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PoHtica Editorial da 
Revista Theobroma 

(Revisado em 1982) 

São aceitos para pu blicação ar tigos cicnt í· 
ficos , revisões bibliográficas de natureza crít i· 
ca. notas cient íricas, re co mendações de con· 
gressos c car tas ao editor sobre trabal hos pu· 
blicados na Revista Thcobroma, red igido em 
Português, E 'panhol, Inglês ou Francês. Esses 
traba lhos devem se r inéditos e não deve m ser 
submetidos 3 o utro periódi co antes ou duran · 
te o processo de análise pc la Co missão de 
Editoração da revista. Trabalhos apresentados 
em conferências. si mpósios e reu niões cie n
tíficas poderão ser aceitos para pu blicação, 
ocorrend o o mes mo com resultados aprese nta· 
dos em teses ou divulgados prcbmona rmente, 
em forma suci nta . em informes ou relatórios 
técnicos . 

O original e uma có pia legíveis, acompa
nh ados de quadros c figura s, deverão ser 
>ubmet idos ao editor da revista . após a apro· 
vação pela In st lluição que patrocinou a pes· 
qUlsa , no seguinte endereço : Revi sta Theobro· 
ma, CenUo de Psequisu do Cacau . APT 
CEPLAC, 45600, !tabun • . Bahia , Brasil. 

O a uto r é responsável excl usivo pelos con· 
ce itos e opiniões emitidos no trabalho. ma, à 
Comissão de Editoração se rC'erva O direi to 
de acei tar ou não o arllgo recebido, be m co· 
mo ubmetê ·lo ao seu corpo de assessores 
ctentífi cos . Quando necessário . o ed it o r de· 
vol verá o traba lho ao auto r. juntamente co m 
os co mentários e sugestões aprese ntadas pelos 
assesso res cientifico>. Aguardar·se·á o reto rno 
do artigo ("')rrigldo e co m as ju tincauva> 
para não aco lt ação de alguma suge ·tão. pelo 
prazo máxlOlO de até 6 mesc:s. 

Ant es da pu blicação. as prova., do tra ba lho 
serão enviadas ao aU lor para r ~visào final. que: 
deverá ser feita ate 30 dia' . contado> a parttr 
do envio das prova0;; . ~' f)d lfl ra \:'ões nas provJ!' 
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só serão efelulda s se al'.úvadas pela Comi ssão 
de Editoração. Uma erra ta pode rá seI inCluída 
em número posterior para re tificações que 
porventwá se fa ça m nec:essária!!l , 

Os custos de pu blicação do ttabalho são 
co bertos pela Comissão Executiva do Plano da 
La voura Caca ueira (CEPLAC). O autor que 
submeter o trabalho receberá um exe mp lar de 
cort esia e 50 se parata s. Separata> adi"ionalS 
poderão se r solicllada pelo autOI qu ando de· 
volver as provas COrrigidas e custa.tão Cr$ 0. 50 
po r página Imprcs",a. Ped ido s de se paratas 
encarn.i nhado~ posteriorme nte não serão aten
dido ' . 

O tempo necessário para pu blicação de um 
art igo técnico pode ser grandemente abrevia· 
do pelo autor. a começar pela preparação do 
original e alendl nl(.'n to em tempo à· solicita
ções porventu ra feita s pelo edllOr. Sugere·se 
ai nda ao~ colaboradores consultar um núrn~ro 
rece nt e da revista a fim de to mar conheci men

to do estilo ado tado . São tran>critas a seguir 
algu mas inslruçõe, e nOrmas obedecidas pela 
C'ombsão de Edi to ra ção . 

Redação do ttaba lho. Rcd Ig" o arllgo no 
p3$~ado Impessoa1. (.'001 dare?:l. conCisão . COi.~'· 
réncia c exa tid:lo para fadli tar o seu julga· 
m~nto e rl"vl.!!Ião , 

Texto , O afllgo cien tifico o u 3 reVisão 
bi bliográfica n:lo deve ter ma is de 6 .000 pa· 
lavras. c:\c\uindo resumo. ab)trac l. li l ('ra tur a 
citada. quadro;; \! figuras . A no ta t' leIH ifica 
não deve exceder 1.500 palavras. A ca.r ta ao 
editor c rcc .. :omcnd::.ções di: co ngres ·os não 
pod,'m ,'xceder 200 palavras. 

Estrulun. O art igo e nota " Icntífica d e"~ 

vem de prcferéncia obedecer à segulOt" 
e, trutura : titulo co mpleto. título abreViado. 

T 
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autor, resumo , abstract, introdução, mate
rial e método. resultados. discussão. con
clusões. agradecimentos e literatura citada. 
Os resultados e discussão podem ser fundidos. 
mas recomenda-se que as conclusões consti
tuam um capítulo à parte. sempre que possí
~1. Cada capítulo poderá ser dividido em 
subcapÍlulos. Devido à sua pequena extensão. 
a nota previa podc ter alguns desses capÍlulos 
fundidos e. portanto . apresentar uma estrutu
ra diferente . mas deve sempre co nter um re
sumo e abstract. A estrutura do artigo de revi
são fica a critério do autor. mas o resumo e 
abstraet são também obrigatórios. 

o texto deve ser corrido, sem mtercaloção 
de quadros ou figuras. dati lografado em espaço 
duplo, em papel branco de boa qualidade , não 
transparente. tamanho carta (28 x 21.5 em). 
com margens de aproximadamente 3 em em 
todos os lados. As linhas devem ser preferen
cialmente numeradas em todas as páginas. in
clusive cópias, começando sempre pelo nú
mero I em cada página. Aceita-se numeração 
manuscrita, desde que perfeitamen te legível. 
A margem direita não precisa ser alinhada 
(j ustificada). 

Todas as páginas. inclusive quadros e fi
guras devem ser numeradas no canto supe
rior direito e identificadas pelo nome do 
autor ao lado esquerdo superior. A existên· 
cia de página seguinte pode ser Indicada 
colocando-se seu número no canto inferior 
direito. O autor pode pedir ao editor um mo
delo de artigo datilografado especialmente 
para a revista . 

OIgartização. Di spo r o trabalho na seguin
te ordem. começando cada item em página 
separada : 

I . Capa publicação a que se destina. 
título completo do artigo, titulo abreviado. 
autor e respectivo endereço: 

2. Resumo com palavras-chave; 

3. Abstract com título e palavras-chave 
em Inglês; 

4. Texto; 

5. Agradecimentos; 

6. Literatura Citada . 
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7. Quadros (um em cada página); 

8. Legendas das figuras; 

9. Figuras (uma em cada página . 

Título e lutor. O título completo deve 
mostrar todos os aspectos importantes do tra· 
balho se m ultrapassar 25 palavras. O título 
abreviado não deve ultrapassar cinco palavras. 
O autor deve usar o nome e endereço com
pletos. 

Resumo e Abstract. Devem ser redigidos 
em um só parágrafo cada e informar a meto
dologia utilizada. resultados encontrados e 
conclusões tiradas. Não podem ultrapassar 
200 palavras cada c devem apresentar sem· 
pre um grupo de palavras-chave para indexa· 
ção . Quando o texto for escrito em Inglês, o 
abstract deve ser traduzido para o Português; 
quando em um dos outros três idiomas. ore· 
sumo deve ser traduzido para o Inglês; em 
todos os casos. o título e as palavras-chave 
devem ser traduzidos. 

Números. Utilizar O sistema métrico de· 
cimal. Evitar o uso de algarismos romanos. 
Não usar traço para substituir a preposição 
"a" entre dois números a não ser entre pa
rênt eses e em quadros e figuras. Preferir 
frações decimais às ordinárias. 

Nomenclatura . Os binômios e trinômios 
latinos e autores devem ser escritos completos 
na primeira vez que são citados no resumo, 
abstract e texto . Nomes de marca regIstrada 
devem ser seguidos da letra ® e endereço do 
fabricante, se pouco conhecido. Variedades 
devem ser destacadas somente na primeira 
vez que aparecem no resumo , abstract e texto . 

Abre.uturas e siglas. Unidades de medida , 
fórmulas e expressões podem ser substituídas 
pelas respectivas abreviaturas e siglas. princi
palmente quando muito conhecidas. difíceIS 
de escrever ou cansativas para ler. Quando 
desconhecidas ou não encontradas em dicio· 
nários comun~ devem ser escritas completas 
na primeira vez que aparecerem no resumo. 
abstract e texto . 

Notas de rodapé. Recomenda-se evitá-Ias. 
dando-sc preferéncia a parênteses no texto. 
Quando indispensáveis (informações sobre o 
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artigo. patrocinador do trabalho. endereço do 
autor. referência 'inédita citada várias vezes 
no texto, restrição de responsabílldade etc.). 
numerá-Ias no texto com algarismos arábicos. 

literatwa citada. Consultar um número 
recente da rc.vista . Solicita-se ao autor que 
compare cuidadosamente as referências com 
o orig inal cilado. anles de submeler o Ira· 
balho para publicação. As referências devem 
ser citadas no tex to nas seguintes forma s: 
Morais (1978) ou (Morais. 1978). Tratando·se 
de dois ou.. três autores. citá-los todos no 
texto : quando mais de três. O primeiro 
seguido da expressão et ai. Quando o aulor 
do Irabalho é desconhecido (anõnimo), citar a 
palavra Anõnimo ou a sua correspondente no 
idioma do lexlO. No ca o dos aulores corpo· 
rat ivos . ci tar o nome co mpleto da instituiçào. 

Quadros. Não devem repelir dados incluí· 
dos no texto ou nas rigura s. Numcrá·lo~ con
sl!cutivarnc!ntc c.om algarismos arábicos. Evitar 
número~ co m muitos algarismos : ~ubstituí-Ios 
por prefixo ou potência de 10. Os símbolos 

~ •• podem ser usados para indi car signifi
c:inCla csta t{s, lica aOs níveis de 5 e 1%. res
pcrti ... amcntc, e devem ser identificados em 
nOla do rodape . Detal hes indu idos no corpo 
d~vem ~e r esclarecidos em notas de rodapé, 
qu-: ~l'rão identificadas de prefcrcncia por 
ktras . 

O, quadros devem ser inleligíveis por si 
mcsmo~ . Para tanlo , devem ter legendas c no
tas de rodapé claras, que pl.:rmitam entendê -lo.' 
:)c m l'o nsult ~u O texto, As condlçõc:) peculia
res a l'ada cxperimento devem ser ex plicada s, 

Llnh:..l!' horizon tJ b devem ser ll.;ada:) para 
" 'parar o cabeçalho da lege nda c do corpo C 

l'~tl' Ja~ notas de rodapé . Linhas horizontais 
l'urta\ pod~m 'icr usada" se nl!Cl'ssá rio, para 
'"'pa rar o~ ,ubtitulo, dentro do .:abcçalho, 
Linha, vcrt icai\ de ..:cpa r:J ção nào podem ~c r 

u ~ada, 

Figuras. Como 0' qU:.Idro" dl'vem ,cr in
tl'hgív\':i\ .. em con~ulta aO lC~t o c numl'rad:l\ 
rom algafl,mo, arâblco~ , N~io tJc ... t.'m repe tir 
dado, Jp rl· ,\.'nl ~HJ('h no tc.\1O ou quadros, 
Pod\.·m ,~'r foto, . gr:ifil'O' Ou rnap:..l~ , 

Uma reprodução salisfalória requer ilustra· 
ções originais de alta qualidade. pois o proces· 
samento e impressão sempre resultam em per· 
da de qualidade . Embora o edilor tenha a 
palavra final sobre O Iam anho no qual a figura 
será impressa. o autor deve prever 3 sua maior 
redução. Por isso devem-se preparar figura~ 

cl aras c legíveis, não se usando traço s dema
siadamente finos e letras muilo pequenas. 

As suas dimensões não devem ultrapas~a r , 

se possível, as da mancha de Impressão da 
revisla : 17 .8 x 12.2 em ou 17.8 x 5.8 em para 
largura 10lal de página ou de coluna respecll ' 
vamenle. A dimensão maior (17.8 em) pode 
também valer como largura desde qua a altu· 
ra não ultrapasse 12,2 em. Essa, dimensões 
i ncluem a figura e a legenda impressas. Di men· 
sóes maiores podem ser aceilas desde que não 
ultrapasse m O dobro das acima especificada>. 
Além disso , as lelras, números e sinais não de
vem ficar. depois da redução fOlográfica, mo· 
nores do que os lipos ulil izados nas legendas 
das figuras impressas. As figuras nunca devem 
ser ampl iadas. 

As f 010 ' devem ser bem focalizadas. em 
prelO c branco . preparadas em papel brilhanle 
(' co m bom contraste, O autor deve apará -Ia:.. 
em ãngulo reto para mostrar apenas os deta
lhes essenciais ou indicar os detalhes impor 
tantes ou árc<Js que devem receber particular 
alenção na reprodução. Quando. agrupada,. 
formam uma ~Ó figura. não deve m ser colada~. 
pois o editor poderá cm:on lrar uma mãncira 
melhor de dispõ·las. 

Os gráfn:os não devem ser l:OmhlOatlo' 
com fOIO~ nem apresentar letra" número\ 
ou linhas pesadas. A, linha, dc ... ..: m '~·r humo
génl!a\, sendo a, curva.; mah. Intcn,a..; do quI.' 
:..I": ord cnada~ c abçb~a' , Se- houver linha:-. 
.;.upcnor c din.:ita. (il'vem ter a ml' .;; m:J intcn,j · 
d~dc das ordenada, \." a hc.:i..:.sa' , Como o' ma
ptt'l . dev('m ,-.: r preparado..: em p:..lpcl bran co 
(dt.> preferên cia vegetal ou Hcrcul ene) com 
Unta nanklm C utillzando·..:.c somente c .. cala 
gráfica . 

A':'o )('gcnua' não d('vern ,rr datilograf3da) 
nas figur:l~ n\.' 01 3 das prCSJ~ por grampo ou 
clipes. Cada figu ra lh:vc ser idcntifkada C' .... 
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crevendo -~t levemente 2 lápis o seu número c 
o nomo do autor. Na s fo tos. essa ident ificação 
é feita no versO c deve ser acompanhada da in· 
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dicação do latlo superior. se nccessano . Re· 
metê·las ao editor em envelope. sem dobrá' las 
ou prendê·las com clipes ou grampos. 
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Centro de Pesquisos do Cacou. n" éus. Ba"iD. Brasil 

Influência do tempo de contato e valor fertilizante de fontes fosfatadas 
em solos do Sul da Bahia 

P.Cabala -Ro3and 1 e Mf! Bernadeth M. Santana 1 

Resumo 

Em nove solos do Sul da !!a hia. adicio ral1l~c fosfa to monocálcico c as rochas fosfatadas do Pa
tos (23. 1 % P, O,), Bayovar (30% P, 0, l, c Ca fsa (28,4% P, O,), nas dosagc n,equivalcn te, a 250 I'g 
de P por grama de solo. incluindo~e também um tra tame nto teste munha (sem P). Essas amos
t ms fora m subseqüentemente incubadas, à capacidade de ca mpo . por O. 100, 200 e 300 dias , rca
üza ndo-sc, no mesmO período. um ensaio biológico. em casa de vegetação. em q ue o sorgo (Sor· 
g"um vulgare) foi a planta indicadora , à razão de ci nco plantas por vaso contendo 250g de '010. 
!'-d.ralelamenl e, nos mesmos solos. sem incubação, ava liou-se a resposta des ta planta às doses de 
O. 50. 100. 150, 200. 300 e 400 i'g de P g-I na fo rma de fosfalomo nocà lcico. Ao I1na l elc 32 d ias, 
cole tara m-se as plantas para registra! as produções de biomassa e dosagem do fósforo na parte aé
rea c na raiz das plan ta s. A.< produções de biomassa c. os conteúdos de fósforos nas plan tas eviden
ciara m elevada eficiê ncia das rochas fosfatadas de l3ayova , (Peru) c Cafsa (Tunísia). em compara
ção com o fosfa to monocálcico. A rocba fosfatada de Patos mostrou-se infe rior aos fosfatos de 
l3ayova, e Gafsa (83,5 % de cliciôncia pa ra prOdução de biomassa c 67% para conteúdo de fósforo) 
em relação ao fosfato monocá lcico. A influéncia do tempo de conta to solo x fosfato, consideran
do-se as mesmas variáveis. mosu ou uma tendência de redução no crescimento das pla ntas à medi
da que aumentou o tempo de contato. preva lecendo . todavia. o clc.vado va lor fertiliza nte das 
rochas fosfatadas de Ba)'ovar c G.fsa e a me nor el1eiéncia do fos fa to do Patos em rdação aO 
fosfal o mO l1 ocálcico . Admite-se que a limitada eficiência agrOl1ômica desta fonte cSI~ja re lacio
naela com a capacidade de imobilização de fósforo dos so los ensa iado. 
Palavras-chave: solo. fos fato monoeálcico, rocha fosfatada 

Effect of time of reaction and fertiJizer value of phosphate 
fertiJizers in southem Bahia soils 

Abstract 

111 nine soi ls from Southern Bahia . Brazi!. the fe rt ilizer va lue 01' monoca lciu lll phos"hatc rocks 
from Patos (23, 1 % P, 0 , l, Bayovar (30% P, 0 , ) and Gafsa (28,4% P, 0, 1 at the leve i o f 250 ~g- ' 
of P was measured afler re"c ling for O. 100, 200 and 300 days .nd in comparison \Vi lh a con trol 
trca trnent. A rcspons(.· curve - ai zero day and in cach soil - wit h monocalri um phospha lc aI 

leve is 01' 0.50. 100. 150,200.250. 300 and 400;.g g- ' of P wasc ·ta blishcd . Sorghum (Sorg" u", 
v/llgare) ",as lhe teSl plal11 and bOlh the d r)' man er )'iclds and P-col1 tel1 1 il1 the shuots anu rool s 

I Divisõo de Geociências. Centro de Pesquisas do Cacau. A.PT C/:,·PLAC. 45600. Ilabuna. Bal/iD. 
Brasil. A tualmente Chefe A dftmto do CEPEC 

, Divisão ele Geociências, Centro de Pesquisas cio Caca". 

Rel'cb ido para p"blicaçõo em 19 de morço de 1985 I 



2 OzbaÚl-Rosand e Santana 

wcre dc tcrmined after 32 (\ays_ Dry matler produe tion and P-con tent in the pla nts showed highcr 
fe rt ilizer val ues of Bayovar and Gafsa phosphate roeks tha n monocaleium phospha tc_ TIle c fIe e
tivencss of Patos was lowcr on the average 83.5% for dry matler production and 67% for P-con
lenl than monocalcium phosphale. In general a rcductio n in bOlh dry malter produelion and P
conlem with lime of reaclion was rccorded, bUI nevert heless bolh !layovar and Gafsa phospha te 
roeks mai ntained highcr effeetiven ees Ihan lhe olher fertilizers. It is suggested Ihal lhe lo", 
efeelivene!s pf monoca leium phosphatc in l he Icsled soils is relalcd 10 lhe higher immobiliulion 
capaeity of Ihosc soils. 

Key words: soil , monocalcium phosphate. phosphale rock 

Introduçlo 

A utilizaça:o de rochas fosfatadas 
para suprir a deficiência generalizada 
de fósforo , que ocorre no Brasil , tem 
sido amplamente investigada, principal
mente por exist irem no país diversas 
jazidas de fosfatos, cujo processamen
to industrial relativamente simples de
verá resultar em produtos e preços mais 
acessíveis para o agricultor. 

Pesquisas mais recentes têm mostra
do, todavia, que o valor fertilizante dos 
fosfatos naturais brasileiros, em relação 
ao super fosfato triplo , é inicialmente 
baixo « 20%), passando , alguns anos 
após a a plicaçilo, à faixa de 27 a 45% 
daquela fonte solúvel (Raij , Cabala-Ro
sand e Lobato , 1982) . Esses autores 
assinalam, ainda, que , entre os fosfatos 
ensaiados, o de Alvorada e o de Olinda 
são os mais eficientes, sendo , porém, in
feriores aos fosfatos da África do Nor
te , F16rida,Tenessee e Negev. 

Existe, portanto, uma gama de fos
fatos naturais cujo valor fertilizante ou 
eficiência agronOmica está diretamente 

relacionado com o grau de substituiça:o 
isomórfica de CO 3 por PO 4 no cristal 
de apatita (Chien e Black, 1976). Em 
apatitas ígneas, a ausência de CO 3 no 
cristal resulta numa estrutura bastante 
forte. na qual a liberaçilo de fósforo se 
processa muito lentamente (Howeller e 
Woodruff, 1968). Além dessa caracterís
tica , o tamanho das partículas e a super
fície específica têm sido também rela
cionados com o valor fertilizante desses 
fosfatos (Mattingly e Talibudeen , 1967; 
Lehr e McOellan , 1972). Também algu
mas propriedades do solo, tais como pH , 
con teúdo de matéria orgânica. textura 
e seu efeito interrelacionado com a 
capacidade de troca catiQnica, bem co
mo afinidade do solo com Ca e P po
dem influenciar a reatividade do fosfa
to natural (Lehr e McClellan , 1972 ; 
Khasawneh e DoU , 1978). A eficiência 
desses fosfatos pode ser reduzida tam
bém pela capacidade do solo em imo
bilizar fósforo ; a velocidade com que 
se processa esse fenômento está repre
sentado pelo esquema sugerido por 
Cabala-Rosand e Wild (1982a) : 

PLANTA 
Absorçlo --'" 

ROCHA FOSF ATADA_ Dissoluçilo ~ FOSFOROLhnobilizaçilO 
LÁBIL ~ FOSFORO 

NÃOLÁBIL 
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Valor ferlt7izante de fontes fosfatadas 3 

A reatividade dos fosfatos naturais 
se processa, portanto, diferentemente 
nos solos, levando-se em conta o tempo 
de contato solo-fertilizante_ Em solos 
ácidos, com maior capacidade de troca 
e menor poder de imobilização , haverá 
condiçOes para maior solubilização e 
utilizaçiJo desses fosfatos, mesmo os 
considerados menos eficientes, como o 
de Patos (Cabala-Rosand e Wild,1982a). 

O presente trabalho apresenta os re
sultados de um experimento realizado 
com nove solos ácidos do Sul da Bahia , 
onde foi avaliado o valor fertilizante 
dos fosfatos naturais de Patos (MG, 
Brasil) , Bayovar (peru) e Gafsa (Tuní
sia), em comparação com o fosfato 
monocálcico, a diferentes tempos de in
cubaçllo solo : fosfato . 

Material e Método 

Utilizaram-se nove amostras com
postas de solos (0-20 cm) do Sul da 
Bahia, sendo duas do grupo Umbrior
rhox variação cristalino (Água Sumida), 
cinco do grande grupo Hap/orthox va
riação cristalino (Valença e Una), uma 
do grande grupo Tropodu/r variação 
Vargito e uma do grande grupo Tropu
CÚJ/f variação Camaci!. Essas amostras_ 
após a secagem à sombra, foram passa
das por peneira de 2 mm de abertura 
de malha e incubadas â temperatura de 
30 °C por O, 100, 200 e 300 dias, ao 
natural (testemunha) e com a adiçãO 
de fosfato monocálcico ou das rochas 
fosfatadas Je Patos, Bayovar c Gafsa 
nas dosagens de 250 ;.tg de P gol de 
solo, em partículas inferiores a 200 
mesh . As amostras (700 g de solo seco), 
após a adição dos tratamentos, foram 
homogeneizadas, acondicionadas em va-

sos e umedecidas até a capacidade de 
campo; a seguir , os vasos foram cober
tos com laminas de plástico e deixados 
em incubação, procedendo-se semanal
mente o controle da umidade. 

Findo o período de incubaçãO , 
realizou-se um ensaio biológico em 
casa de vegetação , cultivando-se sorgo 
(Sorghum vu/gare) duran te 32 dias , à 

razão de cinco plantas por vaso con
tendo 300 g de solo . Paralelamente , 
nos mesmos solos, sem incubação, 
avaliou-se a resposta do sorgo às do
ses de O, 50, 100, ISO, 200, 300 e 
400 jJ.g de P g" I na forma de fosfato 
monocálcico. Durante a condução do 
experimento, aplicaram-se nitrogênio, 
potássio, cálcio e magnésio â raziJo 
de 273, ISO, 279 e 121 J.ig g-' , res
pectivamente , enquanto que ferro, boro, 
manganês, zinco, cobre e molibdênio 
foram adicionados nas dosagens de 
430; 70; 88;26,5;2 e 5,8 x 10-3 J,lg 
g-I. O controle da umidade foi reali
zado através de pasagens feitas inicial
mente uma vez ao dia, e duas quando 
as plantas atingiram maior desenvol
vimento . 

Ao final do período de cultivo, 
registraram-se as produções de massa 
fresca, massa seca das partes aéreas e 
raízes das plantas que , após moagem, 
foram digeridas a quente com uma 
mistura de ácidos nítrico , perclórico 
e sulfúrico 10:4 :1 (v:v:v). Para dosa
gem de fósforo, empregou-se o método 
de Murphy e Riely, descrito por Wata
nabc e Olsen (I %5)_ 

No laboratório, os solos foram ca
racterizados para fins de fertilidade, 
determinando-se, também, os teores 
totais de fe rro e fósforo, bem como as 
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4 Ca/)Q/D ·Rosand e Santa"" 

frações de ferro extraídas pelo oxala· 
to de amônia 0,1 M pH 3 e pelo di· 
tionito·citrato. segundo técnica modi· 
ficada de Varley , Baker e Baker(1975). 
Realizaram·se ext raçoes sucessivas com 
citrato·ditionito até não se obter mais 
ferro nos extratos. Também caracteri· 
zou·se cada solo com relação à capa 
cidade de imobilizar fósforo, confor· 
me a técnica descrita por Cabala· 
Rosand e Wild (1982b). 

As rochas fosfatadas foram caracte· 
rizadas com relação aos teores de P 
total , à fração solúvel em ácido cítri· 
co a 2% na relação I: 100, às perdas 
após aquecimento a 1000 °e, bem 
como à extração desse elemento pela 
resina de troca aniônica em meio 
aquoso . 

Resultados e Discussão 

As características físicas e químicas 
dos solos utilizados no experimento 
estão sumariadas no Quadro I. Os va· 
lares de pH são inferiores a 5,1, os teo· 
res de alumínio trocável variam de 0,2 a 
11.3 meq I OOg" , o potássio. extraído 
pela solução de Mehlich, situa·se na fai· 
xa de 0,07 a 0 ,12 meq 100g" e o fós fo· 
ro, extraído por essa mesma soluçãO 
é baixo « 5 ;.;.g g" ) em todos os solos. 
As percentagens de carbono variaram de 
1,57 a 3.22 e as de nitrogênio tota l de 

Parâmetros 

P 20s total (%) 

P 20s ácido cítrico (%) 

P 2 0 s extraído pela resina % 

Perdas a 1000 0e (%) 
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0,18 a 0,27 . Na análise granulométrica a 
percentagem de argila variou de 22,85 a 
54,09 e as percentagens de silte foram 
mais elevadas nos solos Vargito distrófi· 
co e Vargito eutrófico. 

Os teores de ferro total são mais 
elevados nos solos Umbriorthox e T fQ ' 

pudalf, ocorrendo uma interrelação 
destes valores com os teores desse ele· 
menta extraído por ditionito-<:itrato 
e, em menor grau , com as quantidades 
de ferro extraído pelo oxalato de amô· 
nio (Quadro 2) . Os teores de fósforo 
total foram mais elevados nos dois 
Umbriothox e a imobilização , medida 
pela técnica da resina de troca aniô· 
nica , foi geralmente maior quando se 
aplicaram doses menores de fósforo . 

A caracterização das rochas fosfata· 
das evidenciou os seguintes valores nos 
parâmetros considerados abaixo . 

Esses dados mostram que o fosfato 
de Bayovar apresenta teores de fósforo 
total e solúvel em ácido cítrico·superio· 
res aos de Cafsa e Patos. ° fosfato de 
Patos apresentou uma solubilidade bem 
menor em ácido cítrico, ocorrendo o 
mesmo com as perdas por aquecimento. 
A extração do fósforo pela resina de 
troca aniónica mostra valores que se as· 
sociam bastante com as perdas por aque· 
cimento e com a solubilidade em ácido 

Patos Bayovar Cafsa 

23,10 30,00 28,40 

5,50 15,21 12,64 

1,92 6,87 5,04 

4,94 12,19 li ,36 



Quadro I - AI~uma s carac terísti ca. f Í5 icas e qu,mi cas dos solos do Sul da Bah i a i ncubados Com fo s fatos por dife re n-

tes per;odos . 

p Anãl i se s ranul omé tr i ca 
50 lo s C N pH AI Ca 11g K l.g g-I 

Arg ila Arei a grossa Arei a flna S iI t e 

, 
meq 100 9 • - .. - " 

Ur.:b r io r t hox I ~ 
(J.gua 5umida-l ) 3,22 0,26 4, 8 I ,3 0,4 0 ,3 0 ,09 2 34 , 92 25 , OS I 7,07 22 ,96 Õ' ... 
lknbrio r t hox I .... ... 
()\gua Sumida - 2) 2,78 0 , 27 4 , 6 2, I O, I 0 , I 0 , 09 2 54 , 09 22 , 63 5 , 75 I 7, 53 

~ 

'" Hap l o r lho x I 
~. 
:: 

(Va lença - 1) 2, 47 0 , 20 4 ,7 I , I O, I 0,4 0 ,08 39 , 37 45 , 65 11 , 37 3,6 1 ~ 

'" 
Hap lorlhox I ~ 
(Valença - 2) 2,48 0 ,1 8 5 , I 0, 2 I ,9 I ,2 0 ,09 46 , 19 22 , 37 10 ,36 21 ,08 'õ' 
Hap l or t ho xl 

:: 
~ 

~ 
(Valença - 3) 2, 21 0 , 20 4 , 9 0 , 9 0 , 6 0,4 0 , 07 32 ,45 I 7 , 19 24, 33 26 , 03 'õ' 
Haplorthox I ~ .. 
( Una - I ) 2 , 33 0 ,1 9 4 , 9 0 , 3 I ,3 I , O 0 ,07 42 ,83 25 ,90 8 , 93 22 , 34 ~ 

~ 
Harp lo rthox I ~ '" '" 

~ 

1:; ' (1:"a - 2 ) 1, 97 0 , 18 5 , 0 0 , 2 2, 2 1') , 4 0 , 09 I 46 , 78 25, 65 11 ,1 8 14 ,39 
;; 
;l Tropodu I t 

~ 
( Va r 9i to d i stróf ico) 2 ,44 0 , 27 4, I 1i ,3 0 , 3 0 ,7 O, l O 2 38,85 0 , 73 4 ,64 55,78 

"'" Tropuda I f a ( Var9 i to entrófi co ) I ,57 0 , 21 4, 8 I , 7 I , 7 I , I 0 . 12 2 22, 85 4 , 36 3 ,83 68 ,96 

" .. 
I, var i aç ão Crista l ino . .... 

o-
~ .... --.... 
'O 
00 
0-

Vo 



~ '" " " ::;' 
~ 

;;l ... Quadro 2 - Fraçoes de ferro, conteúdos de fósfOro to ta l e percp.ntageo, "" imobil izaçã o de fó s for o no s solos ensaiados, o 
t)-

a Ferro lmobi I i zação de P , 
?-tota l il So lo s ug go l ..... Tota 1 01tloni lo -Ci trato Oxa la to f raçao Ati va 1 A 8 

'" ~ ..... .... 
% l ..... 

~ 
Umbri o r t hox 
(A9ua Sumida - 1) 10,7 7 , 5 O, 4B 0 , 064 85 1 S2 46 

Olor iorthox 
( Agua Sumida-2) 12.7 10 , 3 0 , 34 0 , 033 976 67 20 !;l 

Haplonhox 'ir 
li; 

( Va l enço - 1) 11 , O 7 , ? 0 , 1 S 0 , 019 289 64 41 ::., 
ap lorthox o 

t ( Valença - 2) 9 ,7 S. J O, I S 0 ,0 24 244 60 36 " <>. 
tlap lonhox ... 
(Valença - 3) 7,3 5,2 0 ,48 0 , 092 2~9 49 7 

Hap lo rthox §' 
(Una - 1) 1 2 . 1 7 ,6 0 , 22 0 , 029 229 61 45 ~ 

~ 
Hap lo rtho x 
(Una - 2) 7, 6 6 , 1 O,I S 0 , 024 131 SS 40 

rapudu l t 
(Va"gito d,s tró f ico ) S , 1 4 , 2 0 , 47 O , ll2 246 26 

T ropu da lf 
(Vargi to eutrófi co ) 4 , 3 3 , 1 0 ,43 0 , 139 178 52 30 

: Oxala to /Di lio ni to-Ci trato 

A : Quando adie io nado 50 _, g gol de P 

il : Quando ad iClO nado 400 I/g g- 1 de P 
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cítrico. Resuliados siJnilares quanto às 
características dos fosfatos de Gafsa e 
Patos foram assinalados por Cabala-Ro
sand e Wild (1982 a); admite-se que a di
ferenciação quanto às perdas por aqueci
mento esteja relacionada com o maior tem

po (> 3 horas) a que os fosfatos naturais 
foram submetidos à temperatura de 
1000 0 C. 

As produções de biomassa do sorgo 
(parte aérea) evidenciaram grande varia
bilidade entre os solos comparados, 
apresentando a maior capacidade produ
tiva o Solo Vargito eutrófico (Iropu
dalf) e a menor o solo Vargito distrófico 
(Tropudult)(Figura 1). Todavia, mesmo 
fren te a essa variabilidade, os fosfatos de 
Bayovar e Gafsa evidenciaram eficiência 
superior ao fosfato monocálcico e à 
rocha fosfatada de Patos. Estes dois fos
fatos condicionaram produções bem 
próximas da testemunha no solo Água 
Sumida I. A in nuência do tempo de 
reaçãO foi também variável nos solos da 
unidade Una (1 e 2) e no solo Vargito 
eutrófico; a eficiência dos fosfatos de 
13ayovar e Gafsa não decaiu com o tem
po de incubação . Ocorreu, porém, na 
maior parte dos solos, uma redução 
dessa eficiência à medida que aumen
to u o tempo de contato solo Josfato. 
Os fosfatos monocálcico e de Patos 
apresentaram maior eficiência aos 100 
dias no solo Água Sumida 2, Valença 
2, Valença 3 e no Tropudalf (Vargito 
eutrófico) decaindo essa eficiência, po. 
rém, nos periodos subsequentes. 

O conteúdo de fósforo na parte aérea 
do so rgo most ra os mesmos efeitos para 
as fontes comparadas (Figura 2), à ex
ceção de solo T:"pudult (Vargito dis
trófico) em que as respostas foram bem 

limitadas; os fosfatos de Bayovar e 
Gafsa foram os mais eficientes , verifi
cando-se, ainda, uma ligeira superiori
dade do fosfato monocálcico sobre o 
fosfato de Patos. Observa-se, porém, que 
o declínio da eficiência para essa variá
vel é mais acen tuada que para massa 
seca , indicando, assim, em alguns casos, 
que a reduça:o na absorça:o de fósforo 
não se relaciona Ufo estreitamente com 
decréscimos na produçãO de biomassa. 

Considerando-se a magnitude das 
respostas, em termos globais, para as 
diferentes variáveis, a superioridade 
das rochas fosfatadas de Bayovar e 
Gafsa torna-se mais evidente (Quadro 3); 
a rocha fosfatada de Patos apresentou 
uma eficiência correspondente a 83,5% 
do fosfato monocálcico com relação à 
produção de biomassa e 67% com 
relação ao conteúdo de fósforo. A 
elevada eficiência do fosfato de Gafsa 
fora anteriormente assinalada, em solos 
da mesma região , por Cabala-I{osand e 
Wild (1982a) e, em solos de outras 
regiões do país , por Raij , Cabala
Rosand e Lobato (1982). 

O fosfato de Bayovar , todavia, 
é pouco conhecido no Brasil. Sua 
caracterização foi realizada por Fassben
der (1967), porém sem conclusões defi
nitivas quanto ao valor fertilizante em 
relação ao superfosfato triplo c às escó
rias de Thomas. Com base em resultados 
de expcrimen tos de campos mais recen
tes, todavia, tem sido assinalado que es
se fosfa to constitui uma boa fonte de 
fósforo para capim guinea (Pal/icum 
maximum) c para outras culturas testa
das na selva peruana (Villachica e San
chez, 1976). 

Confrontando-se as respostas bio-
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UMBR IORTHOX UMBRIORTHOX HAP LORTHOX 
(Águo Sum ido II (Aguo Sum ido 2 ) (Volenço I) 

3 fi I!J • li 
li •• a 

2 • a 8 ! a • o Ô 
Ô • • 

• A - o ~ a aO I 

ê O I o ê A • Q • • • • 
CI • Q • • • > O , , , , 
'" HAPLORTHOX TROPUDULT - (Volenço 2) 11 (Oi.trófico) • • 
'" 3 R 11 ft A 
1&.1 A o A 
11: o A o A ' 1&.1 2 o o 

'" 
00 g HAPLORTHOX 

1&.1 • i fi ( Una I ) ... • • • A e e . • • 11: o • • • 

'" 
• 

a.. O 

'" HAPLORTHOX HAPLORT HOX • o • (J 5 ( Uno 2 ) (Volenço 3) fi R 
O • 1&.1 

In 8 II 
4 O 

'" 11 Y ti rn • I O • Y 11 T ROPUDALF rn 

'" 
3 II 

2 
ti O A II II 

O A O 
2 0 0 

• • • • • • O • • • • Q 
• 

O i i • i • 
O 100 200 3000 100 200 3000 100 200 300 

-DIAS DE I NCUBAÇAO 

• TESTEM UNHA II FMC O PATOS O BAYOVAR • GA FSA 

Figura 1 - Influência dos fosfatos monocálcico (FMC), Patos, Bayovar e Gafsa e do tempo de 
contato solo : fertilizante sobre a produção de massa da parte aérea do sorgo. 
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10 UMBRIORTHOX UMBRIORTHOX HAPLORTHOX 
(Á9ua Su mida I ) (Á9ua Sumida 2 ) (Valença I ) 

8 

• O 
6 O • O • 
4 li 11 ... 2 • li 

·6 ê -
~ 

6 &. A ~o • I 

~ ~ ~o ~ O O • I I 

O 
:. 10 HAPLORTHOX HAPLORTHOX TROPUOULT 
O (Va lença 2) (O is t,óf ica) ( Una I ) e 8 • - O O o 6 6 li • a: • li O • o 4 O 

"" 6 6 6 • 11 
ti) O o 6 

6 '0 2 o 
0

0 

"" 
o o 

e 
o o ~ I~ i ~ o i I 1&1 

Q 
16 HAPLORTHOX HAPLORTHOX a TROPUDALF 

( Una 2 ) (Valença 3) • 
O 
Q 14 

11 .;:) O 

1&1 I 2 • 
I- O O 
Z 10 6 O O O • O O O • 6 O 8 • D 

• O O 

6 • O • 6 

• 6 
• O O 
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6 6 li 

2 O O O O 

O O 6 

O O 8 
I i I 

O 100 200 3000 100 20<" 3'10 o 100 200 300 

DIAS DE It.lCUB~CÃO 

li FM C O PATOS O BAYOVAR • GAFSA 

Figura 2 - Influência dos fosfa tos monocálcico (FMC), Patos c Bayova , c Gafsa c do tempo de 
contato solo: fertilizante sobre O conteúdo de fósforo na parte aérea do sorgo. 
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~ 
<::> 

;;l 
Quadro 3 - Va l or f e r t il iza nte de fo nte s fosfatada s , em sol o, do Sul da Ba ~'a , em tenno s de res posta biológica do ~ sorgo 

~ (média s de nove so los ). 

2 Roc ha s f os fatada s .... Fos fa to 
o. Var i ãvel Testemu nha monocãl cico Tukey 1% 
~ .... Pato s Bayovar Ga f sa '-
.... 

Ma ssa se ca - r ar te aerea 0 ,59 I , 97 I , 74 2 , 82 2 ,89 0 , 0727 
~ ( 9 · vaso- l) 

Ma ssa seca - Rai zes 0 ,41 I ,44 I , 1i 2 , 07 2 , 07 0 , 2824 
(;l (9· vas o- l) 
2" 

Massa seca - Globa l 1, 00 3 ,4 1 2 ,85 4 , 89 4 , 96 0 , 342 !ir 
(g . va so- I ) , 

~ 

Fõsforo - Par te aérea 8 18 124 7 9U4 1813 1711 196 § 
(Vg . 9- ) 

"-
Fósforo - Parte aérea 0 ,4 11 2 , 817 1 ,864 5 , 847 5 , 683 0 , 6886 .. 

(mg. vaso - I) 

!í' Fós foro - Pa ízes 861 1088 960 1085 11 06 198 ~ 

(V9 ·9- 1) 2 
Fós foro - Ra i zes 0 , 289 I . 399 

("'9. vaso - I ) 
0 , 971 2 , 170 2 , 197 0 , 215 

Fós fo ro - Global 0,700 4 , 216 2, 835 8 ,017 7 ,880 0 , 731 
(mg. vaso- I ) 

Ef ic iênc i a rela tna 
(Ma ssa seca global) 100 83 , 5 143 145 

Efi c iência r e l ati va 
(Conteúdo global de fósforo ) 100 67 , 2 190 189 
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lógicas (produÇão de massa seca e 
absorção de fósforo) com as caracte
rísticas dos fosfatos de rocha, cons
tata-se que o valor fertilizante dessas 
fontes se associa satisfatoriamente com 
a solubilidade em ácido cítrico, com 
as perdas por aquecimento e com o 
fósforo extraído pela resina de troca 
aniõnica_ Considerando-se todos esses 
parâmetros, obtém-se a seguinte se
qüência em termos de eficiência: 

Bayovar > Gafsa > Patos 
Nesse tipo de experimento, o valor 

fertilizante dos fosfatos é avaliado 
em condições de íntimo contato solo: 
fertilizante, o que não ocorre em con
dições de campo. Sabe-se também que 
a eficiência, mesmo de rochas de ele
vada reatividade, com a de Gafsa , di
minui quando o fertilizante é aplica
do em faixas e/ou em forma granula
da (Albuquerque e Marinho, 1979). 
Resta, portanto, uma comprovação dos 
resultados obtidos em condições de 
campo . 

As curvas de produção de massa 
seca das plantas nos dois solos Una, 
no Valença 3 e no Tropudalf mostram 
tendência de estabilização entre as 
dosagens 200 e 300 i!g de P por gra
ma de solo (Figura 3). No solo Va
lença 2, essa tendência de estabiliza
ção ocorre com doses pouco superio
res a 400 Mg de P por grama de solo 
enquanto, nos demais solos, a res
posta é bem próxima da linear. Em ter
mos de conteúdo de fósforo , a tendên
cia é praticamente linear na quase to
talidade dos solos, com a particulari
dade de que, nos dois Água Sumida, 
no Valença I e no Tropudult (Vargito 
distrófico), as inclinações são menos 

acentuadas que nos demais. Esses 
resultados indicam que , nestes solos, 
a recuperação do fósforo aplicado é 
menor que nos demais. No solo Água 
Sumida I não ocorreram maiores incre
mentos das produções de biomassa, re
fletindo diretamente a limitada absorção 
de fósforo. Admite-se, por outro lado, que 
as pequenas respostas ao fósforo no solo 
Vargito distrófico estejam associadas em 
parte com a elevada acidez (I 1,3 meq 
de Al+++ 100 g-I) e baixos teores 
de Ca++ e Mgi+ ( 1,0 meq lOOg-I). 

De modo geral, observou-se que tan
to o fósforo extraído pela resina de tTO
ca aniônica, como o conteúdo de fós
foro na parte aérea do sorgo mostra
ram tendência linear de aumento em 
função das doses aplicadas (Figura 3). 
As diferenciaçOes entre solos, com 
relação à recuperação do fósforo, de
vem estar relacionadas com a maior 
ou menor capacidade de imobilizar 
fósforo e também com fatores adversos 
ao desenvolvimento do sorgo (acidez 
do solo). A análise química do solo 
mostra, por exemplo,. que o solo Una 2 
e Vargito eutrófico são bastante se
melhantes , diferindo, entretanto, nas 
porcentagens de argila , que são supe
riores no primeiro solo, o que indica 
uma diferenciação na capacidade de 
adsorver fósforo. 

Nesse sentido , procurou-se explicar 
melhor a diferenciação entre solos, no 
que se relaciona à capacidade de imo
bilizaçao de fósforo e à não recupera
ção desse elemento pelo sorgo. Asso
ciações bastante satisfatórias foram 
encontradas entre essas variáveis e os 
teores totais de ferro e a fração extraí
da pelo ditionito-citrato (Figura 4). 
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Ozbala-Rosand e Santana 

Em experimento com solos da mes
ma reglao, constatou-se uma maior 
imobilizaça-o de fósforo em solo que 
apresentava maiores percentagens de 
óxidos livres de ferro ~ alumínio (Cabala 
-Rosand e Wild, I 982b)_ 

Com relação à limitada eficiência 
do fosfato monocálcico, admite-se que , 
em condições de maior contato solo
fertilizante, haja maior imobilização 
dessa fonte solúvel, devido à mais rá
pida Iiberaça:o do fósforo, que os fos
fatos naturais de elevada eficiência 
(Cabala-l{osand e Wild , 1982a)_ Nessas 
circunstâncias e na maioria dos solos 
testados, as curvas de fosfato mono
cálcico não permitiram estimar a efi
ciência , em termos de equivalência, 
dos fosfatos de Bayova r e Gafsa, por 
terem evidenciado essas fontes um 
valor fertilizante superior aos da fon
te solúvel. 

Os resultados do experin 'lto per-
mitem concluir que: 

O fosfato de Bayovar aj 'resenta 
valor fertilizante similar ao de 
Gafsa e bem superior ao fosfato 
monocálcico e fos fa to de Patus; 

O fosfato de Patos, embora in
ferior ao fosfato monocálcico, 
teve efeitos significativOs, que de
vem ser avaliados em experimentos 
de campo de longa duração; 

A eficiência dos fosfatos foi redu
zida com o tempo de contato; 

O índice de perdas por aqueci
mento , bem como o teor de fósfo
ro extraído das rochas fosfatadas 
pela resina de troca aniônica , 
constituem parâmetros que refle
tem satisfatoriamente o grau de 
reatividade dessas fontes. 
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Conservação da viabilidade da semente de cacau, 
I. Cinqüenta anos de estudos, uma revisão bibliográfica 

Solange Faria Lua Figueiredo 1 

Resumo 

Este trabalho apresen ta uma cu idadosa revisão bibliográfica dos 50 anos ue estudos - de uc' 
1934 - nos vários centros de pesquisa de touo o mundo, buscando o método mais propício 
para conservar. viabilidade das semen tes de cacau (Theobroma cacao L ), dentro Ou fora dos 
frutos. 

Palavras· chave: 77leobroma cacao, sem"nte , amlazenamcnto. viabilidade 

Conservation of cacao seed viability , 
I. Fifty years of study, a bibliographic revue 

Abstraet 

Thi work is 3 careful bibliogr.phic rovue of lhe 50 years of study. si ne" J 934, of various 

world rcscarch ccnters to fiod the bcst m<ans of eonscrving the viability 01' cacao sccds. 

Key·words: Tileobroma cacao, sced. storage. viabi lity 

Introdução 

o cacaueiro, que pertence à famt1ia 

das Sterculiaceac, é originário das nores· 
tas tropicais da Amazô nia ocidental. o 
ôrasil. o cacau é o mais importante pro-

duto agricola de exportação de toLlo o 
o rte e Nordeste. 

Sua propagação por semen tes potleria 
tornar·se mais econômica. viável c bell1 

sucetlida, não fosse a aceleratla perda tle 

poder gcrmina tivo, em menos de quatro 

Parte da lese apresentada à Ullil't!rsidadc F ederal úo Riu Je Janeiro I ,ora uh/curão (lo t'OIl d(' 
!>Testre em Cic'"cias Biológicas (Hotõ/lica). 

1 Deparramcnlo de Biologia A nimal e Vegetal - Fisiologia Vege tal - I"stituto de Bi<Jlog;a , Uni· 
I'ersidade do t:stado do R IO de Janeiro. 10_000, Rio de Jan eiro, Brasil. 

U('l'chiclu flara I'uhlit'orô() nu ::0 úe jallt 'tro dt , I CJ8h I ' 
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dias após sua extraçào (Keleny, 1968). 

A relevância econômica e a importan· 
cia teórica desse problema foram as ra· 
zôes que motivaram a realização de pes
quisas com intuito de remover esse obs
táculo . 

Histórico 

Robem (J 973) classificou sementes 
como as de café, cacau, citrus e serin
gueira de recalcitrantes, uma vez que, pa
ra terem longevidade aumentada, preci
sam ser armazenadas em ambientes com 
alta umidade e alta temperatura que, por 
sua vez, são propícios ao aparecimento 
de fungos . 

Diversos autores já apontaram como 
fatores responsáveis pela perda de viabili
dade das sementes de cacau: conteúdo 
de umidade da semente, temperatura de 
armazenamento e ataque de microorga
nismos. 

Desde 1934, diversas pesquisas têm si
do feitas em vários centros de pesquisas 
de todo o mundo, buscando o método 
mais adequado de conservação das se
mentes de cacau, seja ele dentro ou fora 
dos frutos. 

Tratamento e condições de 
armazenamento do fruto 

Foram realizados vários trabalhos ten
tando manter os frutos intactos,em bom 
estado. de tal modo que as sementes, em 
seu in terior, se man tivessem viáveis por 
períodos de tempo mais prolongados. 
Desta maneira, foram investigadas as me
lhores condições para reduzir a taxa de 
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dessecação dos frutos, diminuir a inci
dência de infecção por fungos c con
trolar a decomposição após o seu apare
cimento, e escolher a melhor temperatu
ra de armazenamento dos frutos. 

Em seus estudos em Trinidad, Pyke, 
Leonard e Wardlaw (J 934) mantive
ram sementes viáveis dentro do fruto, 
com 51 % de germinação aos 50 dias de 
armazenamento. Para impedir o ataque 
fúngico, oS frutos foram banhados por 
15 min em solução de cloreto de mercú
rio a 0,2~ . Foi usada vaselina carbolata
da (2 ,5~ de fenol) a fim de reduzir a des
secação e oS frutos foram envolvidos in
dividualmente em papel celofane para di
minuir a contaminação por contato com 
frutos doentes. A temperat ura ideal de ar
mazenamento variou entre 15,5 e 21 oCo 

Dando continuidade aos seus estudos , 
Pyke ( 1935) recomendou que fossem 
desprezados os frutos portadores de im

perfeições, como início de manchas devi
do ao ataque de fungos, sobretudo na 
depressão da junção ent re o fruto e pe
dúnculo, razão pela qual ressal tou que 
uma técnica asséptica , ao invés de uma 
anti-séptica, deve ser almejada na co Ul ei
ta e no manuseio dos frutos destinados 
ao armazenamento. Quanto ao gra u de 
maturidade, sugeriu que fossem util iza
dos aqueles ainda não completamente 
maduros. Frutos sem nenhum trat amen
to antidessecação e antifúngico . armaze
nados a 15,5 0C, apresentaram-se aos 20 
dias com aspecto fresco e suas sementes 
revelaram 91 ~ de poder germina tivo. A 
taxa de germinação decaiu aos 50 dias 
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de arlllazcllamento2 . Mostrou ainda que 
a viabilidade da sementc declinou até 31. 
quando os frutos permaneceram arma

zenados por 5 dias a 12 °C e que tcmpe
raturas de 10 °C ou inferiores foramlc
tais para as sementcs_ Frutos cuidadosa
mente escolhidos, un tados com vaselina 
e cnvolvidos individualmente com papel 
celofanc, foram preservados por 65 dias, 
com boa taxa de germinação, temperatu
ras entre 21 e 27 0c-

o en tanto, Evans (1950), no Cocoa 
Research Schemc, usando fru tos pro
tegidos por vaselina e papel encera

do, concluiu que tal tra tamento, sob o 
ponto de vista da desid ratação , fo i be
néfico , mas impediu a troca gasosa. Esse 
efei to negativo foi evidenciado na germi
nação da semente, com 231, de poder 
germinativo aos 30 dias de armazena
mento. 

Buscando uma nova metodologia , 
Evans (1950) concluiu que sementes 
de frutos armazenados durante 15 dias, 
acondicionados em tecido ou papel en
cerado , apresentaram boa ge rminação. 
Sementes de frutos coletados sadios 
e quase maduros (estádio tal em que as 
sementes moviam-se ligeiramente no 
fruto quando estc era agitado) e arma
zenados em carvão vegetal em pó, com 
30 a 35 ~i de umidade, em rcclplente 
perfurado, à temperatura ambiente, 

2 No decorrer ua revisão bibliográfica. não foi 
citada a porct,.'n tag,,'11l de gClm inaçào 1.! con· 
ccntração tias sulu~·ôcs. quando não houve a 
indicação por parte do autor . 

apresen taram 1001, de viabilid<lde aos 
42 dias de armazenamen to. 

No West African Cocoa Rescarch 

Institute, na Nigéria, Iweama (1962, 
apud Swarbrick , 1965) observou que 
é_ necessário ° uso de fungicida, bem 
como a utilização de carvão vegetal ou 
serragem no armazenamento du fruto , 
embora tenha havido um decréScimo 
de 501, na ge rminação aos 20 dias de 
arma~enamcnto. 

Em Papua Nova Guiné, onde as e
mentes eram normalmente transporta
das dentro dos fru tos, novuS cx perimen
tos foram eondu7Jdos com a intenção 
de prolongar a viabilidade das sementcs, 
através de tratamentos mais adequado 
dos frutos. Friend (1964), na Lowlands 
Agricultural Experiment Station, In 
glaterra, esterilizou as paredes destes 

com solução de cloreto de mercú rio a 
0,2% e considerou que a aplicação ex
terna de fungicid as nos fr utos não foi 
efetiva. Quando os manteve em tempe
ratura ambiente , revestidos de parafina 
derretida, deixando uma faixa central 
livre de aproximadamente 1,3 em , mos
traram-se saudáveiS aos 42 dias de arma
zenamento_ Sugeriu que tal banda livre 
permitiria a troca respiratória com um 
mínimo de perda de água. Frutos tra
tados com parafina contendo o fungi
cida Shirlan (acetil-salici lanilida) pare
ceram ter uma qualidade de manuten
ção levementc melhor do que aqueles 
tratados com parafina pu ra. 

Barton (I 965), pesquisadora do 
Boyce Thompson Institute for Plant 
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Research , em New York , constatou 
que sementes de frutos submersos 
em solução do fungicida ac.etato de fc 
nilmercúrio e acondicionados indivi
dualmente em sacos de polietileno 
ap resentaram 521<. de germinação após 
84 dias de armazenamento. Em outra 

fase do experimento, os frutos foram 
submersos em água e em solução do 
mesmo fungicida sob a temperatura de 
25 a 309 C, em presença de oxigcrllo, 
nitrogênio, gás carbônico ou ar, por 1 , 
4 ou 6 dias.' Ayós este- pré-tr3tamento, 

os frutos foram secados e acondicio
nados individualmente em sacos de po
lietileno. A ~.crminação de sementes ex

traídas dos frutos tratados duran te I 
dia, submersos em água, em presença 
de gás carbônico e nitrogênio, mante
ve-se a 1001.. após 4 semanas de arma
zenamento. No entanto esses resulta
dos não diferiram daqueles obtidos com 
frutos não tratados. Seus experimentos 
em relação aos efeitos das baixas tempe
raturas sobre o armazenamento dos fru
tos revelaram que, abaixo de 10 °C, as 
sementes tornam-se inviáveis. 

Jinlénez (1970a) em ensaios condu
zidos no Centro de Pesquisas de Cacau, 
em )(lbuna, Bahia , observou que o uso 
de; acetato de fenilmercúrio foi dispen 

sável, uma vez que obteve 90r,. de con
servação de frutos sadios, livres de lesões 
mecânicas, encerrados em sacos de po
Iietileno, à temperatura ambiente de 25 
a 309 C, aos 30 dias. Referiu-se ainda à 
importância do estado de maturidade do 
fruto para o armazenamento, consta-
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tando que frutos verdocngos, hermeti
camente fec hados em sacos de polietilc· 
no ã temperatura dc 25 a 309 C. apre
sentaram , aos 60 dias de armazenamen

to, 871< de conservação , enquanto os 
verdes e maduros, apenas 401< . 

Mossu (1974 , apud Chin e Robcr ts, 
1980) consta tou 95 % de viabilidade 

, 
nas semcntes armazenadas até 42 dias 
em frutos protegidos por talco e o 

fungicida sistcmico Bcnlate (I :1), oen
tro de caixas de madeira . 

Tr.!tamento e condições de 
annazenamento da semente 

Paralelamente ao estudo da conserva
ção de sementes dentro dos frutos, de
senvolveram-se pesquisas visando à pre
servação da viabilidade das sementes 
após a sua extração. 

Fazendo uso da mesma metodologia 
já empregada para o armazenamento de 
frutos, Evans (1950) acondicionou se

mentes com polpa, em carvão vegetal 
em pó com baixo conteúdo de umidade 
(entre 30 a 3511.), em compartimento 
perfur.!do, à temperatura ambiente. Sob 
tais condiçõcs, as sementes mantiveram 
70')1, de viabilidade aos 90 dias de arma
zcnamento. Esse tratamento, no entan
to , apresentou-se insatisfatório, em vis
ta das queixas quanto à sujeira causada 
pelo carvão. TIlOmpson (1950, apud 
Chin e ROberts, 1980), visando evitar 
este inconveniente, substituiu o car

vão em pó por vermiculita úmida. As 
sementes mantiveram-se viáveis até 90 
dias, embora muitas tenham iniciado a 
germinação dentro das caixas. 
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Erickson (1957, apud Cabrera, 1964), 
no Instituto Interamericano de Ciên· 
cias Agrícolas, em Turrialba, Costa 

Rica , após lavar e tratar as sementes 
com o fungicida Fermate , armazenou
as, em camadas alternadas com carvão 
vegetal em pó, em caixas perfuradas. 

Experimentos realizados por Alvim 

(1960), no Instituto Interamericano de 
Ciências Agrícolas, em Lima, revolucio· 
naram os centros de estudos cacaueiros. 
Seu novo método consistia em tratar as 
sementes com cal, a fim de remover a 
polpa e o tegumento. Após lavagem de 

2 a 5 núnutos em água corrente, para 
a retirada do excesso de cal, as semen
tes eram imersas por 2 minutos em solu
ção do fungicida Phygon XL a I %. Após 
tal ação anti·séptica, eram secadas ã 
sombra por I a 2 horas e acondiciona· 
das em sacos de polietileno, com I a 
2 kg de sementes por saco. Este proce
dimento proporcionava 60% de viabi
lidade aos 50 dias de armazenamen to. 

Holden (1958), do West African Co· 
coa Rcsearch Institute, sugeriu a pre· 

sença de um inibidor na polpa das se· 
mentes de cacau, uma vez que seu ex· 
trato inibiu a gernúnaçào de sementes 
de mostarda. Tal inibição foi mais aceno 
tuada em extratos de polpa de sementes 
de frutos verdocngos. Não obteve êxito, 
no entanto, em isolar tal substância. 

No Instituto Interamericano de Cio 
ências Agrícolas, em Turrialba, na Coso 
ta Rica, Iiunter (1959) constatou que 
o carvllo vegetal em PÓ, com 30~, de 
unúdade, aumentou o teor de umidade 

das sementes para 67%, reduzindo sua 
gernúnação a 12% aos 30 dias. No en· 
tanto, em sacos de polietileno, o teor 
de umidade das sementes manteve·se 
relativamente estável. Aos 29 dias de 
annazenamento, estas apresentavam·se 
com aproximadamente 50% de unúda
de e 86% de poder gernúnativo. Tais 
valores estavam muito próximos daque
les encontrados nas sementes mantidas 
a 100% de unúdade relativa. Esta foi 
apontada pelo autor como sendo a ne
cessária à manutenção da unúdade da 
semente e, conseqüentemente, à sua 
conservaçllo . 

Em face da grande reclamação por 
parte dos trabalhadores quanto ao uso 
de cal, que provocava queimaduras, 

Hunter (I959) substituiu a cal pela scor· 
ragem o Após a retirada da polpa com 
serragem, as sementes eram lavadas, 
tratadas com Phygon XL a 5%, secadas 
e acondicionadas em sacos de polietile. 
no, arrumados em caixas de papelãO, 
com serragem entre eles, para reduzir 
as variações de temperatura durante o 
transporte. Este método foi usado com 
sucesso no transporte de quase um nú
Ihão de sementes da Costa Rica para 
outros países das Américas Central e 
do Sul. 

Em relaç3"o à temperatura de armazc· 
namento, IJunter (1959) dcliniu a ideal 
entre 18 a 30°C e cunstatou Ilue o li· 
mite inferior de temperatura Ictul foi 
de 10 0c. 

Emhora tivesse ohtido <,xit" com o 
fungicida I'hygon XL, Alvim (1960) su· 
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geriu que outros compostos poderiam 
apresentar resultados igualmente satisfa

tórios. Tal proposição foi analisada por 
Hansen e Hwaer (1960), em Turrialba , 
ao testarem o efeito de 10 fungicidas 

sobre a manutenção da viabilidade de 
sementes sem tegumento, em sacos de 

polietileno, sob a temperatura de 230C, 
concluindo que os fungicidas diferem em 

grau de controle. Observaram que, com 
o uso de Phygon XL, freqüentemente re
comendado como o tratamento apropria
do para sementes de cacau, obtiveram re
sultados inferiores a 48%, aos 30 dias de 
armazenamento. Aos 60 dias, o melhor 
tratamento foi obtido com Ceresan, se
guido por Spergon e Lonacol. Captan foi 
o único fungicida que não manteve a via
bilidade das sementes, aos 30 dias de ar
mazenamento. 

Hurtado (1960), do Departamento 

de Cacau da Estación Experimenfal A
grícola Tingo Maria , no Peru, tentou 
estabelecer a quantidade adequada de cal 
para a limpeza das sementes, sem efeitos 
nocivos. Não constatou, no entanto, ne
nhuma toxidade da cal sobre as sementes. 

waghuku (J 961, apud Swarbrick 
1965), trabalhando no West African 
Cocoa Research lnstitute , secou se

mentes com tegumento em estufa, por 
tempo suficiente para diminuir a umida
de, sem, no entanto, perder seu poder 
germinativo. Em seguida, acondicionou
as em serragem, com atmosfera rica em 
nitrogênio. Este tratamento não conser
vou as sementes por mais de 20 dias , em
bora não tenha ocorrido ataque de 
fungos. 

Rtvúta Thtobroma 16(J}. 1986 

A sensibilidade da semente de cacau 
ao frio, principalmente quando. relacio
nada com problemas de armazenamento 
e transporte, sobretudo por via aérea, foi 
o objeto de pesquisas realizadas em Thr
rialba. Boroughs e Hunter (1961), em 
Thrrialba, avaliaram a relação da tem
peratura e o tempo de exposição com a 
vida das sementes. Observaram que se
mentes expostas ã temperatura de 8 °C 
durante 16 minutos tiveram sua viabili
dade reduzida a 6%. Boroughs e Labarca 
(1962), em Turrialba, concluíram 
que temperaturas de armazenamento 
entre 14 e 44 0C não afetaram a germi
nação das sementes. 

Villa (1962, apud Chin e Robens , 
1980), para evitar a efeito deletério dos 
fungicidas, conservou as sementes sem 
tegumento em ambiente fechado, com 
atmosfera rica em gás carbônico e à tem
peratura ambiente. Obteve , ao final de 
45 dias, urna taxa de 7 5~. de germinação. 

Ibai\ez (l963a; b), em Turrialba, ob
servou que as sementes submetidas a 
4 °C por 10 min e, a seguir , imersas por 
10 min em água a 37 0c, apresentam 
85% de viabilidade, Ibaflez (1964), cons
tatou que a área da semente mais afeta
da pelas baixas temperaturas foram os 
cotilédones e não o eixo embriônico . 

0s pesquisadores do Centro Interame
ricano de Ciências Agrícolas, em Turrial
ba , acharam oportuno testar substâncias 
de fácil manejo e aquisição para inibir 
reversivelmente a germinação, sem, no 
entanto, diminuir a viabilidade das se
mentes ou o vigor das futuras plantulas. 
Jiménez (1963) considerou que os açú-
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.:arl'S p:II,<'dam rellllir a l~lIll1a s das qllali

dadl's de 11111 h""1 illihidm_ illICq.:ill se-

11Il' lItl'S Sl'm tq:II I1Il' llt (\ ,'111 solllçtks de 

dil .... ·rl· l1ll·S t:Olll:l'lIlraçúcs dc s;1~arusc c 

~Ik(\sc. Ap"s arma/.CII:IlI1Cll to por Ill1ta 

Sl'I11:l I1;t . ,,:ollslalou quc :t mhll!S os carhoi · 

dral\ls _ CIII ~llllcl' nt raçt)cs maiores qllc 

0,5 M, illibiram rcvcrsivd mcntc os pro

~CSSl)S mdahólicos rcsp"ns;ivcis pelo 

início da germillaç:lo. 

Are (1965?), no Wcst Afriean Cocoa 

Rrscarch IIIStitutc, relat ou quc se mentes 
sccadas por 8 horaS a 29 0c, armazena

das em ca rvão vegetal seco, a 21°C c a 

± 65\1- de umidade relativa. apresenta

ram-se. aos 60 dias , com 14Y, de viabili

dade . Em out ro cnsa io . concluiu que se

mentes secadas a 29°C apresentaram 

92,5% c 22,5\1- de poder germinativo, 

após secagem por 10 e 12 horas , respec
tivamente _ 

o método de manipulação das semen

tes para o transporte a longa distância, 

utilizado no Cocoa Resea rch Institute 

of Ghana foi descrito por Asomaning 

(1964, apud Keleny , 1968), As sementes 

foram limpas com serragem, lavadas , se

cadas durante três horas à temperatura 

ambiente de aproximadamente 29 0C 

e em umidade relativa de 75 a 80%, Co

mo agente fungicida , foi utilizado ou 

rupoclorito de cálcio em pó ou Captan 

e as sementes foram acondicionadas em 

sacos de polietileno com carvão vegetal 

em pó. Aos 21 dias , obteve-se uma por

centagem de germinação de 80 a 100%, 

A cumarina, composto capaz de indu

zir a dormência em outras plantas (Dcvlin , 

I (175). roi testada Ix) r Fliclld (I ')(,4). 

juntamcnte eom o ~d"o d tri cll e ''TII 

herite" (p" nllo w nt ell do 2.4 /1 de relli l
ca rh:lll1ato de iso propila). N:jo se ohtcve, 

110 e lllaul u, rcsu l1ados sa t isfalúrio~ (.;(" 11 

" US" desses prod lltos . 

('ahrcra ( l lJ()4) , no Instituto Nuelllnal 

de Investigaciones Agrfcolas, México, oh

tcve 7(, Y, de ge rminação aos 45 dias de 

arma7.enamcnt o. O tratamento anterior à 
armazenagem, consisti u no tratamen to 

das sementes COIII cal a 15Y" rellloção 

lIIanual do tcgulllcnto, secagcm pur cin

co horas na sombra e acondicionamento 

em sacos de polietileno, e m presença dc 

gás ca rbô ni co . 

I~Jra Zink c Rochelle (1964), do Ins

ti tuto Agronúmico do Estado de São 

Paulo , a desidra tação atua sensivelmente 

na redução da capacidade germinativa 

das sementes mantidas em sacos de pano 

e, portanto , para conservar o teor de umi

dade, as sementes foram armazenadas 

em fraseos semi-fechados, com água em 

sua parte inferior, à temperatura ambien

te . A taxa ge rminativa fo i de 72'10 aos 90 

dias de armazenagem e o teor de umida

de das sementes foi man tido, relativa
mente constante (40%). 

Barton (1965) armazenou a 15 °C, 

25 sementes sem tegumento , com teor 

de umidade aproximadamente de 45%, 

em 2 g de sílica-gel, com o intuito de 

manter constante a umidade das semen

tes , Após sete dias, o teor de umidade se 

apresentou uniforme e a taxa de genni

nação foi de 96%, sugerindo que a silica

gel seria um material adequado ao trans-
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porte destas sementes. Posteriormente, 
em outro ensaio, sementes sem polpa fo
ram imersas em emulsões de poli (clore
to de vinila) 407<- e de hidroxietil-celulo
se, imediatamente removidas e armazena
das em frascos fechados a 15 °C, duran
te sete dias. Concluiu que os tratamentos 
evidenciaram um estímulo no processo 
germinativo em função da velocidade de 
germinação. 

A mesma autora analisou, ainda, o 
efeito do armazenamento de sementes 
com e sem tegumento em frascos de Er
lenmeyer após tratamento, com oxigê
nio, gás carbônico ou nitrogênio, por 
dois minutos. Paralelamente, sementes 
não tratadas com aqueles gases foram ar
mazenadas em frascos abertos e com vá
cuo parcial. Os testes de viabilidade reali
zados aos 20 dias de armazenamento 
mostrar'dm que as plântulas mais vigoro
sas foram produzidas por sementes con 
servadas em nitrogênio, seguidas por 
aquelas armazenadas em frascos abertos, 
oxigênio, vácuo parcial e gás carbônico . 

Ainda Barton (1965) dando prosse
guimento à pesquisa. armazenou semen· 
tes com e sem tegumento em soluções 
a 0,1; 0,5 e O,025ml de I·naftalenoa
cetato de metila, mistur:jdos à turfa 
granulada, úmida, em garrafas de vidro 
fechadas, a 25 oCo Com 5 dias de ar
mazenamento a taxa de germinação 
foi de 92 a 100%, embora tenha cons
tatado a formação de tecidos calosos. 

A possibilidade do pH da polpa 
alterar o seu efeito inibitório foi 
investigada por Ibailez e Casas (1965) 
em Turrialba. Concluíram que não 
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houve diferença entre os efeitos inibi
dores de suspensão de polpa, com di
ferentes pH, sobre a germinação da 
semente. Posteriormente, foram testa
das diferentes concentrações da sus
pensão, sob pH constante, e observou
se um gradual aumento no compri
mento da radícula à medida que a 
concentração se tomava mais diluída. 
Concluíram ainda que a fervura a que 
foi submetida a suspensão não afetou 
sua ação inibidora, o que sugere tratar
se de uma molécula termoestável, 
não componente do complexo enzimá
tico. 

Swarbrick (I 965), no West African 
Cocoa Research Institute, observou que 
sementes com polpa germinavam mais 
lentamente que aquelas sem polpa, 
sugerindo a presença de um agente ini
bidor na polpa. Constatou que, aos 30 
dias de armazenamento, sementes com 
polpa removida e lavadas apresentaram 
26 a 30% de germinação, enquanto que 
aquelas sem polpa e que não foram lava
das apresentaram 20% de germinação. 
O efeito da secagem das sementes foi 
também por ele analisado. Após a lava
gem, as sementes foram secadas à tem
peratura de 24 oC, com umidade re
lativa de 65%. As amostras foram re
movidas para determinação da umida
de, em intervalos de 12 horas até 120 
horas. Sementes com teor de umidade 
abaixo de 27,3%, obtido após 36 ho· 
ras de secagem, apresentaram porcen· 
tagem de germinação de 8%, aos 42 
dias de armazenagem. Ponderou, por
tanto, que a desidrataçiio da semente 
é um fator importante na manutenção 
de sua viabilidade. Salientou, ainda, a 
necessidade de um agente anti-séptico 
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após a lavagem e secagem das semen
tes. Para tanto foram acondicionadas 
em sacos de polietileno, escuros, entre 
ca rvão vegetal em pó a 22 0C, após 
terem recebido os devidos tratamentos 
com diferentes substâncias químicas. 
O bactericida N-t ricloro metil-merca pto-
4-ciclohexeno-l, 2-dicarboximida ofere
ceu o melhor controle sobre a dete
rioração das sementes, tendo sido obti
do 90,55i de germinação aos 35 dias 
de armazenagem. As sementes trata
das com os fungicidas dimetil-ditiocar
bamato de zinco e dimetil-d i.iocarba
mato de cobre, apresentaram, respec
tivamente , 87,8 e 83,8~~ de gernúna
ção. O autor considerou, ainda, 9,5 0C 
como sendo o linúte inferior de tem
peratura letal para a semente. 

Jiménez (1967), objetivando im
pedir a germinação da semente duran
te o armazenamento, através da limita
ção da respiração e da síntese de gibere
lina, aplicou cianureto de sódio e iodoa
cetato de sódio, ambos inibidores res
piratórios e, cloreto de 2-cloroetil
trimetil amônio, inibidor do crescimen
to, antes do armazenamento . A seguir, 
as sementes foram cobertas com parafi
na e colocadas numa câmara a 15 oCo 
Em face dos resultados negativos obti
dos , as sementes foram submeiidas 
a diferentes concentrações de sais Só
dicos do ácido giberélico e do indola
cético e de cinetina . Estes tratamentos 
não foram capazes de reverter as condi
ções impostas pelos tratamentos an
terio res. 

Jiménez (1970b?) aprimorou sua me
todologia já descrita anteriormente, sub
mergindo as sementes, por 60 minutos, 
em so lução 0,5M de glicose com hipo-

clorito de sódio a 5~ . Após secagem 
em papel absorvente, as sementes foram 
armazenadas em frascos de vidro fecha
dos com tampa de borracha, sob tempe
raturas de 25 a 30 oCo Assinalou que 
este procedimento foi capaz de induzir 
a dormência embrionária por um pe
ríodo de 30 dias. 

. o Cocoa Research IllStitute of 
Nigéria, Ashiru (1970) usou sementes 
extraídas de frutos maduros e frescos, 
limpas com serragem, sem posterior 
lavagem . Foram seca das em secadores 
artificiais com corrente de ar, de gás 
carbônico e de nitrogênio, por 12. ou 
60 horas. Após a secagem, as sementes 
foram tratadas com o fungicida Du-Ter 
p.m. (5g/ I 00g de sementes), nústuradas 
com serragem com 25~ de umidade 
relativa e armazenadas em sacos de 
polietileno e garrafas claras fechadas. 
Concluiu que sementes secadas pOr 
12 horas , com sua umidade reduzida 
a mais ou menos 50~ , mantiveram 
sua viabilidade a taxas de 49 e 33% de 
ge rminação, em gás carbônico e nitro
gênio, respectivamente , aos 45 dias de 
armazenamento . As que secaram por 60 
horas , atingindo um teor de umidadc 
de 25\1" diminuíram sua viabilidade 
rapidamente e sua germinação foi baixa, 
mesmo após 15 dias de armazenamcnto. 
Semcntes acondicionadas cm sacos de 
polictilcno apresentaram melhor ge rmi
nação do que aquelas em ga rrafas fe
chadas. 

No Ccntro Agronômico Tropical de 
Investigación y Enscj)anza , em Turrial
ba, Goldbach ( 1979) ob tevc êxito com 
a imcrsão de scmelltes. também recal
citrantcs, de Melicoc('o bij llglt L. (,l/eli-

UCl'i.'i ra 111( '()/lroIllD Ih( I ). IlI,"" 
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cocus bijugatus Jacq.) e EugellÍll bra
siliensis Lam. em solução 10-4 M de 
ácido abscísico, à temperatura de 15 °C, 
onde permaneceram viáveis por 120 a 
180 dias respectivamente . Em 1981, 
relatou resultados obtidos com semen
tes de cacau que foram limpas, lavadas, 
protegidas pelo fungicida Cloramina-T 
e imersas em solução 10-4 M de ácido 
abscísico. Concluiu que a · germinação 
foi retardada mas não o suficiente para 
induzir dormência, não tento o trata
mento se mostrado plenamente satis· 
fatório, sobretudo nessa concentração. 
O mesmo autor imergiu, ainda, as se
mentes em poli (glicol ctilêrúco), de 
peso molecular 6000, com potenciais 
osmóticos de -13 a -15 bar. Observou 
início de emergência da radícula , du
rante o armazenamento, sem apresen
tar, no entanto, continuidade no desen
volvimento. Altas porcentagens de ger
minaçao foram obtidas aos 90 dias 
de armazenagem e n50 foram obser
vados efeitos tóxicos. A viabilidade 
das sementes foi levemente afetada pela 
presença de fungos na superfície das 
soluções. 

King e Roberts (1982), do Depar
tment of Agriculture and Horticulture, 
University of Reading, na Inglaterra, 
analisaram o armazenamento de semen
tes sob condições con troladas de umi
dade relativa. As sementes, extraídas 
de frutos maduros, foram limpas com 
água destilada e papel-tecido, sendo 
tratadas posteriormente com o fun
gicida Thiram e secadas ao ar, a 20 °C, 
por 3 e 8 horas e armazenadas a 98 e 
81 % de umidade relativa, respectiva
mente, com aeração. Os melhores resul
tados foram obtidos com sementes 
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armazenadas a 98% de umidade rela
tiva, na qual mantiveram seu teor de 
umidade relativamente constante. A via
bilidade foi observada até 240 dias, 
embora a germinação tenha sido redu
zida de 68% (imediatamente após a se
cagem) a 24%. Os autores investigaram, 
ainda, o efeito de soluçCles de poli (gli
col etilênico) 6000 com potenciais 
osmóticos de -lO , -15 e -20 bar, sobre 
a viabilidade de sementes armazenadas, 
a temperaturas de 15 e 20 oCo As se· 
mentes foram previamente tratadas com 
fungicidas Fungizone e mantidas no 
escuro, imersas nas soluções com ven
tilação garantida por bolhas de ar. 
Aos 30 dias de armazenamento, obti
veram 60% de viabilidade com sementes 
imersas em solução de -15 bar, a 15 oCo 
Observaram início de germinação den· 
tro do tratamento a -10 bar, sobretudo 
a 20 0 C. 

Mumford e Brett (1982), da Uni
ve~idade de Birmingham, Inglaterra , 
observaram que ocorreu uma queda 
no poder germinativo quando o teor 
de umidade da semente atingiu a faixa 
de 17 a 20%. Em outro ensaio, manti
veram eixos embrionásios, com desen
volvimento estacionário , em diferentes 
meios de cultura, a 25 °c, em presen
ça de luz, por 18 meses . As autoras 
observaram o efeito de extratos de te
cidos de frutos (pericarpo, mesocarpo 
e endocarpo) e tegumcnto das semen· 
tes , em diferentes estádios de matu
ridade, sobre o desenvolvimento da 
radícula de agrião. Concluíram que os 
homogeneizados do endocarpo e do te
gumcnto de sementes (frutos com 130 
e 150 dias após a fecundação, respecti-
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vamente foram eficientes para inibir a 
germinação da semente de agrião . Basea
das nestes dados, estudaram o efeito des
te tratamento sobre sementes de cacau e 
concluíram que , embora as semcntes 
não tenham ge rminado durante o tra
tamento , sua viabilidade foi mantida a 
1 OOi; , somente até os 14 dias de ar
mazenamento. Em cnsaios posteriores, 
as mesmaS autoras investigaram o efeito 
inibidor de substâncias químicas ' sobre 
a ge rminação da semente durante o ar
mazenamento. Sementes maduras, sem 
polpa c tegumento, foram totalmente 
submersas em soluções desses compos
toS, em placas de Petri lacradas COm 
parafilme c mantidas no escuro , a 25 oC o 
Foram utilizadas três repetições de 
cinco a oito sementes por placa (comu
nicação pessoal, 1982). Embora não 
tenha ocorrido germinação durante o 
armazenamento, a viabilidade foi man
tida a 1007< somente até os 14 dias, em 
solução de ácido c1orogênico (i 0- 2 M), 
cumarina (i 0- 3 M), ácido cumárico -2 
(10 MelO-3 M) c ácido cítrico (10-1 M). -· 
Quando utilizaram, no entanto, solução 
de poli (g1icol etilênico) 6000 a 407< , 
observaram que as sementes mantiv(!l'am· . 
sua viabi lidade a 1007r aos 175 dias de ' 
armazena ment o. 

Figueiredo (1983), da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (UER1), 
conduzindo expe rimentos no labora
tório de Análise de Sementes da Esta
ção Experimental de Itaguaí, utili.LO~ 
sementes com e sem tegumento, oriun
das de frutos verdoengos, e testou o 
efeito de diferentes condições e substán~ 
ci3s na conservação das sementes. Se
mentes seca das por 12 horas, â sombra, 

em temperatura ambiente, tratadas com 
sete fungicidas ou peletizadas com gOllla 
arábica e carbonato de cálcio , foram 
armazenadas em sacos de polictileno a 
25 ± l oCo Dos fungicidas tes tados, a 
Ne311tina foi o mais atuante no COlltro 
le do ataque fúngieo facultando às se
mentes permanecerem viáveis até 100 
dias. Seguin do-se a este, o fungicida 
Bcnlate conservou-as por 70 dias. Plân
tulas desenvolvidas de sementes trata
das com esses dois fungicidas apresen
taram um desenvolvimento mais acen
t uado que as dos demais tratamentos. 
Sementes sem tegumento apresentaram 
valores de germinação significativamente 
superiores aos das sementes com tegu
mento, dentro de cada tratamento. 
Sementes peletizadas permaneceram viá
veis até 20 dias . 

A autora utilizou também sementes 
recém-cxtraídas dos frutos c sem tegu
mento , lue foram mantidas imersas em 
diferentes substâncias, à 25 ± 1 oc'o As 
imersas em soluções de ácido abscísico , 

, pectina e manitol germinaram durante 
o armazenamento. 

. Os resultados dos experimentos con
duzidos com produtos gordurosos indi-- , 
çaram que o óleo de soja destacou-se 
dos demais na conservação da semente 

. até 40 dias. 
SoluçÕes de mel comportaram-se 

corno ftlngicidas durante- o armazena
mcnto 'das sementcs, Porém não se 
mostraram como tratamcnto de con
servação eficiente, pois soluçõcs de 
mel a 30 e 407< mantiveram a viabili
dade das sementes somente até 20 
dias. 

As sementes imersas em poli (glicol 
etilênico) a 40 í'c. e em poli (ghcol pro-
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pilênico) a 90Y, apresentaram·se VIa

veis até 60 e 30 dias, respectivamente. 

Os éteres celulósicos foram - os me

lhores meios encontrados pela autora 

para conservar as sementes de cacau. 

A carboximetil-celulose manteve a via

bilidade das sementes até 180 dias, 

enquanto a metil-celulose destacou·se 

conservando 93 7< de sementes viáveis 

até 210 dias. 
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A polinização do cacaueiro no Recôncavo Baiano, Brasil. 
2, Avaliação do método de ventilação forçada 

Saulo de Jesus Soria!, Antonio Fernando de S. Pinho1 e Evandro S. Peixoto 1 

Resumo 

Foram determinadas as ta xas de polinização natural e feitos alguns testes de polinização 
mecâniCl das flores por ventilação forçada, para avaliar a eficácia do tratamento na fertiliza · 
ção em algumas variedades de cacau cultivadas no Recôncavo Baiano. Nessa região, a produti· 
vidade dos cacauais é baixa devido ao baixo índice de diversidade dos polinizadores do cacau· 
ciro, atribuída a vários fatores : monocu ltura de cana-<!e-açúcar, clima, idade dos cacaueiros c 
predominância de variedades auto·incompatíveis. Encontrou·se que as taxas de fertilização 
natural não düerem das encontradas nO Sul da Bahia e que a polinização mecánica por vcnti· 
lação forçada aumenta a taxa de fertilização . Os acréscimos de fertilização obtidos foram eq uiva· 
lentes a 2,38% quando comparados com J ,16% na testemunha. Os valores obtidos de aumento 
da prod ução em termos de número de frutos por árvore foram equivalentes a 10,39 frutos tár· 
vore no tratarnento comparados com 5,71 frutos/árvore, lia testemunha . Corresponden temente, o 
ganho da produção em peso seco foi equivalente a 393.56 S no tratamen to, co mparado com 176,00 
g na testemunha. Em geral , os valores 11 0 uatamento dobraram numericamente quando compara · 
dos cOm os da testemunha. E de se esperar que, em urna população constitu ída de plantas auto· 
compatíveis, a polinização mecânica ocasione ga nhos de fertilização mais elevados. A polini· 
zação mecânica poderia, portanto, ser uma opçâo interessante para área onde ocorrem defi· 
ciências de polini7.adorcs. Necessitam-se 1I0vaS informaçõcs a respeito das taxa s de polinização 
natural, uma vez que as populações estudadas era m muito jovens. 

Palovras . chave: 'Ih eobra ma cacao. polini7.açào mecânica 

Cacao pollination in Salvador Bay region of Bahia, BraziL 
2.Assessment of mislblO'Aer pollination 

Abstl"dct 

Mechanical poUination tcst. "ith portable knapsack mistblowcrs werC carri ed o ut in the 
Salvador Bay reglon (Rcroncavo Baiano), Bahia, SrazU, On the local cultivars. Productivity 

I Divisão de Zoologia Agr(cola, Celltro de Pesquisas do Cacau , APT C/:.'PLAC, 45600, Itabulla. 
Bahia, Brasil. Elldereço atual: Celltro Nacional de Pesquisa de Uva e Vinho. Contrato /lCA I 
EMBRAPA, Caixa ,.·'<tal130. 95700, Ben to GOIIÇtllves. Rio Gralldedo Sul. Brasil. 

'Estação Experimental Sósrhenes de MiraI/da. CaL<a Postal 50. Santo Amaro, Bahia, Brasil. 
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of cacao in t his rcgion i co nsidercd poor d uo to the low index of divcrsi ty of poUinato r insects. 
111is situarion is aCtr ibutcd to several factors such as sugar canc as prcdo mi na nt monocultUIC in 
the region, aclimate of long ury spe Us, vcry yo ung eacao plant.tio ns and prrdominanee of sc lf 
incompati blc ,,,tiotics of cacao . Rcsults indicate that mech. nical po Uina tion with mistblowcr 
cq uipment alm Ost do ubled fert ilization rates a S compared to control. Resuit also indicue lha! in
crease in fert ilizat lon wer. equ ivale nt to 2.38% as compared to 1. 16% in the control. Produ etion 
in tcrn lS o;' llumbers o f fru its pcr trcc incrc.scd to 10.39 fruits/trec in the trcatment. as compared 
to 5.71 fruits/trcc in t he con trol. Asscssmcnl in dry weigl1l of ca cao beans indicated 393.56 gl 
trcc i" lhe poUinatcd arcas as compared to 176.0 g/ trcc in t hc co nt ro!. In gencra l, numbers al most 
doublccl in thc trca tcd areas as compared to thc ones of the eontrol. lt is cxpeetc d Ihat a popu la
tion mado UI' o f self com pa ti bit varic tics is ablc to yicld more aftcr mis tblo wcr poll ina tion . Mist
blowcr poUination, therefore, sccms to be a promi ing tcchn ique whcn applied to setf co mpa tible 
varictics. On lhe Ol heI hand. na tural poU inat ion rates cncountcrcd at the Rcconcavo regian \Vere 
quanti lat ively similar 10 the one$ cncountercd in the Sou th of Bahia , the most traditional cacao 
produeing arca of Brazi!. It i< neCC sary to accumula tc more in formatio n in rcla tion tO na tural 
poUination ra tes , duc to thc fac t tha t popula tio ns studicd werc cOll"idcrcd cxtrcmcly young. 

Key words: n,eobromo cacao , mcchanical polli nat ion 

Introdução 

Estudos realizados por Soria, Wirth e 
Pinho (1983) indicaram que a baixa pro
dulividade inicial dos cacauais do Recôn
cavo está relacionada com o baixo índi
'ce de diversidade (H ~ 0,74) das espécies 
polinizadoras do cacaueiro. 

Alguns fat ores foram citados como 
responsáveis pelo baixo valO! de H, des
tacando-se a monocultura da cana-de
açúcar , existente na região po r quase 
400 anos, condições climáticas , idade 
dos cacauais e predonúnância de varie
dades de cacaueiros auto-incompatíveis . 

A fim de se comprovar a influência 
de alguns dos fatores acima , foi realiza
do o presente trabalho, cujos objetivos 
foram os seguintes: delerminar a eficá
cia do método de ventilização forçada 
para induzir a fertilização; determinar 
as taxas de fertilização natural ; fal er 
alguns testes de polinização mecânica 
no campo; fazer um relacionamento 
do problema com as variedades plan
tadas e elabo rar recomendações de 
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acordo com as observações fe itas . 

Material e Método< 

Taxa de fertilização natural 

As avaliações de fertilização natural 
foram· conduzidas no município de Can
deias, Bahia. 

O índice de fertilização (IF) foi cal
culado da seguinte maneira : 

IF (%) = 
Frutificação total x 100 

Flores + botões 

As flores e botões foram contados se
manalmente em uma seção do tronco 
e em uma seção do ramo da copa de ca
da cacaueiro . Os frutos foram colhidos 
nas seções acima descritas. Os números 
correspondern ao to tal de flores , botões 
e frutos de 10 cacaueiros h t'bridos plan
tados em 1970, num espaçamento de 
3 x 3m e mais um cacaueiro no centro 
do quadrado , na fazenda Pararnirim, Mu
nicípio de Candeias, Bahia. Os perlodos 
em que foram tomados os dados foram: 
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flores e botõcs - janf7 5 a set/78; frutos 

pecos - fevf75 a novf78 ; frutos sadios -

jul/75 a fev /79. Estes per(odos foram 

considerados com base no tempo neces

sário à formação dos frutos pecos ( um 

ou dois meses após a floração). Os Illbri

dos trabalhados foram uma mistura das 

seguintes combinações: CAT X SCA·6, 

CATXUf'-613, CATX F-667 c CAT 

X IMC-67 . Estes dados foram extraídos 

do experimento "Periodicidade do cres

cimento e da floraç:fo do cacaueiro no 

Recôncavo do Bahia'" (comunicação 

pessoal de A. F . de S. Pinho, 1985)3. 

Polinização mecânica 

Os seguintescruzamentosdas varieda

des SCA - 6 (na Estação Sôsthenes de 

Miranda), SCA - 6, UF - 613. UF - 667 

e IMC - 67 (na Fazenda Almas) , cruzadas 

com (atongo, em populações respecti

vas de 10, 47, 22, 13 e 10 árvores para 

cada cruzamento, foram devidamente 

etiquetados e receberam o tratamentu 

de ventilação forçad3 . Populações corres· 

pondentes de 10, 45,20, 11 e 10 árvores 

para us cruzamentos acima mencionados , 

respectivamente, não receberam nenhum 

tratamento de polinização e foram ava

liadas na qualidade de testemunha. 

As árvores, plantadas com espaça

mento regular de 3 x 3 m, tinllam, na 

época do experimento, idade aproxi

mada de 7 anos, na Fazenda Almas. 

Os quatro cruzamentos tinham popula

çõcs variáveis (Quadro 2), com teste

munha na mesma área. A comparação 

'ESOMI - Est. I::xp. s. Miranda , C Postal 

50, Santo Amaro. Bahia. 

estatística foi feita comparan do-se as 

médias das árvores tratadas. em mude

lo experimental de parcela não pareada . 

utilizando-se o teste t. 

Um atomizador FONTAN JLO, tipo 

L77 L, de fabricação alemã, foi utilizado 

para soprar as flores . Em sua máxima 

aceleração, a máquina produz um jato 

de ar de intensidade equivalente a um 

vento de 51 quilômetros por hora , medi

do a 1 ,5m de distância a partir da boca 

do atomizador (distância média entre 

este e as inflorescências). Nestas condi

ções, as flores foram agitadas violenta

mente até o ponto em que aquelas não 

fertilizadas, e de mais de dois dias de ida

de , fossem arrancadas da ár~ore . As flo

res foranl sopradas quatro vezes , em dias 

ai te m ados, nas primeiras horas da manhã . 

duran te uma floraçao de 1977. 

A eficácia do tratanlento face à tes

temunha foi determinada contando-se as 

flores , bilros e frutos maduros colhidos 

por árvore e pesando-se as sementes fres

cas . O peso seco foi calculado na base de 

40~ do peso úmido, de acordo com a 

recomendação feita pela Divisão de Ge

nética e Melhoramento do Centro de 

Pesquisas do Cacau. 

KesuJ tados e Discussão 

Taxa de fertilização natural 

Os resultados das avaliaçOcs semanais 

de floração e frutificaÇão realizadas em 

Candeias, no período de 1975 - 79. indi· 

caram que, somente 2%, aproximada

mente, atingiram o estado de fruto cole

tado, após aplicada a equação do índice 

de fertilização; 
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IF = 
839 x 100 

40.170 
= 2.09% (Quadro I) 

Quadro; - D.Jdos de f1oraç ao e frut~ 

fi caça0 em t ronco e ramos de cac aueiros 

" i bi" i dos no Recôncavo da Bahia , 1975-

1979. 

Parâmet ros ava 1 iados 

Gu oes fl o"ais 

Flo"es abe r tas 

r" utos pecos 
, rutoS colh Idos 

Tala 1 

23 .993 

16. 177 

320 

519 

o alcance da presente interpretação é 
limitado pelo falO de que as observações 
foram feitas numa população jovem e 
pequena, que nunca excedeu aos 7 anos 
de idadc. Sabe-se que os hábitos de fiora
çãO do cacaueiro evoluem com o tempo, 
dent ro da vida econômica do cacaueiro. 
que , de acordo com as pesquisas do 
CEPEC, excede aos 40 anos de idade. 
Mesmo assim, estas taxas preliminares 
não divergem muito das observados por 
Vcllo (1969) e colaboradores na área do 
CEPEC, no Sul da Ilahia. Estas taxas pre· 
liminares ind icam a necessidade de se fa· 
zer pesquisas mais aprofundadas para se 
conhecer melhor as caUSaS dos V'alores 
haixos de produção nas novas plantações 
de cacau no Recôncavo. 

Polinização mecànica 

Resultados relativos à obtenção de 
ganho em fertilizaçao, número de frutos 
por árvore e peso seco de amêndoas por 
cruza (Quadro 2) indicam que as taxas de 
fe rtilização foram maiores para as popu· 
lações nas quais de aplicara sopro tanto 
na área experimental da Estação Expe. 
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riment:u Sósthenes de ~ I iran d a (ESOW) 
como na Fazcnda Almas. Sucessivamen
te , as taxas mais elevadas foram ob erva· 
das 110S 11Il)Tidos de Ca tongo com Scavi· 
na (3,4~; na Estação Sôs thcncs de Miran
da e 3 ,7 ~: na bzcnda Almas) no quais 
o Scavina, auto-incompat ível, atuou co· 
mo doador de pólen e o Catongo, auto· 
compatível, como receptor. Os valores de 
fertilização obtidos pa ra as outras cruzas 
UF·613, UF·667 e IMC-67 foram de 
1,9%, 1,9% e 1.0% de fertilização. res· 
pectivamente. A média obtida das cru
zas trabalhadas foi equivalente a 2.38%. 

Quando comparadas a populaçõcs tra· 
tada e não tratada, os rcsultados na teso 
temunha indicaram valores de fertiliza
ção decresccn temente hierarquizados co· 
mo se segue: SCA-6 - 1,6 (fazenda AI· 
mas), SCA - 1,2 (ESOM l) , UF -667 -
1,1, F -6 13 - 1,0 e IM C·67 - 1,0. Fa· 
zendo·se a média destes valores , para a 
testemunha, obteve-se I , 1 6~ , isto é, a 
fertilização no tratamento (2 ,38~) do· 
brou o da testemunha ( I ,161.). 

Comportamento quantativamente si
mi lar se observou na avaliação do efeito 
do sopro em termos de número de frutos: 
10.39 fr ut os/árvore, no tratamento so· 
pro comparado com 5,71 frutos /árvore, 
na testemunha. O valor de peso seco por 
cruza foi também superior no sopro 
(393,55 g/pé) comparados com 216,07 
g/pé na testem unha. 

A expectativa, de aco rdo com Bar
tley, 19844 (comunicação pessoal) seria 
dc obter uma geração FI 75 1. auto·in
compatível, já que o Catongo runciona 
como recessivo quando combinado en· 

• B.nley. B.sil, Contrato ItCA/CE PLAC. 
CE PLAC/DEPEA , Belém, Pará. 
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Quadro 2 - Valores de fertilizaçao, frutifi cação e produção em populações de hl 

bridos apÓs t ratamento com sopro no Re cônc avo Ba i a no , 1977 . 

Taxa de 
Núme r o de 

Número de Peso Peso 
nibr ido c!ca tongo fert i 1 i zação fru t os! seco seco 

( ) arvores arvore ( g! ã rvore) (g!seme nte ) 

Tra tamen to Sopro 

SCA - 6 [SOMI 3 . 4 10 

SCA-6 Faz. Almas 3 . 7 47 

UF - 6 13 Faz . Al mas 1 .9 22 

UF-6ó7 Faz . Almas 1 , 9 13 

It-IC - 6 7 Faz. A l r..as 1, 0 10 ' 

~1édias 2 , 38 

Tes temunhJs 

SCA - 6 ESOt-'I 1 .2 lC 

SCA - 6 Fa : . Almas L5 45 

UF - 613 Fa z . Almas 1 , O 20 

,X- v67 Faz . Almas 1 , 1 

lt'lC - 67 Faz. Alma s 1 , O 

/oIéd ia $ I , ! 6 

tre forasteiros (SCA provém de cruzas 
com o forasteiro amazônico). 

Uma possível explicação para este fa 
to seria atribuir o acréscimo de fertiliza
ção e prendimento de frutos à segregação 
auto compatível esperada de 25%, de 
acordo com a taxa 3:1, auto-incompatí
vel : autocompatível, respectivamente. 

Pelos motivos acima ex postos, o uso 
da prática de sopro em tais populaçôes 
de hlbridos, mesmo com resultados posi
tivos quanto ao seu impacto, mostra que 
as taxas de prendimento encontram-se 
aquém dos encontrados quando a práti
ca é aplicada em variedades compatí
veis, tais como o cacau comum da Bahia 
e as cultivares UF-221 e UF-667. De 
acordo com a literatura '(Sória e Cerdas, 
1966 ; 1970; Coral, 1970; Soria, 1974 ; 

11 

10 

12 . 81 314, 60 0 ,96 

7 , 27 321 .8 1 1, 38 

11 , 69 509 , 85 1 ,35 

9 ,30 428 . 00 1 ,35 

10 , 39 393 , 56 1 ,26 

6 ,31 189 , 60 0 .9 1 

5 , 55 226,00 1 , 24 

6 , 00 277. , 73 I ,30 

5 . 00 176 , 00 1 , 14 

5 , 71 216 , 00 I , 14 

Knoke, Sória e Chapman, 1980), nestas 
últimas variedades chegou-se a obter a
créscimos de produção de quatro ou 
mais vezes o valor da testemunha. Nos 
resultados da presente pesquisa (Figura 
I) , o aumento da fertilização das flores 
pela ação do sopro pode ser evidenciado 
na primeira ondulação da curva, cuja in
flexão corresponde ao intervalo de fre
qüência de 15 sementes por fruto. Este 
tipo de resposta ocorre em progênies 
procedente de pais autocompatíveis. 

Esta evidência de uma fertilização auto
compatível é, pelo menos teoricamente , 
inesperada para a população em tese , 
tendo em vista que o material botânico 
está constituído por cruzamentos entre 
CalOngo, autocompatível , e os SCA-6 , 
UF -613 e IMC -67, auto-incompatíveis . 
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Sabe-se que a incompatibilidade é um ca
ráter dominante, esperando-se, assim, 
que a progênie resulte 75% auto-incom
patível. Entretanto, os dados estão mos
trando o contrario: certa característica 
de comportamento autocompatível. 

Os híbridos distribuídos aos agricul
tores do Recôncavo, resultantes de cru
zas de Catongo com variedades de alta 
produtividade, são os mesmos que os 
distribuídos aos agricultores no Sul da 
Bahia . Existe, entretanto, diferença no 
comportamento de produtividade nas 
duas regiões. No Recôncavo, a produção 
está aquém da esperada e observada no 
Sul da Bahia . A diferença atribui-se ao 
fato de que as populações de mosquinhas 
- indispensáveis para polinização de va
riedades auto-incompatíveis - são abun
dantes no Sul da Bahia e escassas no Re
côncavo. O Catongo autocompatível 
parece ter-se adaptado bem no Recônca
vo devido à sua versatilidade de meios 
de autopolinização . Numa variedade au
tocompatível , qualquer meio mecânico 
capaz de veicular o pólen e depositá-lo 
no pistilo é suficiente para provocar poli
nização e fertilização . 

Permanecendo os outros fatores de 
clima, solo e água favoráveis (pinho , 
1972; Silva e Pinho, 1979; Pinho e Pei
xoto , 1983), pode-se antever vantagens 
na utilização de variedades autocompa
tíveis no Recôncavo e que o uso da varie
dade autocompatível seja alternativa in
teressante para incentivo da cacauicultu
ra no Recôncavo Baiano. Existe prece
dente de que plantações de Catongo pu
ro, na Fazenda Porciúncula, foram bem 
sucedidas, com idade de aproximada
mente 30 anos, ainda em plena produ-

çãO, com média de 963 kg/ha, superior a 
média (225 kg/ha) obtida nos cacauais 
decadentes de cacau Comum no Sul da 
Bahia. Assim sendo, pode-se antever 
vantagens na utilização de variedades au
tocompatíveis no Recôncavo, baseando_ 
se em dois motivos : a variedade permite 
a utilização de métodos mecânicos fá
ccis de induzir fertilização quando os po
linizadores naturais são insuficientes. Por 
outro lado, a realização de experimentos 
sobre polinização manual em plantas 
com diferentes graus de compatibilidade 
talvez fornecesse novos elementos na elu
cidação dos problemas relacionados à 
produtividade inicial dos cacauais do Re
côncavo Baiano. 

Conclusões e Recomendações 

I . A polinização mecânica pelo mé
todo de ventilação forçada mos
trou·se eficaz, induzindo acrésci
mos na fertilização e prendimento 
de cacau. 

2. As taxas de fertilização natural ob
tidas no Recôncavo não diferem 
daquelas obtidas no Sul da Bahia. 

3. Recomenda-se o fomento do uso 
de variedades autocompat{veis pa
ra a região do Recôncavo para ga
rantir a fertilização espontânea, 
em vista do problema da falta de 
diversidade de insetos poliniza
dores . 

É de se esperar, assim, que, em uma 
população constituída de plantas compa
tíveis , o uso da polinização mecânica por 
meio de ventilação forçada apresente ga
nhos de fertilização mais elevados. 
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Níveis residuais de BHC (HCH) em amêndoas de cacau na Bahia, Brasil! 

Paulo Romeu F. Berbert 2 e Paulo Fernando Nunes da 0uz2 

Resumo 

Determinaram-se mensalm_nte, durante o ano de 1983 , os níveis residuais de BHC em amên
doas de cacau coletadas em armazéns de exportadores. Detectaram-se resíduos de BHC em to
das as amostras analisadas e os níveis médios variaram de 0,05 a 0,2 ppm. Esses níveis encon
tram-se dentto dos limites de tolerância estabelecidos pela maioria dos países importadores 
(0,5 a 1 ppm) e também dentro da tolerância estabelecida no Brasil para o gama BHC, que é 
de 1 ppm. Os resultados indicaram ainda que é necessário um períodO superior a 60 dias entre 
a aplicação do inseticida e a colheita para que ocorra uma' diminuição significativa nos níveis 
resíduais. 

Po/llvrar-chave: 771eobromll 01010, semente, inseticida, BHC, resíduo 

Residue leveis of BHC (HCH) in cacao beans in Bahia , Brazil 

Abstract 

lhe levei of BHC (HCH) rcsidues was determined monthly, during 1983, in cacao beans 
coUected fram exporter's warehouses. BHC residucs were detected in aU samples analyz.ed, the 
monthly average ievels varying from 0.05 to 0.2 ppm. These results showed that the residual 
leveis are below the tolerance limit of the majority of importing countries (0.5 to 1 ppm) and 
whithin the limit established by Brazil for gamma BHC (1 ppm). In addition, the results sug
gest that a significant decrease of the rcsidue leveis occurs only 60 days after the' insecticide 
application. 

Key-words: 771eobroma C0010, seed, insecticide, BHC, residue 

I Resultados preliminares apresentados no 7<? Encontro Nacional de A Mlistas de 
Resfduos de Pesticidas, Instituto Adolfo Lutz, São Paulo, SP, Brasil. 

'Divisão de Zoologia, Cen"o de PesQuiSQs do Ca01U, APT CEPLAC, 45.600, Itabuna, &hia, 
Brasil. 
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Introdução 

A presença de resíduos de defensivos 
agrícolas em alimentos tem inquietado 
os Organismos nacionais e internacio
nais, preocupados com a saúde humana, 
e, a cada dia, surgem leis, cada vez mais 
restritas , com respeito a níveis de tole
rância desse resíduos em um número 
crescente de países (Brasil, 1984; In
ternational Office of Cocoa and Cho
colate, 1980; 10int FAO/WHO Food 
Standards Programme, 1984)_ 

O BHC, apesar de ser um inseUCl
da clorado de média persistência , é 
bastante estável à ação da luz, calor, 
ar e ácidos fortes (Almeida, Piedade e 
Souza , 1962), e pode permanecer no 
ambiente , sem se degradar totalmen
te , por vários anos (Menzie, 1972; Mat
sumura, 1976)_ 

A intensificação do uso do BHC 
na região cacaueira da Bahia teve 
início por volta de 1960, quando o 
consumo nesta região era de 500 t/ 
ano, aplicadas em uma área de 20 mil 
hectares. A partir de 1979, o seu con
sumo na cacauicult ura nos Estados 
da Bahia e Espírito Santo alcançou 
cerca de 10.000 t/ano , aplicadas em 
uma área de aproximadamente 460.000 
hectares. No Sul da Bahia , o BHC tem 
sido aplicado nas plantações de cacau 
na formulaça-o pó seco , concentração 
de 1,5% do isômero gama , contendo, 
entretanto, essa mistura inseticida, 12% 
do total de isômeros, sendo que o isô
mero alfa representa de 6 a 8% desse 
total. Normalmente são feita duas 
aplicações por ano, nas dosagens de 
16 kg/ha por aplicação , nos meses 

RevlJtD TheobromQ 16(1). 1986 

de setembr%utubro e dezembro/ja
neiro . Sabe-se que o efeito inseticida 
deve-se quase exclusivamente ao ioo
mero gama, mas os demais isômeros, 
principalmente o alfa, são bastante 
tóxicos ao homem (Fincke., 1974)_ 

Relatório do International Office 
of Cocoa and Chocolate (1980) men
ciona a existência de um grande nÚ
mero de dados relativos a níveis resi
duais de pesticidas organoclorados em 
cacau, coletado por membros desse 
Organismo, em laboratórios da Ho
landa , Suíça e Inglaterra . . O inseti
cida mais comumente encontrado 
foi o lindane (isômero gama do BHC), 
em níveis que, ocasionalmente, alcan
çam 0,2 ppm para a amêndoa e 0,4 
ppm para a gordura, encontrando-se 
a maioria dos resultados, entretanto, 
abaixo de 0,1 ppm. O isômero alfa 
foi também encontrado em quanti
dades ' significativas em algumas amos
tras, quantidades essas não especifica
das. Note-se Que a maior parte do cacau 
analisado , segundo o citado relatório, 
foi proveniente da África, onde o lin
dane é mais utilizado que o BHC. Nos 
laboratórios de indústrias chocolateiras 
dos Estados Unidos , têm-se detectado 
n (veis residuais de BHC em amêndoas 
de cacau provenientes do Brasil de até 
0,5 ppm. No Brasil, entretanto, existem 
poucos dados disponíveis relaúvos a re
síduos de BHC em cacau . 

A contaminação das sementes de 
cacau pelo BHC pode ocorrer de várias 
maneiras : I) Durante a quebra dos fru
tos, extremamente contaminados com o 
inseticida, manuseados pelos operários a 
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fim de retirarem as sementes. Esse tipo 
de contaminação pode ser bastante ex
pressivo se a colheita for realizada a ape
nas alguns dias da aplicação do insetici
da, como acontece nos meses de setem
bro e outubro; :!) quando se aplica o 
[lHe em áreas próximas ao local onde 
se realiza a colheita e a quebra de fru
tos. Neste caso, as sementes ficam ex
postas ao contacto direto do insetici
da ; 3) quando se aplica o inseticida em 
áreas próximas ,às instalações de benefi
ciamento (cochOS, barcaças e secadores) , 
onde novamente as sementes estão ex
postas diretamente ao contacto do in
seticida; 4) ao se manter os sacos de 
I3HC nos mesmos depósitos utilizados 
para guardar o cacau, prática esta um 
tanto comum na região cacaueira; 
5) por efeito sistêmico. Encontra-se 
na literatura que o lindane tem efeito 
sistêmico, podendo, portanto. ser absor
vido pelas ra ízes das plantas e transloca
do até os frutos (Talekar e Lichtenstein, 
1971; Matsumura, 1976). Não temos, 
entretanto, conhecimento de nenhum 
estudo desse tipo para o cacau. Por ou
tro lado, um estudo recente feito pelo 
autor sobre níveis residuais de I3HC em 
amêndoas de cacau a diferentes inter
valos entre a aplicação do inseticida e 
a colheita do fruto (Berbert , 1985), in
dica que é relevante e significativa a trans
locação do BHC para a semente de ca
cau, através da planta . 

o uso intensivo que vinha tendo esse 
inseticida na cultura do eacau na l3ahia 
poderia resultar em uma contaminação 
progressiva do ambiente e amêndoas de 
cacau; daí a necessidade de se conhecer 
os níveis residuais deste inseticida nesse 

produto, sendo essa necessidade reforça
da pelo fa to de ser o cacau um produto 
de exportação. 

Materiais e Métodos 

Foram amostrados mensalmen te , du
rante o ano de 1983, quatro lotes de 
500 sacos., contendo cada um 60 kg de 
amêndoas de cacau, estocados em arma
zéns de exportadores localizados no Sul 
da Bahia. Para se ter uma maior abran
gê ncia da região cacaueira, esses lotes 
eram, cada mês, amostrados em arma
zéns de diferentes municípios produto
res. Com esse procedimento. evitou-se 
também a possibilidade de se amostrar 
O mesmo lote duas vezes. Após o obten
ção de amostras compostas. representa
das por I O~ dos sacos , estas foram redu
zidas por Quarteamcmo a cerca de 
I kg cada. As amostras de amêndoas de 
cacau, contendo cerca de 7 ~; de umida
de, e com cascas, foram congeladas em 
nitrogênio líquido e pulverizadas cm 
desintegrador de laboratório Tekmar 
modelo A-lO . O pó de cacau (lOg) assim 
obtido foi submetido à extração da gor
dura. juntamcnte com os prováveis re
síduos do inseticida. em aparelho 
Soxhlet. utilizando-se hcxano redcs
tilado como solvente. Toda lã de vidro . 
cartucho extrator e sulfato dc sódio 
utiliz.ados foram previamcnte dcscollta
ITunados em aparelho com hexano por 
três horas. Dois e meio gramas dest a 
gordura foram utilizados para extra
ção do inseticida, basicamente segundo 
o método da Associatioll of üfficial 
Analitical Chemists (1975). Testes pre
viamente realizados em laboratórios 
mostraram que, para o caso de análisc 
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de res íduos d' UlI C em amêndoas de 

cacau. a limpeza do extrato aplÍs a par

tiçãn . em col una <.Ic tlorisil. po<.le ser 

<.Iispensada sc m preju ízo para an,il isc. 

Apú ' concentração para 5 1111 em eva

porador rotativo 3 v:ícuo, o extrato fo i 

injetado el11 cromat ógrafo da C.G. mo

delo 370, equipado com de tector de 

captura de electrons. fonte de i63 e 

coluna de vidro de 2 111m de diâmet ro 

in terno e 1,2 m de co mprimcnto. con

tendo cromosorb W, 80/ 100 malhas. 

impregnado com 10% de OV -17. sendo 

o gás de arraste o N 2 na vazão de 60 

ml/ minuto. As temperaturas de traba

lh o foram: es tu fa 200 °C, de tector ~40 

0C e vapori zador ~ 20 0e. A identi llca

ção dos picos cromatográficos foi fe ita 

adic ionando-se ao ext rato . cada um dos 

jsômeros do BHC e observando-se o au

men to do pico corresponden te . em rela

ção aos demais. Para a quantificação, fo -

r3m comparadas as ,ire as dos picos gera

dos por quantid:ldcs conhecidas de p" 

drôes d:JS insc ticidas correspundentes. 

Resultados e Discuss:io 

Os resultados obt idos (Quadro I) 

mostram que foram detec tados res í

duos, mesmo que, às vezes, em níveis 

baixos (0,05 ppm) em todas as amo -

tras analisadas. Os níveis resid uais mais 

baixos (0.05 a 0.09 ppm) ocorreram em 

amost ras eolct"das nos ;neses de agosto 

e outubro e em fevereiro e março, e os 

mais elevados (0.2 ppm) entre os meses 

de novembro c janeiro e no mês de 

junho. Não foram realizadas cole tas nos 

meses de abril e maio por não haver ca

cau nos armazéns dos exportadores nes

se período. 

Os teores de BI-IC encontrados nas 

amêndoas de cacau nas diversas épocas 

Quadro 1 - Nive i s re si dua is de BHC em amêndoas de cacau secas e 

com ca sca , co 1 et adas mensa lmen te em ar mazéns de expo r t adores . Mé-

d ia de qua t ro repe ti çoes . 1933 . 

Epoc a de co l eta da amostra 
nos arrnazens 

Ja ne i ro 

Fever eiro 

1arço 

Junho 

Agos to 

Se t embr o 

Ou t ubro 

Novembro 

Dezembro 
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Niveis r es i duai s de BHC 
To ta 1 de i sômeros ( pprn ) 

0 , 20 

0 , 08 

0 , 09 

0 , 20 

0 . 11 

0 , 07 

0, 05 

0 ,13 

0 , 18 
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amostradas, mesmo relativamente altos 
em alguns períodos, encontram-se ainda 
dentro da tolerância aceita pelos princi
pais países importadores desse produto ; 
esses limites normalmente se situam en
tre 0 ,5 e I ppm. No caso do Brasil, en
tretanto , os níveis detectados encon
tram-se bem acima do nível de tolerân
cia recomendado e aceito neste país, 
até 1983 , para o gama BliC, que era de 
0,001 ppm (Galvfo, s.d .), nível este que 
se situa bem abaixo da tolerância de ou
tros países . A partir de 1984 ,entretanto,o 
limite máximo de tolerância para o ga
ma BHC na legislação brasileira mudou 
para I ppm (Brasil, 1984). A Comissão 
do Codex Alimentarius sugere o limite 
de tolerância para o lindane, isômero 
gama do BHC, em amêndoas de cacau, 
de I ppm (Joint FAO{WHO Food Stan
daIds Programme, 1984). Esse limite é 
aceito por boa parte dos países parti
cipantes na Comissão do Codex, inclu
sive os Estados Unidos, e, atualmente, 
o Brasil. 

É difícil , neste experimento , rela
cionar com precisão as variações no 
grau de contaminação do cacau ocorri 
das durante o ano com às épocas de 
aplicação do inseticida , deVido à difi
culdade em se saber o tempo exato 
decorrido en tre as colheitas dos frutos 
e as amostragens das amêndoas, reali
zadas nos armazéns dos exportadores; 
e esse não foi realmente o objetivO 
dessa pesquisa. Por outro lado, levan
do-se em conta Que o cacau pcnnane-
cc em média 30 dias en tre os armazéns , , 
dos produtores e os depósitos dos ex
portadores (Serôdio, Prado e Rihan, 
1980), conclui-se que transcorreram 30 

a 60 dias entre as colheitas dos frutos 
e as amostragens, podendo-se, então, 
fazerem-se algumas considerações: 

Os dados contidos no Quadro I in
dicam que, de modo geral, os meses nos 
quais o cacau alcançou os mais baixos 
níveis resíduais (setembr%utubro) cor
respondem ao produto colhido, com 
mais de 60 dias, - em geral 90 a 120, 
- após a última época de aplicação do 
inseticida Ganeiro/fevereiro); os meses 
onde ocorreram os teores mais altos, 
correspondem ao cacau colhido na 
mesma época ou até 60 dias após a 
aplicação do inseticida. Assim, o alto 
índice encontrado nas amostras cole
tadas no mês de janeiro, corresponderia 
ao cacau coUúdo em novembro/dezem
bro, 30 a 60 dias , portanto, após a épo
ca de aplicação de I3HC (setembr%u
tubro). O alto teor detectado em junho 
scria rel ativo ao cacau .:oUlido em abril, 
igualmente 30 a 60 dias após a última 
aplicação do inseticida, a qual ocorreu 
em fevereiro. Os níveiS resíduais já re
lativamente baixos das amostras cole
tadas nos armazéns nos meses de feverei
ro e março, seriam explicados pelo fato 
de ser prática usual na região cacaucira 
Sul da Bahia só se iniciar a segunda apli
cação de BHC após o témúno da colhei 
ta do cacau , liberando assim a mão de 
ob ra , o que ocorre normalmente em ja
neiro . Assim, as amostras coletadas em 
fevereiro e março seriam na realidade 
provenientes de fru tos colhidos em ja
neiro, antes, porém, da aplicação do 
inseticida. 

Conclusões 

1. Foram de tectados resíduos de 
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BII C em todas as amostras analisadas, 
mesmo que, às vezes, os níveis ten11am 
sido bas tante baixos; esses valores va· 
riam entre 0 ,05 e 0 ,2 ppm. 

2. Os níveis encontrados , ainda re· 
lativamente al tos para algumas épocas 
amostradas, encon tram·se ainda den· . 
tro dos limites tolerados pelo Brasil 
e maioria dos países importadores 
desse produto. 

3. Considerando·se como sendo de 
30 a 60 dias o tempo decorrido entre 
a colhei ta dos frutos e as amostragens 
das amêndoas realizadas nos armazéns 
dos exportadores, os dados indicam 
que decréscimo significativo nos ní· 
veis residuais de BHC nas amêndoas 
de cacau só ocorre 60 dias após a 
aplicação do inseticida. 
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Micobiota na fermentação do cacau no Estado da Bahia, Brasil 

Neide Cléa Almeida Ribeiro'. José Luiz Beze"a 1 e 
Alex S. Lopez3 

Resumo 

Foram isoladas e identificadas 16 espécies de fungos associados com a fermentação do cacau 
(Theobroma cacl10 L ) a saber : Aspergillus fumigatus. A. niger. úzsiodiplodia theobromae. Fuso
rium monUilorme • . F. oxy sporum. Mucor racemosus. Mucor sp .• Paecilomyces vario ti. Peni· 
cil/ium citrinum. P. implicatum. P. spinosum. Thie/aviopsis ethaceticus. Trichoderma vir/de e três 
isolados diferentes de Mycelia SterUia. O maior percentual de diversidade ocorreu no início da 
fermentação (O a 44 horas). A partir deste período, houve predominância de A. fumigatu s eM. 
racemoros até o final do processo. No estudo In vltro sobre a influência da temperatura no cr,,-'· 
cimento dt!ssa tnicobiota,. observou-se que a maioria apresentou desenvolvimento mais acen
tuado entre 30 e 45 0C e menor cresciment o a 50 oCo embora esta temperalUSa não tenha sido 
letal. para 60% desses isolados. por um período de 96 horas de exposição. Todas as espécies mos· 
traram'se capazes de produzir ácidos, através da hidrólise de glicose, manose, ,acarose, manitol, 
frutose. xilose, galactose, arabinose, celulose e álcool et ílico. A análise organoiéptica do produto 
revelou cheiro c aparência normais. forte sabor de chocolate e acidez aceitável. 

Palavras·chttVes: Theobroma cacao. fermentação, fungo, acidez 

Mycobiota of cacao fermentation in Bahia State, Brazil 

Abstract 

In a sUlVey of lhe mycobiota concemed wilh lhe fermentation of cacao (Theobroma cacao 
L.) in Bahia the folJowing 16.pecie5 offungi wcre isolated and identified:AspergUlus fumigatus. 
A. niger, úzsiodiplodia rheobomae, Fusarium monUiforme. F. oxy sporum. Mucor racemoros. 
Mucor sp., PaecUomyces varíorL Penle//IIum citrlnum. P. imp/icatus. P. spinosum. ThielttViopsis 
ethacetlcus. Trichoderma viridae and three different isolates of Mycelia Steril/a. The highest 
percentage of diversi ty occurred in lhe beginning of lhe fermentation (from O to 44 ~ours). 

I DlviSlfo de Agrologla, Departamento Especial da Amazônia. Caixa Postal 1801. 66000. Belém. 
Pará. BrasU. 

'DiviSlfo de F/topatologia. Centro de Pesquisas do Cacau (CEPEC). APT CEPLAC. 45600. 1tabu· 
na. Bahia. BrasU. 

'Divisão ile Tecnologia , Engenha.ri~ Agrlcolas. CEPEC 
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After this period there was a predomin anee of A. fumigatus and M. racemosus up to lhe cnd of 
lhe processo A study in virro of the effeel of tcmpr rature on th c growth of th is mycob io ta has 
shown that 1I10st of thesc fungi havc a major dcvelo pmcn t bel",ecn 30 and 45 0C ano a lowcr 
developmcnt at 50 oCo although this tempcrature was no t le thal for 60 per ccnt o f thesc iso lates 
in a cxposit ion of 96 hours. Ali <pceies werc able to produce acids th rough hydrolisi of gl ueosc, 
man nosc. sucrosc. mannito l. fru etose. xylosc . galac tose. arabinosc. ce llulosc , and from ethano l. 
Organolcptic tcs ts of the product showcd norm al smcU and appearan ce, wi th strong choco late 
!lavour and acccptable aci dity. 

Xey words: Theobroma Cilcao. fc rmentation, fungi. acid ity 

Introdução 

A fermentaç:ro do cacau (1heobroma 
02020 L.) é um processo onde os mi
crorganismos estão presentes de manei
ra acentuada. As sementes, no interior 
do fruto São originalmente estéreis, 
mas são contarrunadas por rrucrorga
nismos provenientes do ar e do solo, 
- devido à sua manipulação durante 
a colheita, quebra e transporte e do 
próprio cocho - com material rema
nescente das fermentações anteriores. 
Desta variada mico biota fazem parte 
os fungos, concorrendo acidentalmen
te para inoculação da massa de cacau 
a fermentar. Contudo, no seu decorrer, 
ocorre a seleção desses rrucrorganismos, 
prevalecendo aqueles que melhor se 
adaptem às condições físico-químicas 
oferecidas durante o processo. 

Diversos trabalhos descrevem a rru
crobiota envolvida na fermentação (Ci
ferri, 1931 ; Knapp, 1937; Camargo 
Júnior e Martinclli, 1963 ; Maravalhas, 
Medeiros e Batista, 1966?) e citam as 
fases sucessivas desses rrucrorganismos 
(Ostovar e Keeney, 1973 ; Rombouts , 
1952; Bridgland c Friend, 1958). 
Entretanto , poucos mencionam os 
fun gos como parte integrante dessa 
rrucrobiota devido às condições des-
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favoráveis para o seu desenvolvimento, 
sobretudo na fase inicial, caracterizada 
pela baixa tensão de oxigênio (powell, 
1959; Forsyth e Quesnel, 1963), alto 
teor de álcool etílico (Roelofsen, 1958; 
Lopez e Quesnel, 1973) e elevada tem
peratura (Quesnel , 1968). No entanto , 
durante a fermentação do cacau, são 
encontrados na polpa das sementes 
(Knapp, 1937; Forsyth e Rombouts, 
1951; Forsyth e Quesnel, 1963; Ber
bert , 1979), teores de carboidratos sufi
cientes para favorecer o aparecimento 
de fungos, como foi relatado por Ribei
ro e Lopez (1983). 

Deste modo, considerando-se todos 
esses aspectos, justificou-se a necessi
dade de se identificar essa rrucobiota e 
conhecer as suas características próprias 
em relação a tolerância aos baixos teo
res de oxigênio, altas temperaturas e a 
capacidade de produzjr ácidos a partir 
dos açúcares presentes na polpa das 
semen tes ao longo .:la fermeu tação. 

Material e Métodos 

o experimento foi conduzido em 
cochos de madeira contendo cacau do 
tipo "Comum", colhido nos compos 
experimentais do CEPEC (Centro de 
Pesquisas do Cacau, Ilhéus, BA, Bra
sil) e fermentado segundo método 
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recomendado pela CEPLAC (Alves So
brinho, 1965). 

A intervalos de 12 horas, efetuaram
se medidas de temperatura e tensa:o 
de oxigênio da massa em fennentação 
com sensores termoelétricos acoplados 
a um registrador (Grants lnstruments, 
Lendon, U.K.) e um monitor de oxi
genio (Modelo (OTOX 90, Neotronics, 
U.K.), respectivamente. Coletaram-se 
também amostras para identificação da 
micobiota a cada 12 horas, até o final 
do processo, retirando-se · as mesmas a 
urna distância de 30 cm das paredes 
laterais do cocho e 45 cm de profundi
dade, equivalente à posiÇãO ocupada 
pelos sensores tennoelétricos. 

Para exame microbiológico, utilizou
se o método recomendado por Thatcher 
e Clark (1968) modificado. Colocaram 
35 g de sementes em 350 rn1 de soluÇãO 
Ringer, adicionada de grãos de areia es
terilizada e ágar a 1 % (esterilizado a 
121 0C por 30 minutos) e agitaram-se por 
15 minutos em aparelho magnetizado. 
A partir desse extrato foram efetuadas 
diluições de lO-I a 1 (J" , que foram dis
tribuídas em alíquotas de I rn1 em pla
cas de petri em número de três para ca
da diluição, contendo extrato de malte
ágar-acidificado e incubadas à tempe
ratura de 30,37,45 e 50 0C (semelhan
tes às do cocho) por 96 horas. Na lei
tura dos microrganismos presentes, uti
lizou-se um contador de colônias e o 
resultado foi expresso em número de 
colônia por grama de amêndoa seca. 
Efetuou-se o isolamento dos fungos 
em meio de Sabouraud-ágar, objeti
vando posterior identificação. 

Para avaliar o crescimento das es-

pécies, os isolados foram cultivados 
em extrato de malte agar e incubados 
às temperaturas de 30, 40 e 50 oC, 
utilizando-se seis placas por espécies 
e por temperatura e o diâmetro médio 
das lesões medido cinco dias após a 
inoculação. A produçãO de ácidos foi 
comprovada a partir de diversos car
boidratos, utilizando-se a metodologia 
modificam do U.S. Food and Drug 
Adrninistration (1972) e de Chaves 
(1982), a saber: 

a) Para os açúcares: cloreto de só
dio - 0,02%; fosfato de amônia - 0,1 %; 
sulfato de magnésio - 0,2%; extrato 
de levedura - 0,02%; agar - 1,5% e 
bromocresol púrpura - 0,0008%. 

b) Para celulose : fosfato de potás
sio monobásico - 0,2%; fosfato de 
potássio dibásico - 0,2%; sulfato de 
magnésio - 0,01 %; sulfato de amônia -
0,1 %; extrato de levedura - 0,02% 
agar - 1,5%; bromocresol púrpura -
0,0008%; celulose microcristalina - 1 %. 

c) Para álcool etílico : extrato de le
vedura - 3,0%; ágar - 2,0%; bromocre
sol púrpura - 0,0008% (Amaral et al, 
1967). 

Todos esses meios de cultivo tive
ram o pH ajustado para 6,8 e autocla
vados a 121 °c por 15 rninu tos. Os açú
cares foram preparados em soluções 
concentradas a 20%, esterilizados ·a 120 
0C durante 15 minutos e incorporados 
ao meio básico na proporção de 1 %. 
A esterilização do álcool etílico efe
tuou-se através de filtro Seltz e foi 
utilizado na concentração de 2%. Em 
cada teste, com seis repetições, incluiu
se uma testemunha, sendo que cada 
placa foi inoculada com um disco de 
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micélio de 5 mm de diâmetro com cin
co dias de idade . As lei turas foram re
gis tradas com 48 e 72 horas de incu
bação a 30 °e e o metabolismo dos 
carboidrados detectado pela mudança 
do indicador para o amarelo. 

No estudo de utilização de carboidra
tos, usou-se um meio modificado (Ama
ral et ai, 1967) composto de peptona -
21; ; cloreto de sódio - 0,5%; fosfato de 
potássio dibásico - 0,03%; azul de 
bromotimol a I ~f - 3 mJ ; pH = ajus
tado para 7,0 que foram distribuídas 
em tubos de ensaio e esterilizadas a 
121 °e por minutos. Os açúcares foram 
preparados separadamente e utilizados 
a I IA-. Inocularam-se 12 tubos com cada 
cultura fúngica c, em seguida, adicio-

Quadro I - Distribu ição populaciona l 

nou-se uma camada de 5 mm de óleo 
da parafina estéril a seis tubos de cada 
amostra. Incubou-se a 30 °e e obser
vou-se a formaçãO de ácidos por 4 dias. 

Para análise organoléptica do produ
to, coletaram-se 5 kg de amêndoas no 
quinto, sexto e sétimo dias de fermen
tação. Após secagem, procedeu-se à 
fabricação do chocolate, segundo mé
todo descrito por Lopez (1979) e ava
liou-se, por degustaça-o, a qualidade do 
cacau fermentado. 

Resultados e Discussão 

No Quadro I , são mostrados os re
sultados da população de fungos, o 
respectivo percentual das espécies, os 
registros de temperatura e tensão de 

dos f ungos , perce ntagem da va riabi I idade 

das es pecies, temperatura e tensão de oxigênio, detectados durante a f ermentação 

tradiciona l do cacau na Bahia. 

Tempo de Log do número Variabilidade Temperatur a Tensão de O2 fermentação de cél ulas das espéc i es ( ~ ) (oC) ( horas) pl g d~ amêndoas 

000 3,8.105 100 22 ,0 15 ,3 

008 6 , 7.105 100 24, O 7,5 

020 3,4 .105 100 26 , 0 I , 2 

032 1, 7.105 69 29 , 0 16, 5 

044 4,4.1 04 63 37,0 0 , 2 

056 5, 6 . 103 19 46,0 10 , 8 

068 4 , 3.103 13 52,0 13, 5 

080 6,8.103 13 53 , 0 14,2 

092 2, 0.103 13 52 , 0 14, I 

104 2, 6.104 13 50,0 15 ,0 

116 3,3 .1 03 13 52 , 5 12, I 

128 6 ,2.1 03 13 54,0 13 , 2 

140 1,4. 103 13 54 ,0 15 , 5 

152 2,4 . 104 13 50 , 0 15 , 9 

164 1, 0 . 102 13 52 ,0 15,3 
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Olugemo obse rvados durante o proces· 
so fermentativo. A contagem máxima 
verificou·se no intervalo entre zero e 
44 horas , com uma freqüência média de 
3,9 x lOs e temperatura de 25 oCo 
Posteriormente, notou·se uma redução 
na populaçlio (3 ,6 x 103 ), correspon· 
dendo a uma ascensãu Je temperatu· 
ra, que oscilou entre 37 e 54 0 C. 

Dezesseis espécies de fungos foram 
isoladas e iden ti ficad as: Aspergillus fu· 
migatus Fres., A . niger van lhiéghem, 
Lasiodiplodia theobr0177l1e (pat.) Griff 
& Maubl. , Fusarium moniliforme, Shel· 
don F. oxysporum Schlecht, Mucor 
racemosus Fres., Mucor sp. , Paecilo· 
my ces varioti Bainier, Penid/lium cio 
trium Thom, P. implicatum Biourge, 
P. spinulosum Thom, 171ie/Jzviopsis 
ethoceticus Went, Trichoderma viride 
Pers. ex Fries e três isolados distintos 

de Mycelia Sterilia (A, B e C). Obser· 
vou-se que a variaçlio dessas espécies 
encontradas na fase inicial (entre O e 
44 horas) decresceu acentuadamente 
(Quadro I) com a permanência apenas 
de duas espécies (A. fumigatus e M. 
racemosus) até o final da fermentação. 
Esses dois isolados tiveram seu desen· 
volvimento mais acentuado a partir 
da elevaçlio da temperatura (37 °C). 

A tensão de O2 , inicialmente elevada 
devido ao arejamento da massa duran
te o carregamento do cocho,diminuiu e, 
após 20 horas, atingiu 1,2%. Após o pri· 
meiro revolvimento, houve um aumento 
temporário; entretanto o nível caiu 
imediatamente para 0,2% até a segunda 
etapa de remeximento. A partir daí, 
talvez em funça:o da utilizaçlio da polpa 

e predominância da micobiota. os teo· 
res permaneceram na faixa de 10 a 
16%. Na fase inicial com baixos ní· 
veis de temperatura e oxigênio, a con· 
tagem de fungos foi mais ai ta e constan· 
tes até 44 horas de fermentação, de· 
monstrando uma tolerância à anaero
biose e ao alto teor de álcool etllico. 
No entanto , quando a aeração provo· 
cou. um au.mento de temperatura , 
houve uma diminuição no número de 
fungos. Esse efeito foi comprovado nos 
testes in vitro (Quadro 2), onde se 
observou que o crescimento mais aceno 
tuado das espécies isoladas verificou·se 
à temperatura de 30 °C, com exceçlio 
dos isolados de A. fumigatus. F. oxy s· 
porum e My celia Sterilia (C). A tempe· 
raturas elevadas (entre 45 e 50 0C), 
notou·se uma diminuiça:o no desenvol· 
vimento de algumas espécies, sendo que, 
a 50 0C somente os isolados A. fumiga· 
tus e M racemosus apresentaram maior 
crescimento. Embora as demais espé· 
cies não tenham tido u.m bom desen· 
volvimento a 50 °C, esta temperatura 
não lhes foi letal por um período de 
96 horas de exposição. 

Deste modo, registrou·se que os li· 
mites de temperatura para a malOna 
das espécies (87,5%) está entre 30 e 
45 oCo Entretanto, A. fumigatus e M. 
racemosus são capazes de produzir 
esporos viáveis atem peraturas mais 
altas , de ocorrência comum na segunda 
fase da fermentaça:o. 

Verificou·se também que todas as 
espécies isoladas foram capazes de pro· 
duzir ácidos, nos testes in vitro. utili· 
zando as diversas fontes de carbono 
existentes na polpa das amêndoas 
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Quadro 2 - I nfluência da temperatura 

fu ngos isolados na fermentação de ca cau 

Espécies de fungos 

. . . . .,. . . . 
... ae1.o~!.? ~Datu ,. , i'.)!'roo":!?e 

Ft~ ~l · :;,.r" "";~m i.;'ifc'f"'·:~ 

F. o::::dspor':U', 

:.,', ra e--:~$'.i$ 

Paeci lO'"i!Jces vm"i,n i 

P. imp: icatu., 

P. SpiV: 08u"'" 

':' ::ie :aviops is et;!a e::i::r-tA3 

T~ia~áer~a vir ide 

Nyce Zi a ~ te}"i l i':l (A) 

.'I. Ste ... i;ia (B) 

N. Ste ... ilia ( C) 

(Quadro 3). Apresentaram maior capa
cidade na fermentação de g1ucose e 
manose (1 00%) seguida por sacarose e 
manitol (94%), frutose e xílose (88%), 
lactose (81 %), galactose (75%), álcool 
etílico (69%), celulose (50%) e arabino
se (38%). Esses resultados indicaram 
que os fungos podem contribuir efeti
vamente para a ocorrência de ácidos 
não voláteis, desde o inicio da ferrnen
taça'o, quando a diversidade das espé
cies fúngicas está aliada ã capacidade 
de hidrolisar os diversos tipos de carboi
dratos até o fim do processo ferrnen
tativo. Observou-se ainda, a partir do 
quarto dia de fermentação, o aumento 
progressivo de manitol, principal açúcar 
encontrado na testa da amêndoa no fi-
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no 

na 

desenvo l vimento (d iâmetros em mm) de 

Ba hi a. 

Temperatura (OC) 

30 45 50 

28 75 56 
86 83 22 
90 80 46 
90 90 37 
43 13 9 
70 90 32 

62 88 67 

88 90 33 
61 20 12 
68 13 10 
90 20 12 
90 80 16 
90 90 48 
90 37 32 
39 65 9 
39 65 19 

nal da fermentação (Berbert, 1979). Esse 
carboidrato foi hidrolisado por A. fumj
gatlU eM. rocemoslU, nesses testes. Ten
do em vista que a interaça'o das condi
ções predominantes no início da fermen
tação , como temperatura , pH, teor de 
açúcares e outros fatores propiciam si
tuações ideais para esta ocorrência, estas 
observações não foram supreendentes, 
embora Ribeiro e Lopez (I 983) tenham 
. registrado a presença de fungos produ
zindo ácidos somente 24 horas após 
iniciada a fermentação. Isto ocorreu de
vido, provavelmente , à utilização de téc
nicas analíticas pouco sensíveis. 

Nos testes organolépticos com amos
tras de cacau coletadas no quinto, sexto 
e sétimo dias de fermentação, foram de-



Quadro 3 - Produção de ácidos. via carboidratos. causada por fungos isolados da fermentação de cacau na Bahia . 

Carboidratos 

Espécie de fungos Alcool Arabi Celu Fru- Galac Glu- Lac- Mano Man i Saca Xilose et;l ico nose lose tose tose cose tose se tor rase 

A.p"l'giZus fumigatUB + + + + + + + + + 
~ A. n{.gero + + + + + + + õ' 
Q 

La.i.odiplodia th.obro"",,,,, + + + + + + + + "" õ' 
Fusar1.uM mcmi l iforme + + + + + + + + + + + õ1 
F. o ..... porum + + + + + + E 
lluoor sp . + + + + + + + + li' 

~ 
N. racemoSUB + + + + + + + + 9 
Pascil<>my ces varioti + + + + + + + õ1 

'" Penici tlium citrinum + + + + + + + 
g. 

P. impl icatum + + + + + + + + + + + ~ 
2 

~ P. 8pinosW'r. + + + + + + + + + + + " 
" Thio !aviops ia e thaoe ti"" • l! .. + + + + + + + + + ;;-
õ1 Trich:Jdsrma lJiride + + + + + + + + + 
~ Myce !ia St""ilia (A) + + + + + + + + 
~ 
~ H. Ster ilia (8) + + + + + + + + + + 
Q 

M. St fl1'!I!ia (C) i + + + + + + + + + + + - + = acidez positiva - • acidez negat iva o. 
~ -':--'O 
00 V. o. 

'" 
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teclados cheiro e aparência normais com 

forte sabor de chocolate e acidez aceitá

vel. poré m marcan te . Esses resultados 

demonstram que os fungos estão prc

sen tes no processo fennentativo do ca

cau . Cons tatou-se que a maiori a dessa 

micobio ta n50 tolera temperaturas altas 

(encont radas durante a fase aeróbica) 

mas pode permanecer a té o final da fer 

men tação e crescer rapidamente na fase 

de secagem, que é mais adequada. A 

contaminação fúngica , portanto_ não 

ocorre sOlllen te no momento de espa

lhM o cacau na ba rcaça. 
Outro aspecto importante é que al

guns destes fungos, como A. fUlIligatus 

e A. lIiger, resistentes às altas tempera

turas encont radas na fermentação do ca

cau, são citados como responsáveis pela 

de tcriorização dos grãos estocados (Mon

dal e Nandi , 1984)_ Deste modo, se a se

cagem e annazenanlen to não foram devi

damente sa tisfatórios, poderiam resultar 

em danos sé rios à qualidade do produto. 
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Cenlro ele Pesquisas do Cacau. /Ihéus. Bahia. Brasil 

Rotina computacional para o cálculo 
do balanço hídrico de Thornthwaite e Mather 

Ricardo Augusto Calheiros de Miranda t e Marcelo flage Fialllo 2 

Resumo 

Foi desenvolvida uma rotina computacional para calcular o balanço h,drico na região cacau.i
ra da Bahia. Para tanto. utilizou.,;e o método de Thornthwaite c Mather. A rotina é composta de 
um programa principal e duas sub-rotinas quc exccu tam o cálculo do balanço mediante O acesso 
a tabelas . Quando os cálculos não são satisfatórios. repetem<>c os procedimentos por aproximação 
sucessiva. São apresentados os resultados, baseados em duas capacidades de aml3Zenamento de 
água no solo, para estações localizadas em três diferentes pontos da região . 

Palavras-chave: balanço hídrico, programa de computador 

Abstract 

A computer routine to calculate the water balance 
per Thornthwaite and Malher melhod 

A eompu ter routine to caleulate the waler balance in lhe cacao region of Bahia was devcloped 
bascd on lhe 1110rn thwaitc and Malher melhod. The routine consistes of a major program and 
tI"O sub-programs which calculate the balancc by direcI aeccss tO tables and by suocssive appro
"imation, whcn calculations are not compatiblc. ResuUs based on Iwo soil water storage capaei
tics of threc meteorological stalions localed in truco diffcrenl poinls in lhe region are prcsentcd. 

Key ",ords: water balance, computer programmes 

Introdução 

A implementaçã'o de práticas agríco
las, principalmente no que se refere à 

agrometeorologia, implica no armaze
namento e processamento de uma enor
me quantidade de dados. Esse processa-

t Divisa" de almatologia. Centro dePesquisa do Cacau (CEPEC). APT CEnA C. 45600. Itabuna. 
Bah la. Brasil. 

2 Divisão de Processamento de Dados. Coordenadoria Regional da CEPLA C. APT CEPLA C. 45600, 
ItabUlla. Bahia. Brasil. 
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Illcn to deve se r feito com rapidez e se
gurança e a melhor maneira dc efe tuá
lo é através de computadores_ Para tan
to_ toma-se nccessário a utilização de 
rotinas computacionais de armazena
mento e processamento de dados. 

M ui tOs parãme tros meteorológicos 
podem influir. como se sabe. no con
dicionamento do clima de uma região 
(Camargo, 1966). Em particular , a eva
potranspiração potencial e a precipi
tação pluviométrica são pa râmetros 
essenciais para o planejamento adequa
do dos programas de irrigação (Ber
nardo e lI iH . 1977) e para o conheci
men to da perda de água de diferen
tes culiivos (Camargo et ai . 1977). 

Dentre os métodos empíricos utiliza 
dos nos estudos sobre o balanço hídrico. 
alguns manipulanl parâmetros de signi
ficado quantitativo (Thom thwaite, 
1948; Penman 1984) e outros, com va
riáveis mais relat ivas e empíri cas (Blaney 
e Criddle. 1950)_ 

o Brasi l. o balanço hídrico propos
to por lllOrnthwaite e Mather ( 1955) 
vem sendo aplicado para diferentes re
giões com rela tivo sucesso (Scdiyama et 
aI. 1973; Mo ta e Bcirsdorf, 1976 : Villa 
Nova, Salati e Matsui 1976 ; Sá et ai. 
1982). 

O presente trabalho expõe uma roti
na paIa o processamento dire to por 
compu tador do balanço hídrico segundo 
o método de lllOrnthwai te e Mather 
( 1955). Essa rotina possibilita o conhe 
cimen to do perfil das disponibilidades 
hídricas de diferen tes locais da região 
cacaueira da Bahia . perfil este de impor
t ância nos estu dos relacionados com o 
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melhoramen to genético das cultivares 
e escolha de épocas de plantio . 

Material e Métodos 

Evapotranspiração: perda conjunta 
de água para a atmosfera dos processos 
de evaporação e transpiração, isto é , a 
água transpirada pelas p1an tas e a eva
porada do solo úmido. 

Evajlotranspiração potencial (EVP) : 
perda máxima de água por evaporação 
e transpiração de uma superfície natu
ral, considerando uma cobertura ve
ge tal uniforme e completa e o teor de 
umidade do solo próximo à capacida
de de armazenamento. 

Capacidade de annazenamento(C.A) : 
tota l de água retida no solo depois que o 
excesso de água (chuva ou irrigação) te
nha sido drenado naturalmente. 

Evapotranspiração real (EVR): perda 
de água por evaporação e/ou transpira
ção, nas condições reinantes (atmosfé
ricas e de umidade do solo). 

Deficiência hídrica (DEA): diferen
ça en tre a evapotranspiração potencial e 
a real. 

Excesso hídrico (EXC): excedente da 
precipitação quando o solo se encontra 
em sua capacidade de armazenamento . 

Descrição do modelo 

Thomthwaite ( 1948) estabeleceu 
uma expressão empírica para estimar 
a evapotranspiração potencial correla
cionando os dados de temperatura mé
dia mensal do ar e número de horas de 
insolação máxima teoricamente possível 
com dados medidos através de lisíme
trOS, ou seja: 



R otina computacional parrJ cá/cuia do balanço hídrico 59 

EP = 1.6 (10 T fl)a (I) 

onde : 

EP ~ Evapotranspiração potencial 
não ajustada (período de 30 
dias e 12 horas de insolação). 

T = Tempera tura média mensal 
do ar em 0c. 

~ IÍ1dice ténnico anual, isto é , a 
soma dos úldices ténnicos (i) 
defUlidos por: 

= (TIS) 1,514 

a = (0,67513 - 77,11 2 + 179201 
+ 492390»( 10- 6 

Em SÚltese, a equação apresentada 
por TIlOrnthwaite (1948) é uma função 
exponencial da temperatura média men
sal do ar, desde que aplicada à equação 
original um fator de ajuste (C), funçãO 
do número de dias do mês considerado 
(d), latitude do local e do período do 
ano que , jun tos, estabelecem um valor 
médio de insolação máxinla (n) através 
da seguinte equação: 

C = (d.n/12) (2) 

Esta expressão permi tiu que, posteri
onnente, Thomthwaite e Mather (1955) 
comparassem quantitativamente, e 
numa mesma escala de unidades, dois 
parâmetros opostos e fundamentais: 
a precipitação pluviométrica e a eva
potranspiração potencial. Tratou-se do 
teor de umidade do solo , de forma sinl
pies, assumindo que as perdas de água 
pelo solo, devido à evapotranspiração 
não eram lineares, pois o próprio solo 
oferece resist~ncia à evapotranspiração 
que será tanto mais elevada quanto me
nor for a quantidade de água annazena-

da no instante considerado. 

Estrutwa Computacional da 
Rotina Balanço Hídrico 

A rotina balanço hídrico. escrita em 
VS/ Fortran , versão 77, dirigida para uso 
em computadores IBM, é composta de 
um programª principal e de duas sub-r~ 
tinas , dirigida a uma única estação agro
meteorológica como é mostrado no flu
xograma (Figura I). 

O programa principal , além da leitura 
de dados , executa e processa o cálculo 
do balanço hídrico mediante o acesso 
direto a tabelas e, por aproximação 
sucessiva, toda vez que o cálculo não é 
satisfatório (Thornthwaite e Mather, 
1955). Este programa contabiliza o teor 
de água no solo, num processo em que 
a precipitação pluviométrica representa 
o suprinlento de água e a evapotrans
piração a perda, considerando-se uma 
determinada capacidade de amlazena
men to do solo . 

Os dados de en trada para a rotina 
do balanço hídrico , feita no terminal , 
obedecem a uma padronização espe
cifica, visando a unifonnização do trata
men to dispensado à formatação destes 
dados (Figura 2). 

A rotina se encarrega da impressão 
de um relatório final. onde são mostra
dos os elementos do balanço hídrico , a 
saber: temperaturas médias mensais do 
ar, precipitação pluviométrica, evapo
transpiração potencial e real, deficit 
e excesso h ídricos mensais e da repre
sen tação gráfica das chuvas de precipi ta
ção e evapotranspiração. que funciona 
como um indicador visual das disponi
bilidades hídricas do período. 
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Fig. 2 - Exemplo da formatação dos dados. 

. Resultados 

A representação gráfica dos resulta
J us do balanço hídrico para as es tações 
;Igrometeorológicas do Centro de Pes
quisas do Cacau (CEPEC), Es tação Ex 
perimen taI Filogônio Peixoto (ESFIP) 
c Estação Exper imen tal Sósthenes de 
Miranda (ESOMI) são apresentados na 
Figura 3. Nela encontram-se tabulados 
os resultauus do balanço hídrico para 
duas capacidades do annazenamento de 
água no solo (75 e 125 mm), a primeira 
por apresentar a retenção de uma lâmina 
de solo explorada pe los cultivos anuais 
e percnes (em fase inicial de crescimen· 
to) e a segunda como represe ntativa do 
perfil onde se concelltra á maior parte 
do sistema radicular de um grande 
número de cultivos perenes (Buriol , 
Fontana e Ferreira 1976; Mota e 
Beirsdorf, 1968). Para outros objetivos. 
seria recomendáve l o eálculo desses ele· 
mentos pa ra ou tras capacidades de ar· 
mazenamento de água no solo. tendo 
em vista a profundidade da camada do 
solo considerado e a est rutura do solo. 
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Conclusão 

o sistema de aplicação do balanço 
h ídrico se aprese n ta em sua primeira 
versão e, como tal , deverá, com o decoro 
rer do tempo, sofrer alterações , através 
do implemento de sub-rotinas específi· 
cas, que possibilitem ao c1imatologista a 
tomada de decisões concernen tes a: 

recuperação e substituição (esti· 
mativa) de dados duvidosos utili· 
zando um critério climatológico 
analítico. 

determinação da capacidade de 
armazenament o de água do solo a 
ser utilizada de acordo com as 
caractcrísticas pedológicas do lo· 
cal a ser estudado e do sistema 
radicular das plantas nele ex is· 
ten te . 

de termin ação da viabilidade cli· 
mática para cu lturas diversas. ten
do por base o próprio balanço 
hídrico . segundo lllOrn thwaitc e 
Mather . 
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Fig. 3 - Perfil d. precipitação, evapotranspiração potencial e real. disponibilidades norol.i, 
de água no solo, segundo o método do balanço hídrico de Thorothwaite e Malher para três esta
çóes d. rede .gronomcteorológiea da CEPLAC. 
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