contrados por Bateman e Larragan 
(1966), ao alimentar novilhos confma
dos com rações que continham farinha 
de casca de cacau. 

Observa-se também que a ração do 
tratamento E (80% de substituição) foi 
a mais eficiente, mas é possível que o ga
nho médio tenha sido influenciado pelos 
altos ganhos registrados em dois novi-

llios deste tratamento. Resultado que, 
segundo Villares (1981), pode aconte
cer , pois animais com baixos pesos ini
ciais podem obter elevados ganhos com
pensatórios ao longo do ex perimen to , 
colocando em destaque a ração, sem es
ta ter , contudo, características inerentes 
para tanto . 

Os animais, durante o experimento, 
não apresentaram distúrbios de nature
za alimentar. 

Observou-se que a casca, quando a 
umidade relativa e' a temperatura são 
mais elevadas, começa a deteriorar·se 
a partir do quinto dia , influindo negati
vamente na qualidade e, conseqüente
mente , no consumo. 

Conclusões 

Os resultados obtidos permitem as 
seguintes conclusões, válidas para as 
condições deste experimento: 

Quadro 6 - Eficiência alimentar expressa em quilog rama de ma t ér ia seca (MS) c 

:!e proteina bruta (PB) das rações experimen tais (total e fração vOlumosa) . por c,!. 

':a qui lograma de peso vivo (PV) ganho . 

7ratamentos 1 

A 

B 

C 

O 

E 

F 

Na fração 

kg de ~IS/kg PV 

6 , 380 

6,560 

7 , 130 

6,140 

5 , 510 

7 . 620 

variáveis 

volumosa Na raçao 

kg PB/kg PV kg ~IS/kg PV kg PB/kg PV 

0,~54 8 , 950 0 , 924 

0 , 477 9 , 240 0, 967 

0 , 529 9 , 680 0,985 

0. 1,67 8. 460 0,902 

0 , (.30 7,740 0 . 838 

0 . 600 10,480 1. 123 

.; • 100% de capim; B = 80% de capim e 20% de casca ; C· 60% de capim capim e 

. 0% de casca ; D· 40% de capim e 60% de casca; E D 207. de capim e 80% de casc~ 

; • lOO% de casca . 
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1 . O elevado consumo de casca fresca 
pelos novilhos evidenciou a aceitabilida
de deste resto cultural. 

2. Os novilhos não apresentaram dis
túrbios de natureza alimentar. 

3 . A casca fresca substitui o capim 
elefante e, quando suplementada com o 
farelo de trigo , promove bons ganhos de 
peso vivo em bovinos em fase de acaba
mento, mantidos em confmamento. 

4 . Não se observaram diferenças esta-

tísticas entre tratamentos (P > 0,05) 
para o ganho de peso vivo dos novilhos. 
No entanto, as tendências evidenciam 
que, no tratamento E (80% de substitui
ção), os novilhos ganharam mais peso. 

S. A utilização da casca fresca só se 
tomará possível quando se efetuar a co
lheita semanal dos frutos, pois, após o 
sétimo dia de quebra, a maioria das cas
cas se apresenta parcial ou totalmente 
apodrecidas. 
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Comparative Forr:ípomyía (Diptera, Ceratopogonidae) pollination 
of cacao in Central America and Southern Mexicol 

R. Keith Chapnum 2 and Saulo de J. Soria3 

Abstract 

The objectives of this work were to identify the ceratopogonid midges involved in cacao pol· 
lination, to determine rates of pollination in the different areas studied, and to interpret results 
using local records of rainfaU avaUable in the arcas sludied. Insects were identified as Forei· 
pomyia (Euprojoannisia) spp ., F. (Warrnkea) spp., F. (Thyridomy ia) spp. and F. (Forcipomyia) 
spp. Comparative studies of Foreipomyia pollinalion throughout Central America indicated that 
populations of midges varied greatly from place to place in the same season. The total number of 
poUinaled flowers per tree in Guatemala (pacific Coast) was 14 times greater than that aI Turrial· 
ba, Costa Rica (Atlantic Coast), whiJe in Mexico (Pacific), Mexico (Allanlic) and Nicaragua 
IPacific) the pollination was respectively 12, 1.5 and 0.5 times greater than that aI Turrialba . In 
four Pacific lone locations in as many countries, where there is one prolonged dry and one wet 
>Cason per year, the amount of pollination was in direct proportion to lhe amount of annual 
precipitation. This sort of proportion was not observed in the Atlantic coastal plain. 

Key words: Theobroma eaeao, Foreipomyia, poUination 

Polinização natural do cacaueiro pelas mosqu inhas Forcípomyia (Diptera, 

Ceratopogonidael na Aml!rica Central e Sul do México 

Resumo 

o presente trabalho, realiz~do nas regiões costeiras dos oceanos Atlântico e Pacífico, na Amé· 
llca Central e Sul do México , teve por objetivo identificar as mosquinhas ceratopogonídeas en· 
"olv idas na polinização do cacaueiro , determinar as taxas de polinizaça'o nas diferentes áreas es
tudadas e interpretar os resultados, utilizando os registros de precipitação pluviométrica para os 
locais estudados. Os insetos foram identificados como Forcipomyia (Euprojoannisia) spp. , F. 
IWarmkea) spp. , F. (Thyrldomyia) spp . e F. (Foreipomyia) spp. Os estudos comparativos de po· 
Illlização pela Foreipomyia sensu lato ao longo do istmo centro-americano indicaram que as po' 

'E"rracled from lh e second author's Ph .D: Dissertalion , University of Wiseonsin , Madison, 
(;.S.A . FinanciaI supporl was supplied by the American Cocoa Research Inslitute and by lhe 
Schoenleber Foundation of Wiseonsin, U.S.A. Cooperalion of lhe Inler·A merican 'JnstilUle of 
Agricullural Sclenees of rhe Orgonizalion of the Ameriean Slates is gratefUl/y acknowledged. 
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) Divisão de Zoologia Agr(cola, Centro de Pesquisas do Cacau , Caixa Poslal 7, 45600, Ilabuna, 
8ah ia, Brasil. 
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pulaçõcs de mosquinhas variam grandemente de local para local, numa mesma época do ano. O 
to tal dc flore s polinizadas por árvore na Guatemala (pacífico) foi 14 vezes maior que o de Turrial· 
ba. Costa Rica (At lântico). No México (Pacífico e Atlântico) e Nicarágua (Pacífico), a polinização 
foi. rc sp~ctiva mente, 12 .0. 1.5 e 0.5 vezes maior que a de Turrialba . Em quatro locais do Pacifi· 
co. em número correspondente de países, onde ocorrem estações seca e úmida caracterizadas no 
anO.3 qU3nt idade de polinizações esteve em proporção direta com a quantidade de chuva anual. 
EsS3 mesma relação não foi observada na borda do Atlântico . 

P% l'ros·cho,'e: Theobromo cocoo, Forcif1omy iD. polinização 

Introduction 

Lack of pollinat ion is a limiting fac· 
lor in the production of cacao in many 
parts of 'Central America. Although 
o lher insects such as thrips, ants and 
aphids can cause some accidental pollina· 
tion of cacao flowers, in recent years 
some species of tiny Forcipomyia midges 
have been considered to be the most 
effecl ive and important pollinators of 
this crop. Some attemps were ma de by 
Saunders and Bowman (1956),Hernandez 
(1965) . and Soria , Wirth and Chapman 
(1980) to determine the amount of 
Forcipomyia poUination and size of 
Forcipomyia populations in Costa Rica . 
Saunders (1'957) made intensive surveys 
aI the "Theobroma Cacao" farm near 
Siquirres (Costa Rica) but neither Forci· 
pomyia·pollinated flowers nor Forcipo· 
myia midges were found . Hernandez 
(1965) recorded Forcipomy ia popula· 
tions and pollination aI San Isidro dei 
General and Turrialba, Costa Rica. 
Young (personal communication , 1980)" 
carried out some field experiments and 
made some observational studies at 
-Finca La Tirimbina" in lhe northeastern 
lowlands of Costa Rica near La Virgen 
de Sarapiqui. As little was known about 
Ihese midges, a comparative poUination 

'Voung , A.L. 1980. Milwaukee Public Mu· 
seum . Milwau kec , Wisconsin 53233. U.S.A. 
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survey was carried out in Central Ameri· 
ca and southem Mexico. 

The objectives of the present work 
were to determine the species of midges 
encountered in cacao flowers in the 
areas surveyed, to determine and com· 
pare the rates of poUination in the dif· 
ferent areas , and to interpret results 
using Local records of rainfall available 
in the areas studied. 

Material and Methods 

Insect identification. Midges were 
identified by Or , L.G . Saunders, Vni· 
versity of Saskatchewan , Saskatoon , 
Canada, specialist in the identification 
of ceratopogonid midges. Represent· 
ative specimens preserved in Canada 
balsam were also sent to Or. W.W. Wirth , 
V.S.D.A., c/o V .S. National Museum, 
WaslUngton , D.C ., V.SA , for diagnostic 
confirma tion. 

Publication of the results on taxo 
onomic diagnosis of midges of Costa 
Rica , Central America and southern 
Mexico was delayed until ali stages of 
the species represen tative of the Bra· 
zilian subgenera found in Bahia had 
been laboratory reared (Wirth, 1970; 
1972; Soria and Bystrak, 1975 ; Soria 
and Wirth , 1975 ; Wirth and Soria, 1975 ; 
1979; Wirth and Waugh , 1976; Wirth 
and Ratanaworabhan , 1978). 
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Comparative Forcipomyia pollina
tion at Turrialba, La Lola and San Isidro 
dei General in Costa R ica. A comparison 
of the number of Forcipomyia-poUinated 
flowers was undertaken in order to have 
an estimate of poUination and to deter· 
mine the number of midges present in 
the following areas of Costa Rica: Cacao 
Research Center near Turrialba , La Lola 
Cacao Farm near Limon and Webber 's 
Cacao Farm neaI San Isidro . The flIst 
t wo loca tions are in the Atlan tic Zone 
whereas the San Isidro si te is in a vaUey 
In the Pacific Zone with clearly deftned 
wet and dry periods and an elevation of 
i{)0 meters. The samplings were adjusted 
(O a quarterly schedule from July 1968 
10 June 1969 . The procedure for deter· 
mining percent poUination and total 
pollination per tree was the same as 
suggested by Soria (1977a,b). Turrialba 
was chosen as a point of comparison 
during the analysis because it was the 
headquarters of the operational phase 
oi this work. 

Comparative Forcipomyia pollina
tion and midge sampling in Mexico, 
Guatemala, Nicaragua and Costa Rica. 
Dunng a second stage of tlle survey, 
Furcipomyia pollination records were 
made and midges collected in the fol 
lowing areas of Mexico and Central 
America : Cardenas , Tabasco , Mexico, 
EI Rosario lzapa Experiment Station 
near Tapachula, Chiapas, Mexico : Los 
Brillantes Experimental Station near 
Retalliuleu , Guatemala : La Soledad Ca
cao Farm near San Antonio Suschitepec, 
Guatemala: EI Espiritu and Gordon 
Fincas near Rivas , Nicaragua : and the 
Cacao Research Center of the Inter
American lnstitute of Agricultural Sci-

enoes near Turrialba, Costa Rica. The 
prooedure for deterrnining the amount 
of pollination and number of midges 
was the same as described by Soria 
(1970; 1 977a,b). Again Turrialba was 
selected as a poin t of comparison. 

Results and Discussion 

Insect Identification. Midges of the 
genus Forcipomyia were found in 
ali çacao areas visited (Table I). Repre
sentatives of the following subgenera 
were found in cacao flowers; F. (Eu
projoannisia). the most prevalent, F. 
(Warmkea), F . (Thyridomyia) and F. 
(Forcipomyia). A more detailed survey 
is necessary to better understand the 
insect-host relationship, as well as the 
species diversity and abundance in the 
areas studied. 

Comparative Forcipomyia pollina
tion at Turrialba, La Lola and San Isidro 
in Costa Rica. Forcipomyia pollination 
(Table 2) at Turrialba was about three 
times larger than at San Isidro, and two 
times larger than at La Lola. Peaks of 
pollination at Turrialba and La Lola 
occurred in May and November. San 
Isidro on the olher hand had only 
one period of flowering resulting in one 
period of high pollination (May - July), 
as opposed to the two typical peaks of 
flowering and pollination in Turrialba 
and La Lola in the Atlan tic Zone 
(Figure j). 

As expected from previous experience 
(Soria, 1970), the percentage pollina
tion was higher when there were fewer 
flowers per tree , Le., there was about 
twice the percentage pollination at San 
lsidro as at Turrialba (Table 2). More 
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Table L - Forcipamyia midges co llec tcd in cacao plant3tions during June-Ju l y 1961, 1968 , 1969 . 

by Oro L. G. Saundcrs , Universi ty Df Saska t chewan , Saskatoon, CBnada, 1970 . 

Turr i 
alba -,- La Lol a, Diamantes, S [' d R" Br i llantes, Soledad. C C an Sl ro, lvas, 
Cos ta OS ts osta ., Cua temal a Guatemala R' R' Costa Rlca lhcaragua 
Ric a l.ca lca 

F. IEupl'Oj oanllisia! s pp. 2 3 2 15 4 12 19 

F. IWamlkea! s pp. O O 1 2 O 4 3 

F. ITnyridomyia ) spp . I 2 1 2 O 2 1 

F. IFor cipotrqjia) spp. O 2 1 1 O 2 2 

Tota l of midges 3 7 5 20 4 20 25 

Total of f lowers 2400 3600 1200 UOO 400 800 800 

Oay5 sampled 3 3 2 4 3 3 3 

No. of flowers/midge 800 514 240 60 J 00 40 32 

... 
l:l 

ldentifi cations mad e 

Rosario. Comel calco, 
Mexico Kexi co 

9 
~ 

8 2 ~ 
2 O .. 
O O i 
1 O ~ .. 

11 2 

800 600 

3 1 

73 300 
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Tab le 2 - Na t ural po l l inatiot\ r atêS in three cacao ar ea~ o f Costa Ri ca du ring 

, 12 -ruon th sampling períod , 1968-1 969 . 

:-:on ths No . of (l o .... e r s 1 

per r ree 
P(~ r ('ellt of 
po] l in a tion 

No . of pol linated 
f l owe r s pe r t r ee 

) Çl. - Nov. 

;: õ: bruary 1969 

':. an (wc i ghted) 

.iü 1. - Aug . 1968 

Oc t . -Nov . 

:~h ruary 1969 

:-:3y 

":can (we i ght d) 

: ·: I. - Aug . 1968 

.·~· t . -Nov . 

: ...... :, rua ry 1969 

"'c .Jn (we igh c('ul 

40 

4 

6 

63 

33 

20 

200 

63 

268 

134 

230 

17.!. 

In 
199 

.... Ioidro 

2. 5 

5. 9 

0.5 

0 . 6 

2. 3 

Turrialba 

L. 3 

1. 1 

0.8 

0 . 7 

1. 0 

1..1 1.01a _._-
0 . 2 

0 . 5 

0 . 1 

0 . 6 

0 .4 

1.0 

0. 2 

0 . 1 

0 . 4 

0. 4 

0 . 1 

2 . ) 

O. S 
1. 8 

1.3 

0 . 5 

1. 2 

0 . 2 

0 . 8 

0 . 7 

• •·• ... ·;111 of chrt..'(> rcplic.-tions b.:Jscd 01'1 ] 5 tfC!.es p(' r r e plic.:ttion . 

midges per flower were collected a t San 
lsidro than at Turrialba. 

Climatological differences between 
San Isidro and the other two locations 
resulted in a somewhat different annual 
cycle for cacao in the Pacific as com
iBred to the Atlantic Zeme of Costa Rica. 
The existence of one well·defined dry 
and wet period at San Isidro concen· 
Iraled the vegelative cycle of cacao in to 
a single one per year with a major peak 
of flowering in May - July , and a major 
harversl running from November 10 

January . while two such cycles occurred 

at the Atlantic Zone locations (Figure I). 
The flowering period (May - July) ob
served at San Isidro indicated a lag in 
lhe succession of phases in the vegeta
tive cycle of cacao. This delay of flow
ering was attribuled to insufficienl rain
fali extending until March. Delayed flow
ering and pollination causes delayed har
vesl (October- JarlUary). On the olher 
han d, dala on number of flowers per 
Iree aI La Lola indicated high intensily 
of flowering throughout the yeal. This 
was atlribuled to environmental condi
tions, mainly related to continuous high 
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humidity, that stimulated plants to 
flower intensively. Therefore the long 
term data for La Lola (Figure I) give a 
better indication of the phases in the 
vegetative cycle of cacao than those 
obselVedat La Lola duringthe 12-month 
period of this study. 

The apparent difference in the se
quence of the phases of the vegetative 
cycle of cacao between the Pacific and 
Atlantic Zones was recognized by Alvim 
(19S6a,b) who reported significant 
correlations of halVest with the average 
temperature 5 months earlier for La 
Lola, and with the rainfall of 2-5 
months earlier for San Isidro. Tempera
ture and rainfall were considered the 
rnain factors limiting cacao development 

at La Lola and San lsidro, respectively . 

Comperative Forcipomyia polline
tion lneI midga .mpling in Mexioo. 
GUltamlta. NicarllgUl and Com RiCl. 
Marked differences in the amount of 
pollination and number of midges col
lected were evident at the various loca
tions (Table 3). The average number of 
pollinated flowers per tree at Brillantes 
was 25 times greater than at Turrialba 
and that at Soledad, Rosario and Rivas 
was 15, 10 and 1.1 times greater, respec
tively, than at Turrialba. During a singIe 
sampling at Cardenas, Mexico no pollina
tion was detected. Reasonably consistent 
amounts of pollinated flowers per tree 
were found at the various locations, in 

Tabl c 3 - Fo~aipomyia pollination and number of ftowers per tree in some cacao 

are as of Me.xico and Central Amer i ca , 1967- 196 9. 

Number of Ave r age 
Average number of Year of l 

number oi Pe r cent of Location sampling f lower s flowers pollination flowers pollina t ed 
observed pe r tree pe r trcc. 

Coud enas 19ó8 600 1000 0 . 0 0 . 0 
~ ~lex ico) 

(omeca l uo 1968 600 100 0 . 8 0 . 8 
\~le,..ico ) 

;{vsar i o 1967 700 4 .4 
\ ~lex i co} 1968 800 21 4 . 5 1. 0 

1969 1000 122 12. 2 15 . 0 

3ri llantes 1967 400 4. 8 
\Gua t emala) 1968 900 28 21 . 5 8 . 0 

1969 900 161 7 . 2 12 . 0 

; oje~.d 1967 400 16 . 2 
(Gu a t e~a l a) 1968 900 14 67 .5 9 . 4 

1969 450 50 12 . 9 6.4 

:U\'as 1967 500 2. 4 
(:\ i::a ragua) 1968 800 34 1. 5 0 . 5 

1969 200 0.33 6 .0 0 . 1 

-: ..:~rial:'a 1967 800 0 . 1 
::S l3 Rica) 1968 700 20 1. 3 0 . 3 

1969 1.200 47 1. 6 1. 0 

·:~:.?le5 ""e r e taken during June or July each year. 
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the 3 years of sampllng. However, a 
period of intense rainfall preceded the 
sampling at Rosario in 1968 wlúch pro
bably affected the leveis of pollination . 
Also intense rainfall during the night 
preceding the collection at Cardenas in 
1968 aIso probably affected amount of 
pollinated flowers per tree. Sampllng in 
areas other than Turrialba proved very 
helpful in understanding what may be 
expected from Forcipomyia populations 
at lúgher densities and under different 
envirorunental conditions. The differ
ences in the amount of pollination at 
locations on the Pacific Coast (except 
for Rivas) as compared to Turrialba 
were 50 outstanding that it is apparent 
that optimal conditions for natural 
breeding of Forcipomyia should exist 
in the Pacific coastal are as. Further, 
studies on biology and ecology of For
cipomyia midges should be carried on 
in those areas. Additional information 
regarding relationship5 among midge 
populations, rainfall and other meteor
ological parameters may be obtained 
from Winder and Silva (1972), Soria 
(J 977 a,b) , Soria and Abreu (1976). 

Rainfall ~cording to A1vim (1956 a,b) 
is the factor most significantJy correlated 
to cacao production for the Pacific 
Zone of Costa Rica. Data from the local 
experiment stations (Figure 2) were 
plotted so that comparisons with the 
amounts of pollination number of 
pollinated flowers per tree occurring at 
those locations could be made. The 
rainfall pattern5 for Rosario , Brillantes, 
San Isidro and Rivas were very similar 
except for the amount of precipitation. 
There was a direct correlation between 
rainfaIJ and pollination in the localities 
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listed. Turrialba and La Lola on the 
other hand, because of their proximity 
to the Atlantic Ocean showed pealcs of 
rainfaIJ at different times with no well
defmed dry period as found near the 
P~ific. The approximatelyequal amoonts 
of pollination for Turrialba and La Lola 
may be related to the similar pattern of 
rainfall throughout the year . 

The lúgh intensity of pollination in 
Guatemala agreed with lúgh midges 
populations (Table 1). Twenty-fivc spec
imens were collected at La Soledad and 
20 at Los BriIlantes during the sampling 
periods. Ten midges were collected on 
the fust 100 flowers at La Soledad, at 
the time when the most intense Forei
pomyia poUination (in terms of percent
age) was recorded for the same area in 
1968. A ra te of one midge/ I O flowers 
compared to a rate of one midge/ l000 
flowers indicated that midges were 
much more abundant at La Soledad 
than a t Turrial ba in 1968 . Considera ble 
pod setting had occurred at the La 
Soledad Plantation indicating intense 
poUination activity just before the time 
the observations were made . Ratios of 
midges to flowers show the greater ease 
of midge collection in the Pacific Zone 
(Brillantes, Soledad, Rivas , San Isidro) 
than in the Atlantic Zone (Comelcalco, 
Turrialba , La Lola). 

Conclusions 

1. Several species in the subgenera 
Euprojoannisia, Warmkea, Thyridomy ia 
and Forcipomy ia of the genus Forcipo
myia (Diptera , Ceratopogonidae) are 
involved in the pollination of cacao 
flowers in Costa Rica , Nicaragua , Guate
mala and southern Mexico. 
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1965), La Lola , CosIa Rica (1949 - 1967), Tunialba, Costa Rica (1944 - 1966), from top 10 
bottom, respeclively, grouped according lO their proximily to the oceano ' 

2, PoUination oeeurs during two dis· 
tinet periods, one in May and another 
in November, in the Atlantie Region of 
Costa Rica, but pollination is restrieted 
to a single long period from May to July 
in the Paeifie Coast of Central America 
and southem Mexieo . 

3. SubstantiaJ differences in amounts 
of poUinated flowers per tree were ob· 
served among the areas studied . The 
total number of pollinated flowers per 

tree in Guatemala (paeifie Coast) was 
14 times greater than that at Turrialba , 
Costa Rica, while in Mexieo (pacifie) the 
poUination was 1 2.0, 1.5 and 0.5 times 
respeet ivcly greater than at Turrialba. 

4. In the four Pacifie Zone locations 
in as many eoun tries, where there is one 
prolonged dry and one wet season per 
year, the rate of pollination was in 
direct proportion to the amount of ano 
nual precipitation. 
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Influence of floral pigmentation on field pollination rates in some 
cultivated varieties of Theobroma cacao L.: some effects on yield l 
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Rewmo 

Apresenta·se documentação fotográfica relativa a casacteristica! de cor na flor, contrastantes 
nas cultivases "Catongo" (não pigmentado) versus "Pará" (pigmentado). Em seguida, relatam·se 
os resultados de avaliação de polinização em várias cultivases. Diferenças mascantes de poliniza· 
ção natural entre vasiedades cultivadas de cacau indicam preferências dermidas das mosquinhas 
Forcipomyia em favor de algumas variedades. Entretanto, a cor das flores (branco versus púrpura) 
é um fator que não influi no comportamento destes insetos. 

PaIDvras-chave : Theobrorna cacao, polinização entomófUa, cultivar, clone 

Influência da pigmentação floral na taxa de polinização natural em variedades 
cultivedas de cacau (Theobroma cacao L,): alguns dos seus efeitos na produção 

Abstract 

Photographic ilIustrations related to color of lhe f10wers ase presented for the cultivass 
'Catongo' unpigmented and 'Pará', pigmented. Records of poUination rates of several cultivass 
are subscquently analysed. Masked differences in natural pollination among vasious cacao clones 
showed rhe definite preference of Forcipomy/a midges for some varieties over orhers, bu t flower 
color (whire or purple)was not a faclor in Ihese differences. 
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I ntroduction 

Cacao clones are known to yield quite 
differentJy from one another. Pollinator 
insects , in general, are attracted to flow
ers by color and odor, and they search 
for food and other biologically active 
substances (e.g. perfumes) that help 
them in accomplishing reproduction. In 
orchids, for example , flowers are visited 
by Euglossine bees solely in search of 
scented substances, presumably used by 
males in mating behavior (Vogel , 1966). 

In the case of cacao, it is not well 
known whether insects respond to olfac
tory or visual stimuli during the attrac
tion to tJle flowers . There are a few re
cords of anatomical studies of cacao 
flowers , but none of tJlem was directed 
toward the search for nectar and/or scent 
glands . Shimoya (J 965) dissected 'Ca, 
tongo' cultivar flowers and found stam
inodes made up of a tri-Iobed body, 
whose parenchyma is protected by an 
epidermis with a central vascular axis 
and having enJarged vacuoles on either 
sides. The flower was covered with sim
pie and glandular hairs , except for tJle 
inner ribs of the staminodes, for the 
guide lines , and for the stigmatic surface. 
Thc role of glandular hairs, pollen , pig
mented tissue of the staminodcs and 
guide lines is not well known and should 
be examined carefully in future histo
chemical studies (Silva , 1965). 

According to Posnette (1944; 1950) 
and Posnette and Entwistle (1958) red 
pigmentation in the staminodes and 
guide lines constitute the ma in stimulus 
to attract the midges to the flowers . 
These tissues included the inside of the 
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staminodes (36 mm), and the three 
ridges on the Inside of the petal hood 
(36 mm), whose total length amounted 
to 72 mm in a single continuity, accord
ing to measurements made by Enriquez 
and Soria (J 964). 

The objective of the work was to de
termine the influence of floral pig
mentation on the rates of natural polli
nation in some cultivated varieties of 
cacao and also to assess the indirect 
effect on production. 

Material and Methods 

Pollination auessment in several cultivars 
in Costa Rica 

To determine whether differential 
Forcipomyia pollination was related to 
yield 12 cacao clones were studied from 
February to August, 1965. The clones 
were selections of the United Fruit Com
pany in Costa Rica (UF-667 , UF-221 , 
UF-668 , UF-613, UF-676 and UF-650), 
selections made in Rosario lzapa, Chia
pas , Mexico (R-105 and R-30), and Im
perial College selections from Trinidad 
(IC547, IC5-29 and IC5-39). The culti
vars selected were a part of the germ
plasm rollection used for the cacao 
breeding studies at the Inter-American 
lnstitute of Agricultural Sciences of the 
Organization of the American 5tates 
(IICA/OA5) , Turrialba , Costa Rica. 
Trees in this collection were arranged in 
rows of 15 trees each and planted 3 
meters apart. Most of the trees were 6 
years old when this study was made . 

To determine the preference of For
cipomyia midges for the various clones, 
100-flower samples from each cultivar 
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were taken at random each aftemoon 
twice weekly for a period of 7 months 
in 1965. 

The pollination rates for each clone 
were subjected to analysis of variance in 
random b10ck design following transfor
mation of percent values to j x + 0.5 
(Steel and Torrie, 1960). Fisher F values 
were consulted in order to determine the 
degree of significance of the differences 
among varieties. 

Observations on the color of the flowers 

In order to measure the degree of in
fluence of color on pollination , the per
cent pollination was assessed in both 
albino and colored flowers in donal gar· 
dens existing both in nhéus, Bahia, Bra
zil, and Turrialba, Costa Rica. 

Complementary data on distribution 
of Forcipomyia poUination in relation 
to the flower color were obtained using 
the cacao cultivar Catongo (Miranda and 
Silva, 1939), characterized by complete 
albino flowers, and clone UF·667 charac
terized by its dark-colored 'guide·l[nes' 
and staminodes. Eight hundred flowers 
from each variety were examined for 
typical Forcipomyia pollination each 
month for 6 months. The mathematical 
model for analysis was one of paired 
observations (Steel and Torrie , 1960). 
Student t test was applied in order to ob
serve any significant differences among 
the clones and among the groups. 

Pollinat ion versus yield in UF clones 

Three varieties were assessed : UF-613, 
UF·6S0 and UF-22 I in Turrialba and La 
Junta, Costa Rica . Cultivars selected 
were part of the germplasm collection at 

Turrialba. Trees in this collection were 
arranged in rows of IS trees each and 
planted 3 meters apart. Trees were 6 
years old by the time this study was car
ried out. The method of assessment of 
poUination was the same as above . Esti
mated values of pollination were ob
tained multiplying polJination percent
age by the number of flowers per tree. 
Yield data was kindly offered to us by 
the Department of Plant Breeding of the 
IICA, Turrialba. Yield data for La Junta 

are presented without their correspond
ing rate of pollination, because La Junta 
plantation is located in the same area of 
the AtIantic Region of Costa Rica. 

Results and Discussion 

Poli ination assessment in severa I cultivar. 
in Costa Rica 

No significant difference in percent 
of pollination (Table 1) was found be
tween clones when the 7 months were 
considered together. However there was 
some tendency for those trees with a 
high percent polJination early in the pe
riod to have less pollination later (clones 
UF·6S0 and R-30), while the clones 
wi th low pollination early in the period 
tended to have higher polJination in the 
latter part of the period (clones UF-6S0 
and R·IOS). This counterbalancingeffect 
equalized the totals for the en tire period 
so that differences among clones were 
difficuIt to detect when only the .totals 
were considered. 

Percentage of pollination itself does 
not indicate the real magnitude of polli
nation in a tree in a given time interval 
because of the great variation in númbers 
of flowers per tree at any one time (80-
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ria, 1970). For instance it would appear 
from the data (Table 1) that total polli
nation was decreasing markedly during 
the period of study from February to 
August . In actual fact the reverse is true 
when the number of flowers pollinated 
per tree is considered (Table 2). These 
more reliable numbers were obtained by 
multiplying percent of pollination by 
the total number of flowers present in a 
tree at a given time. Using this basis for 
the measurement ofeffective pollination , 
marked differences were apparent among 
the clones studied (a fact not apparent 
when only percent of p01lination was 
considered). Clone UF-613 had a signifi
cantly greater amount of pollination than 
ali others, while R-lOS and UF-221 
showed significantly less than the resto 

Ob_tion. on me color of me fIo_. 
In Bahia, Brazil, field observations on 

visits by ceratopogonid núdges to both 
'Catongo' and Forastero flowers were 
made by Silva (1965), with special refer
ence to the 'Catongo' variety, a mutant 
described by Miranda and Silva (1939). 
In natural conditions, it was observed 
that eross pollination between pigrnented 
flowers ("Forastero amazonico" ) and 
albino flowers of 'Catongo' is undertaken 
regardless of pigrnentation characters 
evenat distances ofmore than 10 meters , 
by the means of flying ceratopogonid 
rnidges that carry pollen grains from one 
flower to another. In order to demon
strate outstanding color d.ifferences in 
ali verticilis of the flower , staminodes, 

Table 1 - Percen cag es af f l owc (s poLI ina t ed by l-'Oy.c:ipomyia spp . an variollS 

variet i es a f cacao . Turr ial bol , Cos t a Ri ca , February 24 - Augu s t 30 , 1965 . 

Clano Feb . Nar. ApT . May J un . Ju L Aug . He an 

No . samp les 3 21 12 14 8 9 9 

UF-667 2_0 1. 6 0 .8 0.6 O. 1 O. !. 0 . 1 0. 811 

UF-221 1. 6 1. 0 0 . 5 O. (, 0 . 2 0 . 7 0. 3 0 . 70 

TCS- ' -. / 1. 5 O. lA 0 . 5 O. 1 0 . 1 1 . J O . ~ 0 . 67 

l'F - L68 1. 7 0 . 8 0 . 7 0 . 5 0. 2 O. L Q. 1 0.57 

t;F - 676 2 . 0 L.~ IJ . J 0 . 2 O. 1 0 . 0 0 . 0 0 . 57 

R- Ill, 1. 0 0 . 6 o . ~ 0 . 1 0 . 0 1. 0 0 . 7 0.55 

rf - 6f)~ I . ] 1. 3 0 . 3 0 . 3 0 . 0 O. I 0 . 4 0 . 51 

l'i"-ólJ I . 3 0 .8 O. ] 0 . 7 0 . 1 0 . 2 O. 1 0. 51 

R-30 2 . 0 0 . 8 O. !. O. 1 0 . 2 0 . 0 0 . 0 0 . 51 

1<:5 - 29 1.3 0 . 5 O. !. 0. 2 O. " 0. 2 0. 0 0.41 

rF-6;il 0 . 3 0 . 8 0 . 6 O. l. 0 . 2 0 . 3 0 .1 0 . 39 

lCS - JlJ 1. 0 0 .5 0 .4 O. J 0 . 0 0 . 2 O. J O. 13' 

~I~,]n 1. 42 0.86 0 . 48 0 . 34 0 .1 7 0 . 37 0 . 21 

1 . 
~v ::;: i 1;n if i cant d iff e rcn ces among treatments "",erc obtained af t er analysi s of v3ri 

a1H.:~ in ~aodom i zcd b lúc k des ig!l . 
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guide Unes and ovaries in colored and 
uncolored varieties are heniwith present
ed (Fig. 1 A,B; Fig. 2 A,B ; Fig. 3 Aab, 
Bab e Fig. 4 Ab, Bab). 

Polllnation assessment in albino flow-

eIS of 'Catongo' trees introduced from 
BraziJ into Costa Rica, as compared to 
pink flowers of UF-667 trees indicated 
identical mean polllnation in both groups 
(Table 3). 

1'abli:.' 2 - Escima ti on of numbe r of flowers pollifl<1ted per tree per day and }' i cld 

for various c lones . Turria lba and La Junta, Costa Rica , FebruafY - May , 1965 . 

Clone Feb . ~Iar . Apr. flay Total 
Yield a c Yi e ld ac 

l'u rd alba 1 La Juntai 

Ur-613 1 10 7 10 28 312 1122 

UF- 168 2 5 7 15 

UF - C,'iO 1 1 5 7 14 184 1089 

UF-67 6 5 7 14 

R-30 2 2 5 '; 14 

(;F- 667 1 5 7 14 

R- I05 2 2 1 6 

{"F - 22 1 2 5 48 596 

To cai 9 20 35 46 lI0 

lKi l ogr~lm 'i of d r y beans pe r hec t are f r om J un e to t he cnd of 1965 (Sori a and Esq ui. 

ve 1, 1%6a , b) . 

. 
Figure 1 - Cacao flower (6X approximately): (A) Amazonian cultivar 'Pará', with anthocyanic 

pigmentation on the staminodes and petais; (B) 'Catongo ' leucomutant cultivar ,fullyunpigmented. 
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, 

A 
, , 

Figure 2 - Cacao flower (9X approxímately): Cront and lateral viewsoCthe staminode pair, 
with a fel.tile stamen bearing poUinic Iodges: (A) 'Pará' cultivar, with anthocyanic pigmented 
staminodc ; (8) 'Catongo' leucomutant cultivar, with staminode unpigmented . 

11 would appear therefore that nei· 
ther the color of the sepals nor the color 
of the staminodes and guide \ines of the 
flowers influenced visitation by Farei· 
pamyia midges. Consequently the hy· 
pothesis that percent of poUination is 
affected by flower color was rejected. 

Pollination vs, yield in UF clones 

Yields on three clones in Turrialba 
may reflect proportionalJy the pollina· 
tion values (Table 2). It seems apparent 
tha t the estima tions of total pollination 
which occurred and the yields which 
resulted are in corresponding proportion . 
The same trend in yields was observed 

Revista Theobroma jJ(2}. /983 

on the same three clones, ai though the 
range was nol as great , aI La Junta , Coso 
ta Rica, during the same period (Soria 
and Esquivei , 1966 a ,b) . 

It is admitted that further work is 
necessary not onJy to expand the range 
of varieties tested , but a1so to include 
longer periods of observation and field 
assessmen t. 

Considerable differences of yield be· 
tween Turrialba and La Junta are attrib· 
uted to local conditions more favorable 
for production at La Junta than aI Tur· 
rialba . These sort of differences attrib· 
uted to location were demonstrated in 
other work (Chapman and Soria , 1983). 
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Figure 3 - Cacao no wer (8 X approximalely): (a) La leral view of lhe pelai, showing lhe 
Iml ural posilion of lhe pelai poueh \Vherc lhe anth er and the ligula are confined;(b) 10p frontal 
vir\\ of lhe pelai \V ilh delaehcd ligula lo show lhe conlour and the inlerior of lhe pelai poueh 
wllh lhe 'guide-lines' . (A) 'Pará' cu lt ivar. \V ilh p ~menled 'guide-lines',lo which wasascribed lhe 
allraCII"e role fo r lhe Ccratopogonid pollina lor midges; (B) 'Ca longo' cultivar , \Vilh unpigmemed 
·guide-l in.s', a cond ilion Iha l does not interfere with lhe visi ts by lhe po ll ina tor midgcs. 

rigu re 4 - Gyneceum of the cacao nower : 
la) d i't incl ovary; (b) st y lell st igma POrt ion 
",arcel» de limitalcd. The pOllen ma sses are 
dcpo'itcd more freq uenl ly in lhe sty let por
tion whcn lhe Ceralopogonid po llinator 
mitigo ,'nler in 'Ihe now.r. (7 X approxi ma
Iely, Silva. P. and Geissler , H.) . 
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Table 3 - Percen t agcs of cacao f l owcrs pol 1i nated 1 by 

Tur rial ba , Costa Rica , July - December. 1966 . 

FOl'cipomyia spp . 

Clone); 

Pu r p l e parts 

(UF-667 ) 

Albino parts 

(' Catongo ' ) 

Jul. 

O. lI 

0.00 

Aug . Sep . 

0 . 25 0 . 14 

0 . 25 0. 00 

DeL Nov . Oec . Nean 

0 . 25 0 . 50 0 . 00 0.21 

1. 00 0 . 00 0.00 0 . 21 

1 Mean based 0 0 cight samples of 100 flowers cach o 

Concluslons 

When pollination was assessed in 
terms of total pollinated flowers per 
tree, clone UF-613 had lhe greatest 
amount of pollination while R-lOS and 
UF -221 showed the smallest numbers. 

The hypothesis Ihat pollination is deter
mined by the color of lhe flowers was 
rejected. Nurneric values Df yield in three 
UF cultivated varieties were proportion
al to lhe amounts of pollination in field 
condictions. 
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Some aspects of biological statistics of Planococcoides njalensis Laing 
(Homoptera: Pseudococcidael reared on cocoa seedl ings 

S. Firempong 1 

Abstract 

Using cocoa seedlings as a substrate, populations of Planococcoides njalensis werc studied 
from bírth untíl dealh of lhe cohort and from Ihis a life loble was constructed. The mean pre· 
productive period was 31 daysand lhe mean reproductíve period was 25.67 days. Mean fecundity 
was 92.70, gross reproductive rale 69 .34 and the nel reproduclivc rate 2.03 nymph s/femalel 
generation . The generalion time was 28.28 days and lhe instanlaneous bírth and death rates were 
0.034 and 0.003 a day, respectívely . The inlrin sic rate of increase was 0 .031 nymphs/femalc/day 
giving a doubling time of 21.98 days. 

Key words: Theobroma cacao, Planococcoides njolensis. reproduction, bio logy, rearing 

Alguns aspectos de estatística biológica de P/anococcoides nja/ensis laing 

(Homoptera: Pseudococcidael criado em plântulas de cacau 

Resumo 

Uma tabela de vida de P. njalemis foi construída com base no estudo de populações do inseto 
mantidas sobre plântulas de cacau desde o nascimento até a morte dos indivlduos iniciais. O perí· 
odo médio de pré-reprodução foi de 31 dias e o período médio de reprodução durou 25.67 dias. 
A fecundidade média foi de 92.70 , a taxa bruta de reprodução , de 69,34 e a taxa líquida de re· 
produção. 2,03 ninfa s/fêmea/geração . A duração de uma geração foi de 28 ,28 dias c as taxa i",· 
tantãnea s de nascinlento c de morte foram , re spectivamente, C,034 e 0,003 por dia . A taxa in· 
tft·nsce. de aumento foi de 0 ,031 ninfas/fêmea/dia , re sultando num período de duplicação de 
21.98 dias. 

Palavras·dla,'e: Tileobroma cocoo, Planococcoides njalensis, reprodução, biolog" , criação 

Introduction 

The cocoa mcalybug P/anucoccoi· 
des nja/el/s;s Laing (Homop[era: Pseudo· 
coccidac) has becn known [O bc a vec tor 

of the Cocoa SwolIen Shoot Virus 
(CSSV) disease in West Africa since the 
early 1940's (Cot terelI , 1943) and is one 
of lhe major pes[s of cocoa, being next 
in importance [O mirids. Apart from lhe 

'CQ('OO Researdl Il/stitUle of Challa . P. O. Box 8. Akim Tafo. Chana. Presem address: Deport· 
melll of l;·I//OmvIO/1Y. Ullil'ersity of Queensland. SI LI/cio. Qld 406 7, Auslralio. 
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work done by Strickland (1951), several 
unsuccessful attempts have been made 
to mass rear this insect on cocoa seedlings 
in the absence of its attendant ants 
(Kirkpatrick, 1950; West African Cocoa 
Research lnslitute . 1951 ; 1953; Decker. 
1959; Okusanya, 1971; Roivainen , 1976). 
Howevcr , Magnin (1953) was able lo 
rear the insecl on cocoa beans, and 
Bigger (1976a, b,c) on shoots of Gliri
cidia sepium which is an introduced 
shade Iree used for establishing cocoa. 
The early workcrs failed because the 
mealybugs were not settling on the host 
plan!. In the absence of their attcndant 
anIs mould grew on the honeydew 
which was secrcled by the mealybugs 
and remained on Iheir bodies and subse
quently killed Ihem. As a result ofthese 
failures, our knowledge of many aspects 
of the biology of Ihis insecI is in a state 
of confusion (En twistle, 1972). 

Recently . Firempong (1981) devised 
a method of mass rearing th is insecl and 
wilh this method certain life parameters 
such as lhe survivorship, lhe intrinsic 
rale and the mean generation tinle could 
be studied for lhe first time. It is hoped 
that lhe info rmation contained here 
would in fu lure provide the basis for 
lInderslanding the factors regulating P. 
/lja/el/sis in the field . 

Materiais and Methods 

The meal ybugs were reared following 
the mcthod described by Firempong 
(981) . Five ovipositing adult females 
raised from laboratory stock were put 
on the Slem of Amelonado cocoa seed
Iings about 6 monlhs old, growing in 
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black plastic bags, 26 x 17 cm in size. 
The seedlings were watered 3 times a 
week . A wad of absorbent colton wool 
was wrapped around the plant, together 
with the insects and left for 3 nights. 
The cotton wool was opened up on the 
4th day , the adult mealybugs removed 
and lhe nymphs counted. This day was 
taken as the zeroth day of the analysis. 
Therea fter , the popula tion was counted 
three times a week until the cohort 
became extinc!. Males were added on 
the 26th day to fertilize the population 
which by this time consisted only of fe
males ; the males having already become 
a1ate adults and flown away or died 
sooner as a result of their ephemeral 
existence. The onset of reproduction 
was noted and on each counting day ali 
the nymphs were counted and then de
stroyed. The experiment was replicated 
three times with four seedlings per 
replica te. and only those cohorts that 
survived to reproduction were used in 
analysis. An initial population of 676 
mealybug nymphs was used . The experi
menl was conducted in an insectary 
where neither temperature nor humidity 
was controlled but the average maxi
mum temperature was 32.2 ± 0 .2 0 C, 
and the average minimum temperature 
was 24 .0 ± 3 .0 oCo There were no 
measurements of the relative humidity . 
Natural lighting conditions were used 
which was approximately 12 hours light 
and 12 hours darkness. 

A life table for P. nja/ensis was 
constructed using the data obtained and 
the intrinsic rate of increase (rm), fmite 
rate increase (À), net reproductive rate 
(Ro) , mean generation time (T), instan
taneous birth rate (b) and instantaneous 
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death rate (d) were calculated using the 
fonnula of Birch (1948). The fecundity 
was detennined each week by dividing 
the total number of births by the aver· 
age number of adults surviving. 

Results and Discussion 

The age-specific survivorship curve 
and fecundity are shown in Fig. 1. Mor
tality was minirnal in the fust week 
(instar I) but was most pronounced 
between the 2nd and 3rd weeks. The 
sudden drop in the survivorship curve 
during this period was contributed 
largely by males which at the end of the 
second instar stopped feeding, pupated 
in the ground , later emerged as non
feeding alate adults and hence were lost 
to the population on the cocoa seed1ings. 
Since the sex ratio is unity (Magnin, 
1953) it follows that ali cases about 
half of the population would be lost in 
this way , hence in this study the L T so 
was reached before the end ·of the 3rd 
week. 

1-0 

From the survivorship curve it is seen 
that distinct changes in the graph cc
curred at 1.5, 2.5, and 3.5 weeks and 
these changes which are more evident 
when the graph is plotted on a dai1y 
basis, correspond to ecdysis. Plotting 
the number surviving on a logarithmic 
scaIe, four different slopes, each with a 
nega tive gradient was obtained showing 
that the mortality rate was a constant 
'!'Iithin any particular stadium , giving 
K-values of O.OO3/day. during instar 1, 
O.OSl/day and O.OIS/day during instars 
2 and 3 respectively, and this is in 
agreement with Bigger's (1976a,b ,c) 
fmding . 

Reproduction began in the 5th 
week and was flrst observed on the 
32nd day which agrees with Bigger's 
(1976a ,b ,c) fmding, but peak repro
duction occurred in the 7th and 8th 
weeks and this is ralher la ter compared 
to Bigger's which occurred in the 5th 
week , that is between the 33rd and the 
38th days. 
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Figure I - Survivorship curve and age·specific fecundity of P. njalens/s. Average of tme. 
countjng~week . 
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The mean fecundity of P. njalensis 
obtained in this study was 92.04 and this 
is about 3 times higher than Strickland's 
(1951) mean of 36 (range 6 - 90). How
ever, Strickland defmed fecundity as the 
maximum number of nymphs of either 
sex surviving after the first moult and 
going by this estimation a substantial 
number of nymphs might have been lost 
through wandering and natural causes, 
since no measure was made to confme 
the young nymphs. The fecundity ob· 
tained in this study was about the same 
as Roivainen's (1976) but was about 
one-third lower than Bigger's ( 1976a, 
b ,c). The difference might be due to 
the different host plants. In the aphid , 
Aplzis [abae Scopoli , different varieties 
of host plants produce different fe
cundity and survival data (Tambs-Lyche 
and Kennedy , 1958). The difference in 
the fecundity values may also be due 
to the fact that while in this study 
not alI individuals had reached the 

reproductive stage or were reproducing 
every day, in Bigger 's study the fecundity 
was detennined from 18 ovipositing 
mealybugs. 

The mean reproductive period lasted 
on average 25.67 ± 9.54 days (range 
11 - 38 days) and is not significant1y 
different from Bigger's 20.25 ± 8.00 
(range 6 - 38 days) ; Strickland (1951) 
however , obtained and u pper limit of 20 
days for the reproductive period . 

Table 1 summarizes the data on life 
table study. The intrinsic rate of in
crease (rm) was 0 .03 mealybug/female/ 
day and this gave a doub1ing time of 
3.14 weeks (22 days) . According to 
Leslie and Park (1949), a long pre
reproductive period and a high mortali
ty during the pre-reproductive period 
would decrease the value of rm. Thus 
the low rm value obtained here is at
tributed to the long pre-reproductive 
period in this insect (31 days) , and also 

Table 1 - Oemographic and biological s r <l cistics 0 0 P. njalenDis reared on 

coco.) seed lings at mt! 3n maximum 3nd minimum l<:mpe racu res of 32.22 ! 1.9') an<.l21. , 02 

! 2 .97 rc spec tivc ly . 

!"re- re producti"e pcriod (days) 

Reproduc tive peri od (days) 
. 1 

fecundlty 
. 1 ) Cross rcproductLv e rat~ (CRR 

~et re pro ductiv e rate} (Ro) 

Gene ration time (T) (days) 

I .. f . 2 ( r m) ntrlnSl e faCe o lnc rease 

Finitc ra l e of increas e 2 (1) 

Ln s tantaneous birell ra te (b) (days) 

lnstantaneou s dea lh rate (d) (days) 

Doubling ti me (DT) (days) 

l In nymphs/remalc/generation 
? 
-ln nymphs /fcma le /day 
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3 1 ! 0 . 62 

2' . 67! 9 . )4 

92 . 70 

69 . 34 

2 . 03 

28 . 28 

0 . 031 

\. 031 

0 . 0)4 

0. 00) 

21. Y8 
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to pupation by the males which subse
quent1y leave the rearing media and thus 
was considered as a mortality factor. 
The latter reduced the 1 x value 50 much 
50 that after the 65th day the I x value 
was zero, whilst reproduction was still 
going on. The instantaneous birth rate 
(b) was 0.08 nymphs/day and the death 
rate OD5 mea1ybugs/day. In the mealybug 

population of stable age distribution, 
only 291 % of individuals. are adults 
and the birth rate measures up to 5.5 
meaJybugs a day. 

The results obtained in this study 
may provide a basis for future analysis 
of factors regulating field populations 
of P. nja!ensis on cocoa. 
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