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Estudo morfológico, físico, químico e mineralógico de três perfis 
de solo cultivado com cacau numa vertente no CEPEC, Bahia 

Acyr Alves O. de Melo' e Antonio Carlos Leão' 

Resumo 

Coletaram-se três perfis de solo ao longo de uma vertente no Centro de 
Pesquisas do Cacau, Ilhéus, Bahia, para estudar as suas propriedades morfo
lógicas, físicas , químicas e mineralógicas, objetivando relacioná-Ias com a di
versidade de comportamento vegetativo do cacaueiro nessa área. Na coleta 
dos perfis, seguiram-se as normas estabelecidas pela Sociedade Brasileira de 
Ciência do Solo. Os solos foram classificados como Podz61ico Vermelho 
Amarelo Eutr6fico (Alfisol). Constataram-se diferenças morfológicas, físicas , 
químicas e mineralógicas entre os perfis, destacando-se a menor profundidade 
e textura mais leve do perfil do topo. As análises químicas indicaram que os 
perfis dos terços médio e inferior são os mais férteis. A relação Si02/AI203 e 
AI203/Fe203 e os difratogramas de raio X mostram que o perfil do terço in
fenor é o mais intemperizado. A fertilidade natural e o maior suprimento de 
água, nos terços médio e inferior, são certamente os fatores responsáveis pelo 
melhor desenvolvimento do cacaueiro. 

Palavras<have: Theobroma cacao, solo, mineralogia, morfologia, proprieda
des físico-químicas. 

MorphologicaJ, physical, chemical and mineraJogical study of three 
soU profiles under cacao in a slope in CEPEC. Bahia, Brazil 

Abstract 

Three soil profiles in the length of a hillside in the Cacao Research Center 
(CEPEC), Ilhéus, Bahia, Brazil, were collected to study the morphological, 
physical, chemical and mineralogical properties of soil and to relate these 

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

Recebido para publicação (m 4 de janeiro de 1988 lU 
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properties to the varied vegetative behavior of the cacau Irec in ' hi ~ arca. The 
co~lection of the pro files followed the norms established by the I3razilian Soi l 
SClence Soclety. The soils were classified as Eutrofic Red Yellow Podzolic 
(Alfisol). Thcre were morphological, physical , chemical and mineralogical 
dilferences among lhe profiles, noticeably a lesse r depth and lighter textu;e of 
lhe top pro.tile. Chemical analysis indicated that lhe middle and !ower profíles 
are more . tertde. The S102/A1203 and A1203/Fe203 ratios as well as the 
X-ray dltfracllOns showed the lower profile to be the most wethered. The 
natural fertility and the greater availability of water in the lower two profiles 
certaJnly are the contributing factors for the beller growth of cacao. 

Key-words: Theobroma cacao, soil , mineralogy. morphology, physico-che-
mical properties. 

Introdução ° solo é o resultado da interação 
dos fatores de formação: material 
originário, clima, relevo, organismos 
e tempo. ° estudo de perfis de solo 
ao longo de vertentes é de grande 
importância para o conhecimento de 
suas propriedades e entendimento do 
comportamento de cuilivos aí esta
belecidos, com possível extrapolação 
de conhecimentos para paisagens 
seme llian tes. 

Na região cacaueira da Bahia, tem 
sido observadas variações no estado 
vegetativo do cacaueiro, ao longo de 
vertentes. As plantas são normal
mente mais vigorosas nos terços mé
dios e inferior das vertentes, quer em 
relevo colinoso, quer em montanho
so. Objetivando contribuir para o 
entendimento desse fato, estudaram
se três perfis de solos em diferentes 
posições, em uma vertente de colina, 
localizada na Quadra H, Centro de 
Pesquisas do Cacau, Ilhéus, Bahia. 

Material e Método 

A vertente estudada tem declivi-
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dade de 25%, comprimento de 100 
m, e altitude de 50 m. ° clima local 
é quente e úmido. sem estação seca 
(A I de Koppen), e cobertura vegetal 
remanescente da (]oresta tropical pe
renif ólia. que, atualmente, serve de 
sombra para o cultivo do cacau. ° 
embasamento do perfil é constituído 
de rochas básicas do Pré-Cambriano 
(Gonçalves, 1975). 

a descrição dos perfis de solos, 
seguiram-se as normas do Manual de 
Método de Trabalho de Campo (Le
mos et ai, 1967). As amostras de 
solo foram analisadas no laboratório 
do Centro de Pesquisas do Cacau, 
segundo métodos tradicionais !tO 

Brasil (Vetori, 1969; Serodio, Leão 
e Maia Sobrinho, 1979). Em lâminas 
orientadas, estudou-se a mineralogia 
da fração argila « 2 I-L) através da 
difratometria de raios X. Utilizou-se 
o difratômetro HZG 4/B, earl Zeiss, 
lena, munido de tubo de cobre e fil 
tro de níquel. A potência nominal 
utilizada foi de 40 k V x 20 m A , 
velocidade do gomiômetro de 20 /mi
nuto e velocidade do gráfico de 1 
em/segundo. Os difratogramas foram 
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interpretados utilizando-se trabalhos 
de eves ( 1968) e Castro (1979) . 

Resultados e Discussão 

Os perfis estudado na vertente 
enquadram- 'e no sistema brasileiro 
de taxonomia como Podzólico Ver
melho Amarelo Eutrófico Ta e, no 
istema americano, como Alfisol 

(U .S. Department of Agriculture, 
1975). 

A morfologia dos solos, sintetiza
da no Quadro I , mostra que o hori
zonte A, de cor predominantemente 
brunada, é menos espesso no perfil I 
(topo) e mais espesso nos perfis 2 
(terço médio) e 3 (terço inferior) 
o 8, de cor bruno-amarelada e com 
mosqueamento no P3, aumenta de 

espessura do PI para o P3. ° PI 
apresenta menor teor de argila no 
horizonte 8 do que os demais perfis. 
Os dados de análise dos três perfis 
(Quadro 2) revelaram que a relação 
siltetargila é alta no P I e diminui no 
sentido do p I para o P3, bem como O 

índice Ki (relação molecular 
Si02tAI203); o inverso ocorre com 
a relação A1203tFe203. A morfolo
gia desses solos e as relações men
cionadas sugerem um aumento do 
grau de intemperização na seguinte 
ordem: p I - P2 - P3· 

A porosidade total e a retenção de 
umidade é média a alta em todos os 
perfis ; a densidade aparente está nos 
limites encontrados por Silva, Perei
ra e Melo (1977), mostrando não ha
ver impedimento para a penetração 
das raízes do cacaueiro. 

São solos eutróficos, com soma de 

bases alta (5 a 10 meq/lOOg de so
lo); e CTC média ( 16 a 24 rneq/lOOg 
de solo); teores de Ca médios a a ltos 
e de Mg alto: o p:;: apresenta teores 
de Mg majores do que os de Ca; o K 
é médio a baixo em todos os perfis , 
com exceção do P3. que tem téores 
altos no horizonte A, possivelmente 
devido à acumulação de nutrientes 
arrastados da parte superior da pen
dente. Os teores de fósforo são mé
dios a altos em todos os perfis . A 
matéria orgânica apresenta-se com 
teores elevados no horizonte A de 
todos os perfis, principalmente no 
horizonte A I, onde se verifica uma 
relação CtN equilibrada. Leite 
(1987) encontrou correlação estreita 
entre a composição quúnica do 
manto detrítico e o horizonte A Ii do 
solo. 

Normalmente, a fração argila dos 
solos tropicais é constituída por uma 
mistura de argilo-minerais e sesquiá
xidos de ferro e alumínio. Os difra
togramas de raio X desses perfis 
(Fig. I) mostram minerais menos in
temperizados no perftl do topo do 
que nos terços médio e inferior. No 
topo, além da vermiculita, notam-se 
minerais de estrutura I: 1, com 
espaçamentos' de 7,3Â , possivel
mente haloisíticos ; no terço médio, 
ocorre a ilita e caulinita, principal
mente no 622 , com picos mais agu
dos e com assimetria para o lado dos 
ângulos menores, indicando a exis
tência de pequenas quantidades de 
lTÚnerais expansfveis. No terço infe
rior, nota-se dominância de caulinita, 
com baixo grau de cristalinidade e 
ilita. 
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~ Ouadro 1 . Resumo das descrições morfológicas dos perfis es tudados . 

... 
~ 

Perfil Horilonte Prol. Cor Textura 
IN·' Icml 

A. O . 8 Br.esc. (lOYR 3/3".1 F,a0. 
AI/S . 8 - 16 Sr.amal.esc . (lOVR 4.'4 ú,) Fran. aren. 

a. 16 • 33 S r.amar. (lOYR 5/4 Ú., Idem 

e./c 33 . 46 er.ol ;y. 12.5Y 414 Ú., Idem 
C 46 . 120+ 

A" O - 8 Sr.esc. (lOYR 4/3 0) .1 Flan.alg .aren. 

A" e . le Br,amar.esc. ( lOVR 4/4 u.1 Fran. arg. 
A. 18 . 29 Br.otiv. (2.5Y 4/4 ü) Frao. 

a. 29- 55 Br.oliv.claro (2.5Y 5/6 ú.) Arg. 
2 8 .. 55 · 83 Br.amer. 110YA 5/6 ü.l Arg. 

eu 83 - 105 Br.amar. nOVA 5/8 ü.J Franco 3rg. 
e .. 105 - 127 er.amar. (10VR 516 " ., Idem 
eu 127 · 142 er.amar. 110YR 518 0).1 Fran. 

EslfulUra Consistência 

Mod.peq.a grande.gran. Firme.lig.plast.e lig.peg. 
Frac.a .m.peq.a peq.bl.s.ang. Friav.plas1. e li9.peg. 
Idem Friáv.plast e pego 
Idem F riãv .. n/plast. e n{peg. 

Mod.peq.a grande gran. Firme.plast e pego 
M od.m.peQ.a peQ,bl.s.ang. Fr iáv,plasr. e pego 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Filme.plast. e pegajosa 
Idem Idem 
Idem Idem 
fraca.m.peq.a peq.bl.s.ang. Fnáv.Pfast. 8 pegajosa 

Transição 

Plana Gradual 
Idem 
Idem 
Plana e clara 

Plana e gradual 

Idem 
Plana e clara 
Plana e gradual 
Idem 

Plana e difusa 
Idem 

00 

'" 

;;: 
" iS" 

" ... ,., 
:" 

'" 



Ou, d,o 1 . Conlinu,ç60 , 

Perfil HOrtlOnll Prol , Cor T a. lurl ESlrulurl Consiil~ncA' 
IN'I (em) 

T rdn~o 

A. O • 9 Sr.'"c. (IOVR 313 ú.l F" o. Mod,peq" 9t1nda grln. Firme,plnt. peg. 'l.nI • d". 
A .. 9 · 16 Sr ..... (IOVR 413 ú.1 Idem Mod.m.prQ,1 peq.bf.'.lng. Idem PI,n. e gtlOu" 

Au 16 • 24 Sr.lmlr . ...,. ((OVR 414 ú.1 f"nco. "g, Idem Idem Plan. e cI.,. 
~ 

Su 24 · 30 Sr.ol i • . (2.5V 414 úl Frln.,rg.silt. Idem Firme,m.pl,It .• ~. Plane. Ur_1I 

~ SU 30· 41 Sr.oli • . cl.ro (2.5V 5/6 ú.1 Arg.Sil1. Idem Idem Idem 

S.· 41. 71 Sr .• mor. (10VR 518 ú.1 Ar. Idem Idem .... ne.di' .... 
~ 

Su 71 • 105 Br.""". (IOVR 5/8 ú.1 Idem Idem Idem PI.n"9r_1I .. 
mOSQ,comum, peq • • disl 3 ~ v.rm. Im" . (SYR 5/8 Ú.) 

S .. 105 • 126 Sr.lmor. (lOVR 5/8 ú.l; Frln. arg. Idem Firm • . m.ptur.. pego PI ..... grodu .. " " mlSq ,pouco, peq . • disto 
... :C. 

ve,m.,m.'. (5YR 518 ú.) e CO 
, 

disl.; . ~ pouco, peq. 
br.m .• se. (lOVR 212 ol .1 Fr.n.lrg."e". Idem Frlj •. pl .... o pog. i Su 128 • 155+ Br .• mar.{10YR 5/8 ú.1 

~ 
mosq.comum. peq . • disto B 

~ 
br.m .• se. (lOVR 212 ú.1 B 

R' " 
~ Cor T.xtu" ESltu",r, Consitttnci. 

() Amu, Am.relo otiv. 0liv4lceo , ren. ."nOto bt. bIocOl ,rijv. 'ri6rtHI 
<:>- br . bruno arg ilolO gr.nul.r lig. ligeir.,.. ... t. 

i 
peq. pequeno ' rg. gtln. 

esc. ~5Curo U. úmido ftln. trinco m. muito .... muito 

m . muito vermo vermelho m. muilo mod. mfdio '" nje ... 
distinto sUl. siUolo moder, d. pog.joIo 

~ disto mosq, mosqueldo mod. pog 

..... poq. pequen. ....... pt ... ico 
'l-... 1.'"9- sub,ngul,," 

~ ~ 
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QUildro 2 . 0 .. 0 0 .. nil, lI(oJo, ~JlHj ,ll !lopo) . 

Amour. Ho . • zonle e Composlçjo granulomeH.ea A'V,la Grau ae Oeni,daclfr 
In' de O'S2ttsao com N., OH \ 5N Slllt N.atural floculação (g/cm l ) 

laboratóriOI prOl. (em) AreIa Ar. ia SOlO P't1lcul,u 
grossa lin. S,lte ArQ Ll õ Ar911' 1%1 1%1 ( .. p.tentt) Ireal, 

8901 A, O- 8 19 28 35 15 1,94 3 83 0.95 2.45 
8902 AJ/O, . 8 · 16 19 32 31 18 1.72 6 67 1.21 2.59 
8903 82 • 16 • 33 32 30 26 12 2.17 6 50 1.32 2.61 
8904 83 'C · 33· -16 46 24 18 12 1,50 6 :;o 1.44 2.53 
6905 C -46-120 61 21 9 3 3.00 2 33 2.04 2,78 

POIOS'Ôitl. Aeuçio EQuivalent. Âgu. disponi .... ' Mi,t,.a 
1'1" vOlumel de um,d'l.ht (eto etsol orw.\niu C N 

0.3 15 
CIN 

p, mp M~ mplpl 1 'Jo1 Bi' ali 1%1 1%1 1%1 

61 31 24 0.6 26 38,6 32.3 4.6 2.69 0.26 10 
53 14 19 0,6 22 28.3 21.2 2.2 1.25 0.12 10 
51 28 23 0 .5 19 21.4 13,7 0.34 0.05 7 

16 31 .0 23.2 6.-_ 0.34 0,02 17 
21 13 1. 0.5 17 66.3 61 ,5 0.4 0.24 0.01 24 

Aloque com H2S04 d:ol 1,47 
("10 1 K. K' P 2H li AIZ0 3 

5 .02 AII0 3 fe203 110 1 P20 5 Ippml Aguit KCI _H Felõ3 

13.3l1 2 ,5~ 10,18 ~40 0.09 8.92 2,52 13 5.5 4.2 - 1,., 0,39 
13.92 4,33 11.22 2.11 0.10 5.46 2,06 8 5.1 3,8 . 1.8 0 ,60 
22.70 8,16 16.14 3.27 0.32 4.73 2.05 101 5,4 3,6 - 1,8 0.16 
22 ,26 8.16 18,73 3.43 1.20 4,1>4 1.1!8 1 5.6 3 . ~ ·204 0.68 
18.94 6,63 15>.01 2,85 4.08 4.86 1,99 114 S,4 3.5 . 1.9 0.69 

Com(!lexo 50111'0'0 Ime!]l100s (h: solol V CTC 
Soma de 100 9 

Ca" ... M01-,," K· N.+ AI"'·'" H+ bUt::s (S I CTC 1%1 Aro ,l. 

7,4 2.9 0.15 0,08 0.1 7.5 10.53 18.13 58 40 
3,6 1,5 0.10 0,23 0.8 5.9 5.43 12,13 45 36 
3.3 1.5 0.05 0.12 1.9 4.0 4.91 10.87 46 18 
3,9 • . 4 0,06 0.41 4.4 • . 0 8.77 17.17 51 18 
6 .• 6.2 0.01 1.33 0.7 2.6 14 .00 17.30 81 !.lO 

eTC. Cilj.'Htcld.sde de Iroca oe cuons Areia Gro$$iI . 2 a 0 .2 mm; SIUe -0.05 • 0 ,002 mm 
K. • 1.1 . S.02 I AI203 Arei. Fina -0,2 a 0,05 mm; Arg ila> 0.002 mm 
K, .272 . S; 0]11160 .A1203 • 102 , fo2031 pl . poroSloade 101a1; mp micfopofosklade 
Matell" organ.,a = % C.1.124 

100 
Mp . macfoporo\id<olOI! 

eTC 100 9 Argila =- CTC do solo· C-", x 4.5 x __ 
Arg ila 

Revista Theobroma 18(2).1988 
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Ouadlo2 . ConlinuaçAo, p.,Irlil2 ("iIIÇO m6dlo ). 

Amostra HOIIIonll e Composiçao glonulomeuiu A'g~ 1 Grau oe DenSidade 
(n~ OC' Oise!:'sâo com Na OH l ,SN S,ltc N.Uuloll floculaç~o r9!cm'j 

labofltOflO) prol. (eml Are ia Areia Solo Parliculas 
grossa fina Sille A'g iUI Ar o.la 1" 1 1"'1 laparentel (te .. l) 

8913 A" O • 8 36 " 16 21 0.16 8 62 1.06 2,43 

8914 A
'
2 8 . 18 1 21 40 32 1.2S " 63 1.2\ 1,74 

891S A3 18 • 29 9 24 41 26 l .se lS 42 1,21 2.66 
8916 8 , 29 · ~5 4 14 33 49 0.61 9 82 1.25 2.80 
8911 821 55 · 83 5 12 31 51 0.63 4 92 1,15 2,75 

8918 622 83 • 105 1 11 39 31 1.05 24 35 1.20 2.63 
8919 831 . 105 · 127 14 2' 33 29 1,14 6 19 1.19 2.63 
8920 632 · 12]·142 16 26 32 2S 1,28 12 52 1.19 2.70 

POrOSIOade Aef lç60 EqU'\/'3Icnte Agl,oló d. sponivel Male"a. 
("Ao volume' de ""mid ade {Cr .. ~\ool Orv iln1c.1 C N 

0.3 15 CIN 

pl mp Mp mplpl 1"'1 e" 6., 1%1 1" 1 1"1 

56 22 34 0,39 33 20 ,8 14,2 5,0 2,91 0,30 9.1 
56 46 10 O.a2 28 38.0 33.1 1.0 0,59 0 .15 3.9 
52 11 41 0,21 30 8.5 2,8 1,2 0,71 0.12 5.9 

38 65,2 57,8 0.1 0.41 0,Q9 4,6 
58 35 23 0.60 40 30 ,2 25,1 0,5 0 .29 0,07 4,1 
54 46 8 0.8S 38 38,5 29.6 0,1 0 ,06 0.05 1,2 

32 50,5 44,5 0,5 0,32 0,04 8,0 

56 41 15 0,13 32 34.5 29,8 0.5 0,32 0,03 \0,7 

Ataque tum H2S04 d = , ,47 
1%1 Ki K, P e" tl AI'03 

5·°2 At203 FC203 TI02 P20S Ippml Agua KCI pH -..,03 

16,04 '," 12,86 3.28 0,10 6,68 2,22 10 5.9 5.1 · 0 ,8 0,49 
16,68 6,31 13,64 3,42 0 ,10 4,45 1,88 3 S.a 4,9 · 0,9 0 .73 
18,06 8 ,61 14 ,67 3.\8 0 .11 3.54 1,10 1 5.1 4.1 · 1,0 0.92 
10.18 14,01 18,13 3.42 0 .14 2 ,45 1.34 2 5.5 4,4 · 1,1 1.21 
14 ,18 I~,JO 19.34 3,58 0,17 1,59 0.81 6 5,6 4.3 · 1.3 1,24 
21,44 15,81 19.51 3,60 0 .19 2.95 1.65 15 S,8 4.2 · 1,6 1.21 
19,46 15,04 20.32 3;0 0,92 2,20 1,20 21 5,8 3.8 ·.2.0 1,16 
13,62 14,02 19,.39 3,29 0 ,94 2,86 1,51 36 5,6 3,8 · 1,8 1, 13 

Com e'e .... o SOrl . ."o Imegl100SI dt! 'Solo' V C1C 
Soma de 100 9 

Ca +· Mg ... • ". Na· AI ... • + li .. bilsu lSI CTC 1" 1 AI9:. la 

10,1 1,5 0,14 0,10 0,0 5,1 17,94 23 ,04 18 41 
4,5 5.1 0,06 0.07 0,0 4.2 10.33 14,53 11 31 

l' 5,9 0 ,06 0.09 0,0 4,2 8.45 12 ,65 61 36 
1,2 6,4 0 ,06 0 .14 0.3 6,6 1,80 14.10 53 26 
1,0 . ,6 0,04 0,17 0,2 5.9 9.al 15,91 62 29 
2,' \2.8 0,04 0,31 0,2 5.9 15,55 21 ,65 12 \8 

' .3 14.0 0,04 0.39 0,8 ti,9 18,13 26,43 11 90 
6.1 14.8 0,0. 0,44 0,9 6 •• '11 ,39 29.09 1. 115 
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O\.lodIO'1 . Coulllluaçao. per"l J Iler Ç-O InferlO" . 

AmoSl ra Hor"onlt e CompOSição granulomet,ica Argila Grau de Oen~dade 

fnl? de Olsl?:el~âo com N. OH 1,5N 51118 Natul.1 lIoculação tg/tm'l 
l,lOOfalótlo) prot, {em' Arei' Ateia SOlO Parlk:ulas 

g rossa "na Silte Argila ArO lta I"" I"" {aparente) (reaU 

8930 A, O • 9 9 19 47 25 1.88 " 56 0.94 2.38 
8931 A31 9 · 16 10 21 41 28 1.46 15 46 1,16 2.79 
8932 A32 16 • 24 8 19 43 30 1.43 17 43 1.20 2,85 

8933 8" 24 · 30 5 13 '3 39 1,10 34 13 1.20 2.79 
8934 8 , 2 30· 41 5 7 42 46 0.91 15 67 1.30 2,11 

8935 821 41 • 71 6 10 36 48 0.75 2 96 1)5 2.79 

8936 822 71 . 105 9 12 35 44 0.80 6 B6 1.27 2.79 
8937 831 ·\05· 128 19 19 24 38 0.63 18 53 1.33 2.10 
8938 832 · 128 · 155 53 16 3 28 0.11 15 46 1.30 2.70 

POfOSI(J.lde AelaçAo Equivalente Água dIsponível Méllé fia 
I%"olumel de umiaad. I% ~so) 019)nl( 8 C N 

0,3 15 CIN 

OI mp Mp mp/pl 1%' 8 .. 8ar ,-.., 1%' 1%) 

60 46 12 0,80 37 51 ,6 42.7 4 ,8 2,81 0,38 7,4 

58 43 15 0.7' 31 37,2 31.0 2,0 1.19 0,16 7,4 
58 44 14 0.75 33 36,5 31 ,0 1,6 0,94 0,14 6,7 
57 05 12 0,78 39 37,6 31,8 1,3 0,76 0.12 6,3 

40 42 ,6 36,7 1.1 0,63 0,08 7,9 
41 45,1 39,0 0,8 0,45 0,06 7,5 
39 42.9 37,2 0,5 0,32 0,Q4 8,0 
38 38,9 31 .9 0,4 0,22 0.03 7,3 
34 39,1 32,0 0,3 0.16 0,02 8,0 

Ataque com H2S04 d = 1,47 ,-..) K, ., P e" 6 A120~ 
51°2 AI20 3 Fe20J TI02 P20 5 Ippm) Agua KCI pH Fe20J 

1~ ,02 9,43 16,13 3,88 0,85 271 3,25 36 6,2 5,2 • 1,0 0,91 
18,40 11 .98 17,84 3,74 0,87 2,61 1,34 34 6,0 5.1 · 0,9 1 ,OS 
16,22 13,00 18,61 3,44 0 ,88 2,1 2 1.10 25 5,6 4,8 ·0,8 1,09 
16,28 16,32 20,94 3,OS 0,96 1,70 0,93 24 5,6 4,6 o 1,0 1,22 
17,60 18.38 21 ,9S 3,14 1.12 1.63 0 .92 26 5,5 4,4 o 1,1 1,31 
17.!»8 20. 14 21,02 2,84 1,16 1,46 0,89 33 5,0 U o 1,1 1.50 
21 ,56 21.42 22,34 3,27 1,07 1.11 1,03 31 5,6 0 ,1 · 1,5 1,50 
12.JO 20.91 19.41 2.16 0,95 1,00 0.63 34 5,8 4,0 . 1,8 1,68 
11 .20 18,10 22,03 3,08 1.28 VS 0,59 64 5,6 4,1 • 1,5 1,28 

Com~le),o \0(11\10 (megl100g de \0101 V CTC 
Som. de 100 9 

Cai" + Mg i"+ .' Na' AI+" + H' ba\e\ IS I CTC 1-") Argila 

15,5 7,8 · 0,48 0,12 0,0 4.J 23,90 28.20 85 62 
6,5 3,3 0,48 0,08 0,0 0,3 10,36 14.66 71 33 
5,9 3,3 0,29 0,38 0,0 5.1 9.87 14.97 66 36 
S,9 3,5 0 ,20 0.11 0,1 6,0 9,75 15,85 62 32 
5,7 3,5 0.12 0.11 0.1 6,8 9,43 16,33 58 29 
0,8 0,1 0,06 0,20 0,2 6,8 9,16 16,16 57 29 
5,7 5,9 O,OS 0,20 0,2 6.7 11,85 18,75 63 39 
6,9 6,8 O,OS 0,22 0,3 5,8 13.97 20.07 70 50 
9,0 8,0 0,06 0,29 0,3 6,6 18,150 25,05 72 87 
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Estlldo de solo cultivado COIll ("(/ ("(111 

TERCO MÉDIO ~Bli-660"C 

A,-N 

I 
I 
I - ..... ....-r 
I 
I 

3.~O 4 137 7,13 10p4 
• 

E SPAÇAW E NTO INTERPLANAR (d),A 

TERÇO INFERIOR 

, .~, B.e 550°C 

B .. - 100"C 

B .. - N 
I B .. -N 

' v -~fI4' I A, - N 

I 
~,~O 7, ' ~ 9,62 

• ESPAÇAMENTO INTERPLANAII (4 I.A 

8 .. -;WO·C 

B.,-IOO·C 

Bu -100·C 

A,,-E.a. 

91 

Figura 1 - Difratogramas de raios X da f ração argila dos horizntes A. B 
e C de solos cultivados com cacau (Tropudalj) em três posições topográficas: 
N (sem tratamento); E.G. (etileno glicol) ; OC (tratamento térmico). 
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Os resultados das análises de raio 
X concordam com os valores do ín
dice Ki encontrados para esses solos. 
Examinados os dados mineralógicos 
dos perfis em profundidade, observa
se a predominância de minerais ar
gilosos em estágio mais avançado de 
intemperização no horizonte B, onde 
também os valores de Ki são meno
res; no horizonte A, a presença da 
matéria orgânica possivelmente in
flui na formação de complexos c~ 
loidais mais estáveis. ° horizonte C 
é menos meteorizado nos solos au
tóctones por ser um horizonte de 
transição para a rocha matriz. 

Conclusões 

a) ° perfil do topo é o menos pro-

fundo, com menor teor de argila e 
menos intemperizado; 

b) Quimicamente, o perfil do terço 
inferior é o mais fértil e mine
ralogicamente, o mais intem
perizado ; 

c) ° melhor desenvolvimento do ca
caueiro nos terços médio e infe
rior pode ser explicado pela 
maior fertilidade e melhor supri
mento de água, com possível 
translocação lateral; 

d) Estudos semelhantes em penden
tes mais longas e em outros solos 
poderão contribuir para melhor 
elucidação desses fatos. 
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Cel1lro de Pesquisas do Cacau. Ilhéus. Bahia. Brasil 

Análise de crescimento de dez cacaueiros híbridos 

Alex - Ala" Furtado de Almeida 1 e RaúL René Valle 1 

Resumo 

O desenvolvimento de 10 híbridos de cacaueiros foi estudado em condiçõcs 
de casa-de-vegetação. Objetivou-se diferenciá-los através de uma análise 
comparativa, baseada em parâmetros de crescimento. As coletas de material 
foram realizadas durante 8 meses e meio, a intervalos regulares de 15 dias 
após a emergência. As plantas loram divididas em partes (raiz. caule e folhas) 
e pesadas após secagem em estufa de ventilação forçada a 75 0c. Os resulta
dos mostraram que houve variação na laxa de produção de matéria seca total 
(Ct) e na área foliar (Ar). sendo os híbridos Pa 150 x [CS I, SIC 864 x UF 
613 e Pa 150 x Ma 15 os que apresentaranl maiores valores de Ct. O inverso 
foi verificado nos híbridos SIC :2 x ICS I, SIC 5 x ICS I e SIC 5 x UF 613. 
Durante o período experimental, o lator de maior inOuência na detemunação 
de C1 foi Ar Por outro lado. a taxa de crescimento relativo (Rw) dos cruza
mentos estudada não foi significati vamente diferente e, conseqüentemente, 
não envolveu grandes mudanças na laxa assimilatória líquida (EA) e na razão 
de área foliar CF A). Os valores de FA dos vários híbridos foram similares, à 
exceção dos híbridos SIC 22 x UF 613 e P 12 x Ma 15 . As estimativas de FA 
do SIC 22 x UF 613 foram maiores durante os primeiros 45 dias do estudo. O 
11Ibrido P 12 x Ma 15 apresentou valores superiores durante a maior parte do 
período experimental. Independentemente do cruzamento, a partir de 60 dias 
após a emergência, EA e a taxa de crescimento relativo de área foliar (RA) se 
mantiveram constantes, sendo os seus valores médios de 0,7 g.m.-2.dia- 1 e 
0.02 cm2.cm-2.dia- l , respectivamente. Os baixos valores alcançados por estes 
parâmetros podem ser atribuídos à baixa radiação solar. Entretanto, a razão de 

1 Centro de Pesquisas do Cacau. Programfl de Pesquisas em Cacau. Área 
de Fisiologia. APT CEPLAC, 45600. IlMuna , Bahia. Brasil. 
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peso foliar (F w) não foi influenciada significativamente pela diminuição da 
radiação sol:\r devido à redução proporcional da matéria seca das folhas e da 
planta. A árc:a foliar específica (S A), a partir do 6O~ dia após a emergência. 
apresentou valores semelhantes. o entanto, o valor máximo de S A foi en
contrado no hlbrido P 12 x Ma 15. Provavelmente, a baixa luminosidade favo
receu mais o incremento de Ar e reduziu o peso da matéria seca das folhas 
deste híbrido. Os parâmetros F A e Fw apresentaram tendência de decréscimo 
com a ontogenia das plantas. 

Palavras-chave: Theobroma cacao. híbrido, taxa de crescimento. 

Growth anaJysis o" ten cacao hybrids 

Abstraet 

The development of 10 cacao hybrids was studied under greenhouse 
eonditions. The objective was to determine ditferenees in physiological 
parameters through a comparative growth analysis. The planls were harvestc.d 
at 15 day intervals after emergence during 8 and a halt months. separated into 
parts (root, stem and leaves) and oven dried at 75 0C to cc nstalo[ weight. The 
results indicated that lhere were ditferences in total dry matler prodllction rale 
(Cu and in leal area (A:J. The hybrids Pa 150 x ICS I . SIC 864 x LJ :' 613 and 
Pa 150 x Ma 15 had lhe highest Ct values and SIC 2 x ICS I. SIC j x ICS I 
and SIC 5 x UF 613 the lowest one . Throughout the experimental period. Af 
was lhe most importam lactor determining Ct. There were nOI detected 
significant variations in relative growlh rate (Rw) among lhe hybrids, 
lherefore, no changes in net assimilation rate (EA) nor leaf area ratio (F A) 
were lound . AIlhough. F A values were similar among hybrids , lhe cross SIC 
22 x UF 613 showed higher F A values during the 45 days of growth. The 
hybrid P 12 x Ma 15 had greater FA during most of the experimental period. 
After the 60lh day of crop growth the relative leaf growth rate (R A) ~d E1 
were conSlant. The mean values found for EA and RA were 0.7 g.7" " ' . y
and 0.02 cm2.cm-2.day-l, respectively . The low values obtaincd I'" 'hese 
parameters may have been caused by low irradiance. However, leal \lvL ,)1t 
ratio (Fw) was not significantly influenced by the low radiation becau~'! lhe 
decrease in leaf dry weight was similar to the decrease in total piam dry 
weight. After the 60th day of emergence, specific leaf area (5 A) was imilar 
among hybrids (3.0 dm2 .g-I). However, P 12 x Ma 15 had higher 5A values 
than the other hybrids. Probably, the low irradiance favored the increase in Af 
and the decrease in total leaf dry weight of this cross. The parameters F A and 
Fw of the hybrids studied showed tendency to decrease with plant ontogeny. 

Key-words: Theobroma cacao, hybrids, growth analysis. 
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Introdução 

A análise de crescimento descreve 
as condições morfo-fisiológicas da 
planta e se propõe a detenninar a 
produção líquida do aparelho assi
milatório, avaliada através da acu
mulação de matéria seca, durante um 
detenninado período de tempo. En
tretanto, a utilização das técnicas de 
análise de crescimento em estudos de 
genética e melhoramento de plantas 
têm sido pouco empregadas. Este 
método é de grande valor na avalia
ção das diferenças interespecíficas, 
intervarietais e intragenotípicas das 
diversas características que definem 
a capacidade produtiva da planta. 
Além disso, pode também ser usada 
para a investigação de fenômenos 
ecológicos sobre o crescimento, 
adaptabilidade de espécies em ecos
sistemas diversos, efeitos de compe
tição e influência de práticas agro
nômicas sobre o crescimento e de
senvolvimento dos cultivos. 

No presente trabalho, objetivou-se 
estudar o desenvolvimento de 10 hí
bridos de cacaueiros na fase jovem, 
na tentativa de diferenciá-los, atra
vés de uma análise comparativa, ba
seada nos parâmetros de cresci
mento. 

Material e Métodos 

O experimento foi realizado no 
Centro de Pesquisas do Cacau (CE
PEC), Ilhéus, Bahia, Bra~iJ , em con
dições de casa-de-vegetação, durante 
o período correspondente aos meses 
de dezembro de 1985 a outubro de 
1986. Foram semeadas, em sacos de 
polietileno, com 5 kg de solo, se
mentes dos híbridos Pa 150 x rcs I, 

SIC 864 x UF 613, Pa 150 x Ma 15, 
SIC 864 x SIC 329, P 12 x Ma 15, 
SIC 22 x UF 613, SIC 22 x ICS I, 
SIC 2 x ICS 1, SIC 5 x ICS 1 e SIC 
5 x UF 613, obtidas através de poli
nização controlada. 

O delineamento foi o de blocos ao 
acaso, em parcelas subdivididas, 
com 10 repetições. Cada parcela cor
respondeu a uma época de coleta do 
material e foi formada de 10 subpar
celas correspondentes aos diferentes 
híbridos. O experimento consistiu 
em 17 coletas sucessivas, a interva
los regulares de 15 dias, durante 8 
meses e meio, sendo a primeira rea
lizada 15 dias após a emergência. 

Em cada coleta, as plantas foram 
cortadas rente ao solo e o sistema 
radicular extraído em blocos de terra 
e lavado em peneiras. A matéria se
ca, das diversas partes da planta, foi 
obtida após secagem em estufa de 
ventilação forçada, à temperatura de 
75 0 C, até peso constante. A área 
foliar (Af) de cada planta foi deter
minada com um planímetro fotoelé
trico (Haysahi Denko, modelo 
AAM-5) . 

Para determinar valores instantâ
neos da taxa de produção de matéria 
seca total (CV , empregou-se a deri
vada da equação ajustada ao peso da 
matéria seca total (WV , em relação 
ao tempo (Radford, 1967; Richards, 
1969). 

Os valores instantâneos da taxa de 
crescimento relativo (Rw) e da taxa 
de crescimento relativo da área foliar 
(R A) foram obtidos pelas fórmulas 
Rw = CtfWt e RA = l/Af·dAf/dt. 
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Para estimar a taxa assimilatória lí~ 
quida (EA), foram usados os valores 
instantâneos de Ct e At, empregados 
na equação EA = Ct/Af. 

A razão de área foliar (F A), a ra
zão de peso foliar (Fw) e a área fo
liar específica (S A) foram detemú
nadas a partir de valores instantâ
neos de Af, Wf e Wt, empregados 
nas equações F A = Af/Wt; Fw = 
Wf/Wt e SA = Af/Wf, de acordo 
com Radford (1967). 

As diferenças entre as taxas de 
acúmulo de matéria seca das folhas e 
total , assim como a de incremento de 
área foliar dos diferentes híbridos 
avaliados, foram analisadas através 
do teste de homogeneidade das de
clividades (SAS lnstitute, 1982), 
após Linearização logarítmica dos 
dados originais. 

Resultados e Discussão 

Os valores máximos de Ct, obti
dos aos 255 dias após a emergência, 
alcançados pelos híbridos Pa 150 x 
lCS I, SlC 864 x UF 613 e Pa 150 x 
Ma 15, foram de 1,0 , 0,9 e 0,8 
g.planta-1.dia-1, respectivamente. O 
inverso se verificou com os híbridos 
SIC 2 x ICS I , SIC 5 x ICS I e SlC 
5 x UF 613, nos quais o valor en
contrado de Ct foi de, aproxi
madamente , 0,5 g.planta- 1.dia- 1 
(Figura I) . 

Nos vários híbridos , verificou-se 
que, durante os primeiros 105 dias 
após a emergência, não houve dife
rença significativa nos valores de Ct 
(Figura I). Durante o mesmo perío
do, os valores de área foliar foram 
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similares (Figura 2). 
A taxa de produção de matéria se

ca total é detemúnada pelo índice de 
área foliar e taxa assimilatória líqui
da (Kramer e Kozlowski, 1979). Es
se, por sua vez, juntamente com a 
percentagem de interceptação da ra
diação solar incidente, aumenta com 
o desenvolvimento da área foliar 
(Brougham, 1956). Desse modo, no 
estádio inicial de desenvolvimento 
de qualquer cultivo, a produção de 
matéria seca por unidade de área 
cultivada é baixa, em decorrência do 
pouco desenvolvimento da área fo
liar. Posteriormente, com o incre
mento do índice de área foliar, Ct 
aumenta devido a um melhor apro
veitamento da densidade do flu xo 
radiante. Por outro lado; o valor má
ximo alcançado do índice de área 
foliar varia, dependendo das caracte
rísticas da espécie. Segundo Alvim 
(1975), espécies com folhas predo
minantemente verticais e com menor 
ponto de compensação luminoso 
atingem maiores índices de área fo
liar em relação às espécies com fo
lhas horizontais e ponto de compen
sação luminoso mais alto. 

Os maiores valores de Af foram 
encontrados nos híbridos Pa 150 x 
lCS I , Pa 150 x Ma 15 e SlC 864 x 
UF 613, que atingiram 98, 90 e 90 
dm2.planta- l , respectivamente, 255 
dias após a emergência. Os valores 
mínimos, mensurados nos híbridos 
SIC 5 x ICS 1, SIC 5 x UF613 e 
SIC 2 x ICS I , foram de 60, 60 e 57 
ctm2 .planta- 1, respectivamente (Figu
ra 2). Monte (1983), avaliando as 
cultivares 'Catongo' x lMC 67 , 'Ca-
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Figura 1 - Taxa de produção de matéria seca total de diversos h,ôridos de 
cacaueiros. 
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Figura 2 - Áreafoliar de diversos hlbridos de cacaueiro. 
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tongo', 'Catongo' X UF 613 e 'Ca
tongo' x ICS I, durante os primeiros 
126 dias de idade, encontrou valores 
médios de 22, 17, 16 e 14 
dm2.planta- I , respectivamente. Re
sultados semelhantes foram encon
trados, nesse mesmo período, nos 
híbridos que apresentaram os meno
res valores de Af. 

A taxa assimilatória líquida (E A) 
descreve a eficiência da produção lí
quida do aparelho assimilatório. Os 
valores máximos de EA' verificados 
nos híbridos SIC 22 x UF 613 , P 12 
x Ma 15 e SIC 5 x UF 613, foram de 
9,8 ,9,0 e 8,2 g.m-2 • dia-I, respec
tivamente, mensurados aos 15 dias 
após a emergência (Figura 3). A 
partir do 60~ dia após a emergência, 
não houve diferença significativa 
entre os valores de EA' nos diversos 
híbridos avaliados. Nesse mesmo pe
ríodo, o valor de E~ foi de, aproxi~ 
rnadamente, 0,7 g.m- . dia-I. Okah 
e Owusu (1975), trabalhando com 
plãntulas de cacaueiros 'Amelonado' 
e 'Amelonado' x 'Scavina', sob dife
rentes regimes de sombra e doses de 
nutrientes, obtiveram um valor mé
dio de 1,3 g.m-2 .dia- 1 para ambas as 
cultivares, enquanto Monte (1983), 
estudando outros cultivares, no pe
ríodo de 29 a 126 dias de idade, 
apresentou um valor médio de, apro
ximadamente, 1,0 g.m-2.dia- l . 

Durante o crescimento ativo, EA 
está relacionado linearmente com 
o logarítmo da densidade do fluxo 
luminoso (Burnside e Bôhning, 
1957). Geralmente, com o aumento 
da área foliar e conseqüente auto-

sombreamento, ocorre redução de 
EA (Fitter e Hay , 1981). Nas condi
ções experimentais, verificou-se uma 
redução de 70% da radiação solar 
total incidente (Figura 4). Apesar de 
não ter havido diferença entre os 
valores de EA a partir de 60~ dia 
após a emergência, é provável que 
os baixos valores obtidos sejam de
vidos à redução da intensidade da 
radiação solar pela cobertura da ca
sa-de-vegetação, associada ao auto
sombreamento provocado pelo au
mento da área foliar. Por outro lado, 
as folhas auto-sombreadas não fun
cionam como drenos, pois sua de
manda por assimilados diminui em 
proporção à atividade fotossintética 
local (Leopold e Kriedemarm, 1975). 
Os valores superiores de EA, evi
denciados nos primeiros 60 dias após 
a emergência, foram provavelmente 
devidos à grande mobilização de re
servas provindo dos cotilédones, 
uma vez que, no início do desenvol
vimento, a planta depende das reser
vas da semente para o crescimento 
dos órgãos que a compõem. 

A taxa de crescimento relativo de 
área foliar (RA) dos diversos híbri
dos avaliados. está representada na 
Figura 5. Os valores máximos de 
RA' verificados nos híbridos SIC 5 x 
ICS I, SIC 2 x ICS I, P 12 x Ma 15, 
SIC 864 x SIC 329 e Pa 150 x Ma 
15, foram de 0,28, 0,25, 0,25, 0,25 e 
0,25 cm2 .cm-2 .dia- I , respectiva
mente, no 15~ dia após a emergên
cia. Do 60'-' dia após a emergência 
até o final do experimento, não fo
ram encontradas diferenças signifi
cativas nos valores de RA entre os 
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vários híbridos estudados. Durante 
esse período, o valor médio de RA 
foi de, aproximadamente, 0,02 
cm2.cm-2.dia-1. 

A obtenção de baixos valores de 
RA sob condições de baixa densida
de do fluxo radiante implica, prova
velmente, na ativação de um " meca
nismo de compensação" , já que, 
nessas condições, há um aumento de 
área foliar e de sua taxa de expansão 
(Fitter e Hay, 1981). As plantas mais 
eficientes, mesmo aumentando' sua 
área foliar em baixa luminosidade, 
mostram valores elevados de a, 
(RwlRA> (Whitehead e Myerscough, 
1962), donde Rw denota a taxa de 
crescimento relativo. 

A Figura 6 mostra a evolução de 
Rw. A análise estatística não evi-

denciou diferenças significativas do 
parâmetro Rw entre os diversos hí
bridos. O Rw médio encontrado 
foi de, aproximadamente , 0 ,0 Ii 
g.g-l .dia- 1. Monte (1983), de
terminou um valor médio de Rw 
de 0 ,023 g.g-l.dia- l , no período 
de 29 a 126 dias de idade, para as 
cultivares 'Catongo' x IMC 67 , 'Ca
tongo', 'Catongo' x UF 613 e 'Ca
tongo' ICS 1. Okali e Owusu (1975), 
analisando o crescimento de plântu
las de cacaueiros 'Arnelonado' e 'A
rnelonado' x 'Scavina', sob diferen
tes densidades do fluxo radiante e 
doses de nutrientes, encontraram um 
valor médio de 0,018 g.g-I .dia- I du
rante os priineiros 6 meses de idade. 

O Rw mede o incremento de ma
téria seca em relação à matéria seca 
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pré-existente, durante um período de 
tempo detenninado. Este parârPetro é 
o resultado do produto de Ep pela 
razão de área foliar (Kramer e Ko
zlowski, 1979; Finer e Hay , 1981). 
A luz e a temperatura afetam signifi
cativamente Rw, por afetarem EA e 
a área foliar (Njoku, 1959). No en
tanto, se houver redução de EA, esta 
redução pode ser compensada pelo 
aumento da área foliar (Fitter e Hay , 
1981). O valor de Rw de plãntulas 
de cacaueiro é alto, sob nível mode
rado de sombreamento, em conse
qüencia do incremento da razão de 
área foliar (F A) compensar a redu
ção de EA (Blackrnan, s.d.). Uma 
vez que os vários híbridos estudados 
foram cultivados sob condições de 
baixa radiação solar (Figura 4) , este 
fato deve ter contribuído decisiva
mente para a obtenção dos baixos 
valores de Rw. 

O tamanho da superfície aSSlnll
latória em relação à matéria seca to
tal (F A) apresentou valor máximo no 
híbrido P 12 x Ma 15. Nos outros 
híbridos, os valores foram seme
lhantes, exceto o SIC 22 x UF 613 
que, durante os primeiros 45 dias 
após a emergência, apresentou valor 
superior de F A, em relação aos di
versos híbridos avaliados (Figura 7), 
provavelmente para compensar o 
forte decréscimo de EA' evidenciado 
durante este mesmo período (Figura 
3). O valor máximo de F A, verifica
do no híbrido P 12 x Ma 15, foi de 
aproximadamente 200 cm2 .g-I, aos 
120 dias após a emergência. Valores 
comparativos foram obtidos por 
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Okali e Owusu (1975), com plãntll
las de cacaueiros 'Amclonado' e 'A
melonado'x 'Scavina', sob diferentes 
TÚveis de luz e doses de nutrientes. 
Resultados superiores foram encon
trados por Monte (1983), analisando 
as cultivares 'Catongo' x [MC 67, 
'Catongo', 'Catongo' x UF 613 e 
'Catongo' x ICS 1. 

Valores elevados de F A ocorre
ram devido à grande redução da 
rna:éria seca total (Wv e ao aumento 
de Af provocado, provavelmente, 
pela baixa densidade do fluxo ra
diante. 

F A apresentou forte tendência de 
decréscimo com a ontogenia das 
plantas. O surgimento de outros 
centros de assimilados (depósitos 
metabólicos ou drenos) competitivos 
com as iolhas deve ter contribuído 
para o decréscimo de F A com a on
togenia das plantas. Valores inferio
res de F A favorecem a obtenção de 
altas taxas fotos sintéticas (Buttery e 
Buuell, 1972). Desse modo, plantas 
que apresentam baixo F A têm dreno 
mais ativo para seus produtos de as
similação. 

F A tem como componentes a ra
zão de peso foliar (Fw) e a área fo
liar específica (S A) (Radford, (967), 
sendo que Fw representa a razão en
tre a matéria seca foliar (Wf) e Wt. 
Durante o período experimental , ob
servou-se que os valores de Fw, dos 
diversos híbridos, não diferiram es
tatisticamente . No entanto, o híbrido 
SIC 22 x UF 613 apresentou um li
geiro acréscimo no valor de Fw, nos 
primeiros 60 dias após a emergência 
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(Figura 8). Fw é pouco influenciado 
pelas condições do ambiente, já que 
a diminuição da intensidade de ra
diação luminosa reduz tanto o peso 
das folhas quando o da planta intei
ra, sendo, portanto, a razão entre Wf 
e Wt pouco modificada pelo fator luz 
(Blackman, 1956). O valor máximo 
de Fw, obtido pela maioria dos hí
bridos, foi de, aproximadamente, 0,6 
g.g-I, 135 dias após a emergência, 
observando-se, nos diversos híbri
dos, um decréscimo de Fw com a 
ontogenia das plantas. O mesmo já 
tinha sido verificado , anteriormente, 
com FA. 

A área foliar específica (5 A) re
presenta a razão entre a área foliar 
(Ar) e a matéria seca foliar (Wr) . O 
valor máximo de SA, apresentado 
pelos híbridos SIC 864 x UF 613 , Pa 
150 x Ma 15 e SIC 5 x ICS 1, foi de 
5 dm2.g-1, estimado 15 dias após a 
emergência (Figura 9). O mesmo se 
verificou com o híbrido SIC 2 x ICS 
I aos 30 dias. Observa-se que, a 
partir do 602 dia após a emergência, 
não houve diferença nos valores de 
S A entre os diversos híbridos. Du
rante esse período (60 a 225 dias), 
S A permaneceu constante, com um 
valor aproximado de 3 dm2.g-1, ex
ceção feita ao híbrido P 12 x Ma 15, 
que alcançou valor significativa
mente superior (Figura 9). 

O aumento de S A, em condições 
de baixa radiação solar, está asso
ciado com mudanças na morfologia 
da folha e no conteúdo de clorofIla 
(Cooper e Qualls, 1967). Esse au
mento é devido ao incremento da su
perfície das células do mesóf1lo por 

Revista Theobroma /8(2).1988 

unidade de área foliar (Nobel, Zara
goza e Smith, 1975), que ocasiona 
uma alta razão superfície/volume 
dentro das folhas (Dornhoff e Shi
bles, 1970). Tais modificações dimi
nuem a resistência do mesófilo ao 
fluxo de C02 (Nobel, Zaragoza e 
Smith, 1975), possibilitando a ob
tenção de maiores taxas fotossintéti
cas (Pearce et al ., 1969; Dornhoff e 
Shibles, 1970). Assim, o aumento de 
S A pode ser um mecanismo adapta
ti vo. Folhas à plena luz solar são 
mais espessas em relação às de som
bra (Cooper e Qualls, 1967). Esse 
espessamento está associado com o 
grande número e tamanho das célu
las palissádicas e do mesófIlo , mos
trando as folhas de sol uma camada 
palissádica mais diferenciada do que 
as sombreadas (Cooper e Qualls, 
1967). O decréscimo de SA, durante 
o crescimento, indica que as folhas 
não se expandem às mesmas taxas, 
quando o crescimento progride 
(SCOU e Batchelor, 1979) . Como 
os vários híbridos foram cultivados 
sob condições de baixa radiação lu
minosa, é provável que, no campo, 
alcançarão valores de S A inferiores 
aos encontrados nesse experimento. 

Conclusões 

Os diversos híbridos estudados 
apresentaram variaçoés nos valores 
de taxa de produção de matéria seca 
total e de área foliar. A área foliar 
foi o fator de maior importância na 
determinação da taxa de produção de 
matéria seca total. 

Nos híbridos avaliados, não hou-



AI/álise de crescime lllo de dez cacaueiros !"ô ridas / 09 

0 .7 

0 .6 

O.~-

OA 
0 - S IC 864. SIC 329 

• p 12 • Mo 1~ 

0 .3 • Po 150 • Mo 15 

• SlC 864 • UF 513 

• Po l~O IC ICS 1 
0 .2 -, 

co 
co 01 

Ir 

'" 0 .0 

...J 1 ~ 4~ 75 10~ 1 3~ 15~ 1 9~ 22~ 25~ 

O 
u. 

O 
Vl 
W 
Il. 

W 
O 0 . 7 

O 

'''' N 0 .6 

'" Ir 
0 .5 

0.4 

O SIC 22 • UF 613 

0.3 • S IC ~ • ICS 1 

• SIC 22 • ICS 1 

• SIC 5 • UF 6 13 
0 .2 • SIC 2 • ICS 1 

0 .1 

0 .0 

15 45 75 105 135 165 195 225 255 

. 
DIAS APOS A EMERGENCIA 

Figura 8 - Razão de pesofoliar de diversos h[bridos de cacaueiros. 

Revista TheobrofTUl / 8(2)./ 988 



1/0 

--I 

'" N 
E .., --: 

u 
"-. 
U 
I&J 
11. 
111 
I&J 

Ir 
-: 
.J 
O 
"-

-: 
I&J 
Ir .-: 

4 

2 

1 

O 
15 

5 

4 

3 

2 

1 

Almeida e Valle 

0- SlC 864 • UF $13 
l· Po ISO • Ma 15 
D- SIC 864. SIC 32~ 
w- p 12 • Ma 15 

• - Pa 150 • ICS 

45 75 lOS 

• SIC 5. IC S 1 
X SIC 22. ICS 1 

• SIC 2. lCS 1 
l SIC 5. UF li 1 3 
o S IC 22 • UF 613 

1 

135 1$5 1~5 225 255 

OL-,-----r-----~--~----_r----~--_,----_r----,_--
75 105 135 1115 225 255 . ~ 

DIAS APOS A EMERGENCIA 

Figura 9 . Área/oliar específica de diversos h{bridos de cacaueiros. 

Revista Theobroma18(2).1988 



AlUíli,,'(' de c"l'u'imenlO de di ': cacaueiros 11I1JridOJ /11 

ve variação nos valores da taxa de 
crescimento relativo; conseqüente
mente, não envolveu grandes mu
dança na taxa assirnilat6ria líquida e 
na razão de área foliar . 

Os valores da razão de área foi iar 
dos diversos híbridos avaliados fo
mm similares, o mesmo ocorrendo 
com os da razão de peso foliar. O 
alto valor da razão de área foliar foi 
devido à baixa radiação solar, que 
provocou um increment.o de área fo
liar e a concomitante redução no pc-

50 da matéria seca total das plantas. 
Entretanto, a razão de peso toliar foi 
pouco influenciada pelas condições 
do ambiente, apesar de ambas apre
sentarem tendência a decrescer com 
a ontogenia das plantas. 

As taxas de crescimento relativo 
de área foliar e assimilat6ria líquida 
foram constantes a partir do 60\> dia 
após a emergência. Os baixos valo
res encontrados para' estas taxas f o
ram atribuídos à baixa radiação 
solar. 
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APÊNDICE 

Logaritmo natural das taxas de acúmulo de matéria seca de folhas (MS FI. total (MSTI. área foliar (Af) durante os 
255 dias após a emergência, peso médio da matéria seca total e das folhas e área foliar ao final do experimento. 

Taxas Médias 
Hibridos MST MSF AF MST MSF Af 

. \ , . I · 1 , . \ 

g.dia dm .pl .dia g dm .pl 

Pa 150 x ICS 1 0,1796 a' 0,1726 a 0,01606 a 84,4 a' 46,1 a 106,8 a 

P12xMa15 0,01713 ab 0,01652 ab 0,01508 ab 69,8 ab 37,0 b 94,6 ab 

Pa 150 x Ma 15 0,01665 bc 0,01608 ab 0,01467 b 72,72 b 38,9 ab 93,1 ab 

SIC 864 x UF 613 0,01785 a 0,01705 ab 0,01480 b 70,9 ab 36,6 b 88,1 bcd 

SIC 22 x ICS 1 0,1751 ab 0,1670 ab 0,01436 b 61,0 ' bc 31,7 bc 73,6 cde 

SIC 22 x UF 613 0,01791 a 0,01731 a 0,01522 ah 59,0 bc 31,0 bc 76,7 bcde 

SIC 864 x SIC 329 0,01683 abc 0,01596 ab 0,01454 b 58.4 bc 29,7 cd 81,1 bcd 

SIC 5 c ICS 1 0,01575 c 0,01566 b 0,01438 b 45,0 cd 23,4 cd 64.4 de 

SIC 2 x ICS 1 0,01712 ab 0,01671 ab 0,1538 ab 48,3 cd 25,0 cd 62,9 de 

SIC5xUF613 0,01686 abc 0,01678 ab 0,01525 ab 36,7 d 20,3 d 28,1 e 

Taxas com a mesma letra, na coluna, não são signi ficativamente diferentes pelo teste de homogeneidade das decli
vidades (P = 0,05) . , 
Médias, na coluna, seguidas pela mesma letra, não diferem entre si pelo teste de Duncan (P = 0,05). 

.... .... .... 
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Resíduos de maIation em amêndoas de cacau colhidas 
a diferentes intervalos após a aplicação 

Paulo Romeu F . Berberr I 

Resumo 

Utilizando-se técnicas de cromatografia a gás, detenninaram-se os níveis 
residuais de malation em amêndoas de cacau, a diferentes intervalos entre a 
aplicação do inseticida e a colheita dos frutos. O inseticida foi aplicado em 
duas modalidades (polvilhamento e pulverização) e em duas dosagens (300 e 
600 glha i.a.). No dia sçguinte à aplicação, os níveis dos resíduos foram 0,20 
e 0,55 ppm para a maior e menor dosagem, respectivamente, não havendo di
ferença entre as duas modalidades de aplicação. Oito dias após a aplicação, 
esses níveis cairam para menos da metade dos valores iniciais e, a 15 dias, já 
se encontravam abaixo do limite de detecção da metodologia analítica (O, I 
ppm). Com base nos resultados experimentais e considerando-se o aspecto to
xicol6gico do maJation, sugere-se um período de carência de 2 dias para esse 
inseticida em cacau e uma tolerãncia máxima de 1 ppm de re síduos 
nas amêndoas. 

Palavras-chave: Theobroma cacao, amêndoas, inseticida, malation, resíduo 

Malathion residues in cacao beans from pods harvested 
at dift'erent intervaJs after its application 

Abstract 

Cacao beans were analysed for the presence of malathion residues at 
different intervals between insecticide application and fruit harvesting, by 
means of gas chromatography. The insecticide was applied in two ways; by 
spraying and dusting at dosages of 300 and 600 g a.i.lha. The day after 
application the residue leveis were 0.20 and 0.55 ppm, for the higher and 

1 Centro de Pesquisas do Cacau, Programa de Pesquisas em Cacau, Área de 
EnJomowgia, APT CEPL4.C, 456(X), ItabufUl, Bahia, Brasil . 
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lower dosage respectively, and no difference was detected for the residue 
leveis whether the insecticide was sprayed or applied as dust. Eight days after 
the insecticide application the residue leveis had fallen to less than one half of 
the initial leveis and aI 15 days they were below the limit of detection of 
analysis (0.1 ppm) . Based on the results and considering the toxicological 
aspects of malathion, a two days waiting-time-to-harvest period and a 
maximum limit for residues in the cacao beans of 1 ppm are suggested. 

Key-words: Theobro17Ul cacao, beans, insecticide, malathion, residue 

Introdução 

Ao se introduzir o uso de um in
seticida no controle das pragas de 
um determinado cultivo, onde o 
mesmo não havia sido utilizado ante
riormente, há necessidade de se co
nhecer os níveis dos resíduos rema
nescentes na parte da planta a ser 
utilizada na alimentação. O conhe
cimento desses níveis, a vários inter
valos entre a aplicação e a colheita, 
é necessário a fim de servir de 
orientação para as autoridades go
vernamentais responsáveis pela fixa
ção do período de carência e dos li
mites de tolerância aos resíduos de 
pesticidas. Esses dados são essen
ciais, portanto, para qualquer país 
que tenha, em sua legislação, algum 
controle de resíduos de pesticidas em 
alimentos. No Brasil, essas informa
ções sao exigidas pelos Ministérios 
da Saúde e da Agricultura, conforme 
resolução I2n6 da DDSY do Mi
nistério da Agricultura (Galvão, 
s.d.), por ocasião do registro dos de
fensivos , para cada cultivo. 

O malation (0,0 - dimetil fosforo
ditioato de dietil mercaptosuccinato) 
é um inseticida organofosforado de 
relativamente baixa toxicidade, sen
do seu DLSO, oral, para ratos, de 
885 . mg/kg (U.S. Environmental 
Protection Agency, 1984); é pouco 
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persistente no meio ambiente, onde 
se degrada com relativa facilidade 
em quatro outros produtos (Gardner 
et ai (1%9), citados por Hansen, 
Castillo e Biehl (1981). A sua tole
rância para os vários alimentos varia, 
de modo geral, de 0,5 a 8 ppm (Ioint 
FAO/WHO Food Standards Pro
gramme, 1984) e o seu período de 
carência para os cultivos nos quais é 
utilizado, no Brasil, varia de 3 a 7 
dias, conforme o cultivo (Brasil, 
1984). 

O malation é um dos defensivos 
agrícolas utilizados no combate às 
pragas do cacaueiro do qual não se 
têm dados dos níveis prováveis de 
resíduos que podem ocorrer na 
amêndoa do cacau ou no chocolate; 
daí os níveis de tolerância deste in
seticida não terem ainda sido fixados 
para o citado produto, nem no Brasil 
(Brasil, 1984) nem por organismos 
internacionais como a Comissão do 
código alimentar do Programa 
Conjunto da FAO/OMS para a 
padronização de alimentos (Joint 
FAO/WHO Food Standards Pro
gramrne, 1984). Especificamente pa
ra o cacau, portanto, nada foi en
contrado na literatura referente a ní
veis residuais de malation que pos-
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sam ocorrer nas amêndoas, tolerân
cia desses níveis ou sobre tempo de 
carência para esse cultivo. 

Nesse experimento, procurou-se 
determinar os níveis residuais de 
malation em amêndoas de cacau a 
diversos períodos da sua aplicação 
no cacaueiro. 

Material e Métodos 

O malation foi aplicado em duas 
formulações (pó seco e concentrado 
emulsionável) e em duas dosagens 
para cada forma de aplicação: 300 e 
600 g/ha i.a. Essas dosagens corres
pondem à normalmente recomendada 
no controle da maioria das pragas do 
cacaueiro, e ao dobro dela. As apli
caçõcs foram feitas com um pulveri
zador/polvilhadeira costal motoriza
do. Na pulverização, foi usado o 
Malatol 50E (concentrado emulsio
nável contendo 50% p/v de mala
tion) , preparando-se, a partir desse 
produto, soluções contendo 0,3 e 
0,6% de i.a.; para cada dosagem, fo
ram usados 10 litros de uma ou da 
outra solução, tratando-se 0,1 ha. No 
caso do polvilhamento, foram utili
zados o Malatol 20P (pó seco con
tendo 2% de malation), e malatol pó 
seco contendo 4% de malation), tra
tando-se áreas de 0,1 ha com 1,5 kg 
de um ou do outro produto. 

A amostragem foi feita segundo 
delineamento experimental inteira
mente casualizado, com quatro repe
tições , coletando-se, portanto, quatro 
amostras para cada modalidade de 
aplicação e para cada dosagem. Cada 
amostra constituiu-se de oito frutos, 

colhidos em quatro árvores; (dois 
frutos por árvore). As épocas de 
amostragem foram I, 8 e 15 dias 
após a aplicação do inseticida. Nes
sas épocas, os frutos foram colhidos 
e quebrados no local da colheita e as 
sementes levadas ao laboratório, 
inoculadas com extrato aquoso de 
amêndoas em fermentação e postas a 
fermentar em estufa a 30 oC, durante 
as primeiras 48 horas, e, em seguida, 
a 45 oC, por três dias. Após a fer
mentação, as amêndoas foram seca
das em estufa a 50 CC até conterem 
7% de umidade; procurou-se, dessa 
maneira, submeter os pequenos lotes 
de amêndoas de cacau à~ mesmas 
condições de colheita, quebra, fer
mentação e secagem por que passam, 
na prática, os lotes comerciais. Após 
a secagem, as amêndoas foram con
servadas em congelador a - 20 CC 
até o momento da análise para teores 
residuais de malation. 

O método analítico utilizado ba
seou-se no trabalho de Sissons e 
Telling (1970) e no "General me
thod for chlorinated and phosphated 
pesticides", da Association of Offi
cial Analitical Chemists (1975). De 
cada amostra,. foram retiradas 100 g 
de amêndoas secas e com cascas , 
congelando-as em nitrogênio líquido 
para facilitar a trituração; após de
sintegradas, 10 g foram utilizadas 
para a extração dos resíduos de ma
lation. Estes foram extraídos com 
uma mistura de acetona: hexano 
30 : 70. A uma alíquota do extrato 
foi adicionado, em funil de separa
ção, cinco vezes o seu volume, uma 
solução de 5% de NaCI; descartou-

Revista Theobroma 18('2).1988 



1/8 8erbu/ 

se a acetona e água, da camada infe
rior, e procedeu-se à partição do he
xano mais resíduos em acetonitrila, 
segundo o método da AOAC men
cionado. Testes prévios mostraram 
não ser necessária a purificação do 
extrato em coluna de florisil ou alu
mina e que a recuperação do método 
é superior a 90%. 

Na análise cromatográfica, utili
zou-se coluna de vidro de 1,2 m de 
comprimento e 0,2 mm de diâmetro 
interno, contendo 10% de OV - 17 
em cromossorb w 80 - 100 malhas, 
sendo a vazão do N2 50 cm3/minuto 
e as temperaturas: estufas 225 oC, 
detector 2400C e injetor 230 0e. 
Foi utilizado um cromatógrafo e.G. 
modelo 370 com detector de captura 
de eletrons com fonte de níquel. Nas 
condições de trabalho, a sensibilida
de do método para o malation mos
trou ser de 0,1 ppm. 

Resultados e Discussão 

No caso do cacau, a contaminação 
das amêndoas por defensivos agrí
colas se dá normalmente durante a 
quebra dos frutos, quando aquelas 
são exposta~ ao ambiente previa
mente contaminado. Imediatamente 
após a quebra dos frutos, durante a 
retirada das amêndoas, estas entram 
em contato direto com as mãos dos 
operários, as quais estão normal
mente contaminadas com o inseticida 
previamente depositado nas partes 
externas dos frutos. Após a sua reti
rada dos frutos, as sementes sofrem 
urna segunda contaminação quando 
são colocadas sobre folhas de bana-
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neira, hábito tradicional nas regiões 
cacaueiras. Essas folhas são nor
malmente colhidas nas próprias roças 
de cacau, estando, portanto, também 
contaminadas com os inseticidas 
aplicados naquelas áreas. 

ObseIVando-se os dados contidos 
no Quadro I, verifica-se que, no dia 
seguinte à aplicação, os níveis de re
síduos de malation nas amêndoas de 
cacau alcançaram valores que varia
ram de 0,25 a 0,55 ppm, no caso do 
polvilhamento, e de 0,20 a 0,45 
ppm, no caso da pulverização; res
pectivamente para as dosagens mais 
baixas e mais elevadas, não havendo 
diferença significativa entre as duas 
formulações. Oito dias após a apli
cação, tanto para o polvilhamento 
como para a pulverização, para am
bas as dosagens, o nível residual do 
malation caiu para um pouco menos 
da metade dos níveis encontrados no 
dia seguinte à aplicação. No caso 
das dosagens mais baixas, esses ní
veis, a oito dias da aplicação, já se 
encontravam no limite de detecção 
da metodologia utilizada, que é de 
0,1 ppm. Quinze dias após, para am
bas as dosagens, tanto para o polvi
lhamento como para a pulverização, 
os níveis residuais de malation nas 
amêndoas de cacau caíram para valo
res abaixo do limite de detecção da 
metodologia analítica utilizada, ou 
seja valores menores que 0,1 ppm. 
Apesar da análise estatística não ter 
detectado diferença significativa en
tre os níveis residuais nas duas for
mas de aplicação, nas amostras co
letadas no primeiro dia, esses níveis 
mostram urna pequena diferença en-
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Quadro 1 - Níveis residuais de malation em amêndoas de cacau a diferemes 
intervalos entre a aplicação do inseticida e a colheita do fruto. Média di:! quat ro re
petições. 

Dias após a 
aplicação 

01 

08 

15 

Dosagens 
(g/ha) 

300 
600 

300 
600 

300 
600 

Ire as duas formulações. utilizadas. O 
inseticida, quando aplicado em for
ma de pó seco, deixou uma quanti
dade de resíduos levemente superior 
à quando aplicado em forma líquida. 
Isto pode ser entendido, consideran
do-se que o inseticida chega até ás 
amêndoas por transferência manual, 
a partir da. parte externa da casca do 
fruto, durante a sua quebra. O inseti
cida, quando depositado sobre o 
fruto, na forma de pó seco, seria, 
portanto, transferido mais facilmente 
pelo contato manual para as semen
tes que quando depositado em forma 
líquida. 

Considerando-se os limites de re
síduos de malation tolerados para 
outros alimentos, tanto no Brasil 
como no exterior, os quais variam, 
de um modo grraJ, de 0,5 a 8 ppm 
(Brasil, 1984; Joint FAO/WHO Food 
Standards Progran1me, 1984), os ní
veis detectados em amêndoas de ca
cau, fem1entadas e secas, nesse ex-

Polvi lhamento Pulverização 
(ppm) (ppm) 

0.25 0.20 
0.55 0.45 

0.1 0.1 
0.2 0.2 

< 0,1 < 0.1 
0.1 0,1 

perirnento, no qual foram utilizadas 
dosagens normalmente recomenda
das no controle da maioria das pra
gas do cacaueiro, e o dobro dela, 
podem ser considerados desprezíveis 
já no dia seguinte à aplicação, quan
do esses valores alcançam o máximo 
de 0,55 ppm. 

Os resultados obtidos nesse expe
rimento indicam, . finalmente, que, 
para o cacau, levando-se em conta o 
aspecto residual, bem como o as
pecto toxicológico, o tempo de ca
rência para o malation pode ser de 
até I dia; para maior segurança, su
gere-se 2 dias. Quanto ao limite má
XÍnlo de tolerância ao nível de resí
duos desse inseticida (LMR), em 
amêndoas de cacau, sugere-se I 
ppm, ou seja, aproximadamente o 
dobro do nível máximo alcançado 
nesse experimento; neste caso, além 
da ingestão diária aceitável (IDA), 
considerou-se também a tolerância 
do maIation fixada para outros ali-
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mentos, bem como O fato de que esse 
limite não deve ser facilinente ultra
passado em lotes comerciais de ca
cau: . Essa pesquisa levou em conta 
os resíduos remanescentes nas 
amêndoas fermentadas e secas, for
ma na qual as mesmas são utilizadas 
na indústria. Atualmente, entretanto, 
o suco de cacau, o qual é prove
niente da polpa que envolve as 
amêndoas, sendo extraído logo após 
a quebra do fruto, está sendo cada 
vez mais comerciaJizado. O teor de 
resíduos presentes na polpa fresca 
das amêndoas não foi detenninado 
nessa pesquisa. O tempo de carência 
(intervalo de confiança) sugerido 
nesse trabalho não se aplicaria, por
tanto, no caso de cacau colhido com 
a fmalidade de comerciaJização do 
suco. 

Conclusões 

I. Os níveis residuais de malation 
em amêndoas de cacau apresenta-

ram, já no dia seguinte à aplica
ção, para ambas as dosagens, ní
veis residuais abaixo dos aceitos 
para a maioria dos alimentos, não 
havendo diferença significativa 
entre as duas formas de apli
cação. 

2. Oito dias após a aplicação do 
malation, os níveis de resíduos 
baixaram para menos da metade 
dos níveis alcançados no dia se
guinte à aplicação e, 15 dias 
após, para níveis abaixo do limite 
de detecção do método analítico 
utilizado, que é de 0, I ppm. 

3. Com base nos resultados experi
mentais, no que se refere ao as
pecto de resíduos, e levando-se 
também em conta o aspecto toxÍ
cológico, sugere-se um período 
de carência para o malation, em 
cacau, de dois dias e um limite 
máximo de tolerância de seus re
síduos nas amêndoas, de I ppm. 
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Desenvolvimento de um secador para cacau e 

outros produtos tropicais 

Jairo Cunha', Frederico José Vieira Passos' e Evandro Sena Freire' 

Resumo 

Com o objetivo de tomar a secagem artificial do cacau mais econômica e eficiente, construiu-se o secador plataforma Cepec, que, ao mesmo tempo, 
veio atender às necessidades da secagem da pimenta-do-reino, guaraná e de outras culturas, as quais se encontram em expansão na região cacaueira da 
Bahia. O secador plataforma Cepec apresenta os seguintes dados médios de 
desempenho: carga inicial de 3 .682 k~ (205 kg m-2) de cacau recém-fermen
tado, que produz 1.980 kg (110 kg.m- ) de cacau seco; tempo de secagem de 
51 ,7 horas ; eficiência global de 17,7% para redução do teor de umidade de 50% para 7% b.u.; 30 kg, h-I de lenha na fornalha; e quebra de amêndoas da 
ordem de 0,95% do peso final . A variação máxima de temperatura e de umi
dade ao longo do lastro de secagem, foi apenas 1,4 °C e 1,8 b.u. , respectivamente. O custo de construção do secador está estimado em 352 OTN (Obriga
çôes do Tesouro Nacional), 52,9% menor que o custo do secador tubular 6 x 6 m. Quando adaptado debaixo de uma barcaça já existente, seu custo cai para 
264 OJN, 64,7% menor que o do tubular. 

Palavras-c1.ave: Theobroma cacao, secagem artificial, secador plataforma 
Cepec. 

Development of a drier for cacao and other tropical crops 

Abstract 

The Cepec platform drier was designed to make artificial drying more 
economical and efficient and, at the same time, to meet the drying needs of black pepper, guaraná and other crops, which have increased in the cacao 

'Centro de Pesquisas do Cacau. Programa de Pesquisas em Cacau, Área de 
Tecnologia de ProdU/os e Engenheria Agrícola. APT CEPLAC. 45600, lta
buna. Bahia, Brasil . 
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region 01 Bahia, Brazil. The Cepec platform drier presents lhe following 
average perfornlance data: initial load of 3,682 kg (205 kg.m-2) recently 
fernlented cacao resulting in 1,980 kg (110 kg.m-2) of dried cacao: drying 
time of 51.7 hours: general efficiency of 17.7% to reduce the moisture content 
from 50% to 7% w.b. : 30 kg h-Iof wood load in the furnace; anti 0.95% 
breakage of beans in the final weight. The maximum variation of temperature 
and moisture content in the platform was only 1.4 0C and 1.8% w.b., 
re pectively. The drier conslrUction cost is estimated at 352 OT (National 
Treasury Note), 52.9% le s than the tubular 6 x 6 m drier cosI. If it is adapted 
under a barcaça (platform of sun drying) already built, its cost comes down tO 
264 OTN, 64.70/c less than the tubular cosI. 

Key-words: 7 heobroma cacao, artificial drying, Cepec platfornl drier. 

Introdução 

A concentração da colileita do ca
cau, no Sul da Bahia, coincide com 
os meses de maiores precipitações 
pluviométricas, lato que se agrava 
em algumas micro-regiões. As ' im 
sendo, a secagem natural das amên
doas, nessa região, não atende total
mente às necessidades do agricultor. 

Em condições adversas de clima, 
a secagem natural toma-se lenta, po
dendo o cacau pemlanecer na barca
ça até 20 - 22 dias (Ghosh e Cunha, 
1975), proporcionando um rápido 
desenvolvimento de fungos na super
fície externa da anlêndoa , com riscos 
de contaminação interna ou até 
mesmo de deterioração do produto. 

O impedimento da secagem natu
ral , a secagem artificial tem sido 
feita no chamado secador tubular, 
descrito e estudado por McDonaid, 
Cunha e Freire (1982), e que, embo
ra tradicional na região , é uma ins
talação que requer alto investimento 
em sua construção. 

Para substituir o secador tubular, 
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foi desenvolvido um secador que 
oferece um projeto de construção 
mais simples, com menor investi
mento inicial e maior versatilidade 
de célrgas. sem redução da eficiência 
ténnica. Esse ecador foi denomina
do platalomla Cepec, cujos dados 
preliminares (Cunha , McDonald e 
Passos. 1981) evidenciaram um de
sempenho superior aos demais seca
dores artificiais em uso na Região e 
visou também atender à secagem do 
guaraná e da pimenta-do-reino, cujas 
culturas se encontram em fase de ex
pansão na região cacaueira da Bahia, 
além de possibilitar a secagem de 
outros produtos agrícolas. 

Material e Métodos 

O secador se divide em quatro 
partes distintas, a saber: 

I. A plataforma de secagem, com 
lastro de chapas de ferro perfuradas, 
onde fica o cacau a ser seco. Embai
xo do lastro, fica a cãmara de seca
gem (Anexo 2 e 3 (A e B). Projetou
se uma porta (0,7 x 0,6 m) de acesso 
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ao interior da câmara e uma bica de 
descarga do cacau seco para cada 5 
m de comprimento da platafonna. 

Para que se pudesse utilizar a 
plataforma com dois produtos dife
rentes, ou com duas partidas do 
mesmo produto com umidades dife
rentes, ou mesmo utilizar somente 
parte da plataforma, deixou-se, no 
piso da câmara, um painel de madei
rit (2,0 x 0,80 m), que pode ser le
vantado em qualquer posição, com
pletando-se o vedamento com massa 
de assentar vidro ou barro. 

A parte superior do secador pode
rá também ser fechada com paredes 
em cobog6 (elementos perfurados 
para construção de paredes) para 
prevenir contra eventuais roubos de 
cacau e permitir a saida do ar quen
te. Nesse caso, três portas de 1,00 x 
0.95 m devem ser colocadas numa 
das paredes laterais para possibilitar 
a carga do secador e a entrada do 
operador. 

2. Um conjunto fornalha-trocador 
de calor em annação de ferro (Ane
xos 4, 5 e 6), sendo a fornalha pro
vida de espaço (0,24 m de espessura) 
para seu fechamento com tijolos co
muns. 

O trocador de calor, foi construí
do com tubos de ferro preto e é do 
tipo indireto, para evitar a contami
nação do cacau com fumaça (Anexos 
5 e 6). 

A ventilação forçada através dos 
tubos do trocador foi programada pa
ra ser feita por um ventilador axial 
com motor de 2 CV e 1750 rpm (A
nexo 6). Para fazendas sem eletrici-

dade, pensou-se num motor estacio
nário à diesel, com potência acima 
de 2 CV. 

3. Um duto de conexão (Anexos 
I e 3), ligando o trocador de calor à 
câmara de secagem da plataforma, 
foi construído com paredes laterais 
de meio tijolo (comuns ou blocos) e 
coberto com madeirit de 10 mm ou 
laje de 7 cm de espessura. 

Cuidados especiais (rejuntamen
tos, emassamentos) foram tomados, 
na junção da fornalha com o duto e 
entre este e a câmara, para que não 
ocorresse vazamento de ar. 

4. A cobertura foi projetada para 
telhas de zinco, alumínio, ou fibro
cimento, sobre pilares de madeira 
(aparelhada ou roliça) ou alvenaria, 
obedecendo às dimensões dos Ane
xos I e 2, para permitir a entrada do 
operário para revolver o cacau e ga
rantir que o produto fique ao abrigo 
de chuvas ocasionais. Quando a 
parte superior da plataforma for fe
chada, o beiral do telhado poderá ser 
de apenas 0,60 m. -

A fornalha foi alimentada com 30 
kg de lenha por hora para produzir 
uma temperatura média do ar de se
cagem de 60 oC, à semelhança dos 
resultados obtidos por McDonald, 
Cunha e Freire (1982). 

A temperatura foi medida por 12 
termopares (cobre/constantan), colo
cados na entrada da câmara (Figura 
l-A), e seis termopares, colocados 
embaixo do lastro da plataforma de 
secagem (Figura 1-B). A leitura foi 
feita num tennômetro digital com re
solução de I OCo 

A velocidade do ar foi medida 
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Figura I - Dados do teste n'! /O. J 98 J. carga em torno de 3.600 kg: A -

temperaturas (0C) na entrada da câmara, suas localizações (m) e posição do 

tennômetro. B - temperaturas (OC) embaixo do lastro de secagem e suas po

sições (m). C - umidndes (% b.u.) do final da secagem e suas posições (m). 
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com um tubo de Pilot (resolução de 
0,25 m.s- l ), em um duto de alumí
nio, construído a partir do ventilador 
do trocador de calor, segundo as re
comendações de Mesquita, Guima
rães e Nefusi ( 1977). 

O cacau utilizado foi uma mistura 
de Comum e híbrido provenientes da 
fazenda do Centro de Pesquisas do 
Cacau (CEPEC), Ilhéus, Bahia, e as 
cargas utilizadas ficaram em torno de 
2.700 kg e 3.600 kg. A primeira, por 
ser a carga do secador tubular, tradi
cional na região cacaueira, e a se
gunda, por se constituir na carga 
máxima ideal para o revolvimento 
manual (baseada em testes prelimina
res) a ser feito de 4 em 4 horas. 

Amostras de cacau foram coleta
das de 2 em 2 horas para a determi
nação de umidade e, ao final da se
cagem, com o cacau frio , fez-se um 
rastreamento, em toda a plataforma, 
para se verificar a uniformidade do 
produto. 

Para determinação da umidade, 
pesou-se aproximadamente 30 g de 
amêndoas inteiras que foram coloca
das em dessecadores até o momento 
de irem para a estufa, a 105 ± 3 °C, 
por 24 horas, após o que eram reti
radas e recolocadas nos dessecadores 
até atingirem a temperatura ambiente 
e pesadas em balança com resolução 
de 0,01 g. 

Resultados e Discussão 

As cargas iniciais não puderem 
ser perfeitamente controladas, devi
do à escassez de mão-de-obra na pe
sagem e à imperiosidade de se aten-

der às necessidades de secagem da 
fazenda de cacau. 

Os testes realizados toram anali
sados em dois grupos: o primeiro 
com cargas em torno de 2.700 kg de 
cacau recém-fermentado (Quadro I) 
e o segundo com cargas em torno de 
3.600 kg (Quadro 2) . 

Tomando-se valores médios, o 
Quadro 1 indica que, para secar 
2.772 kg de cacau, de 50 a 7% de 
umidade, levou-se um tempo de 47 ,5 
horas, a uma temperatura de 53,2 
OC, com uma eficiência global de 
secagem de 14,6%. A espessura ini
ciai da camada foi de 20 cm (154 
kg . m-2). 

Aumentando-se a espessura média 
da camada para 27 cm, o Quadro 2 
mostra, também, em termos médios, 
que, para se secar 3.682 kg de cacau 
(205 kg . m-2) de 50% a 7% de umi
dade, levou-se um tempo de 51,7 ho
ras, a uma temperatura de 53 ,8 oC, 
com eficiência global de secagem de 
17,7%. 

Observa-se que, com um aumento 
médio de carga de 910 kg, melho
rou-se a eficiência em 3, I %, en
quanto que o tempo de secagem so
freu um acréscimo de ai>enas 4,2 ho
ras (8,1%). Em outras palavras, no 
primeiro caso, a relação kg de cacau 
secolkg de lenha foi de I ,05 en
quanto, no segundo caso, essa rela
ção foi de 1,28, o que representou 
urna redução no consumo de lenha 
de 18%. 

A carga máxima utilizada (Ouadro 
2) foi em torno de 230 kg . m~, nos 
testes da Fazenda São Francisco, 
com uma camada de 31 em. 
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~ Quadro 1 - Desempenho do secador Plataforma Cepee com ca rgas em torno de 2.700 kg de cacao recém - fermen - -" ' J 
'" i:; ' tado (t,O 'y .", 'I Fluxo de ar = 4,4 1 m l . mino' .m->. Laslro de secagem: 9 x 2 m. Consu mo de lenha = 30 kg .h-' . ." -" "-\ 

Temperatura Eficiência ' ;,- Peso Um,dade Tempo Corrigidos de 50% a 7% 
"' -
<> de da <>- Peso '" In,cial Final Inkial Fina l Tem po Eficiência do ar fornalha Sl Secagem 
~ 

S Inicial Final - kg kg lO/lO b.u. lO/O b.u. h kg kg h % °c % O:> 
~ 

'" -"-
'O 
O:> 2.721 1.318 52,6 7,5 51,0 2.580 1.395 46 ,9 13,44 • • 
O:> 

2.774 • 51,9 10,0 47,0 2.668 1.434 46,2 14,10 • • 
2.613 1.627 50,7 9,6 44,5 2.578 1.386 41,4 15,2 1 • • Q 
2.358 1.547 52,5 6,6 31 ,S 2.239 1.204 28,0 19,53 • • ::: -2.922 1.438 50,0 8,4 33,0 2.922 1.571 41,0 17,41 • • .1'; 
2.756 1.393 50,2 7,6 36,0 2.476 1.476 37,7 16,04 • • "1l 

'" 3.031 1.508 50,S 9,8 48 ,0 3.001 1.613 533 13,75 55,6 40 ,97 t: 
3.210 1.671 52,4 8 ,9 48,0 3.057 1.644 49,3 15,14 SO,4 34,83 ~ 

58,0 3.088 1.660 53,S 14,10 41 ,5 
... 

3 .202 1.647 51,8 6,9 25,14 
~ 2.811 1.405 53,7 9,2 58,0 2.560 1.398 64,3 9,69 60,S 42,78 -. 

2.612 1.306 50,0 9,6 48 ,0 2.612 t .405 52,7 12,11 59 ,8 41.46 ~ 
3.164 1.834 50,6 7,0 57,0 3.1l4 1.680 52,8 14,45 53,8 36,55 
3.112 1.546 49 ,3 7,2 56,S 3.156 1.700 56,4 13,67 50,6 31 ,28 

X 2.861,5 1.485,7 51,2 8,2 47.4 2.771,7 1.502 ,9 47,S 14,6 53,2 36,14 
(J 255 ,7 195,1 1,3 1,3 8,8 285,0 144 ,9 9,1 2,3 6,5 6.4 
C.v. (%18 ,9 13,1 2,5 15,9 18,6 10,3 9,6 19,2 15,9 12,2 17,6 

Temperatura pelo termemelro. 
, Cálculo da eficiênCIa: usou -se um poder calorífico de 14.236 KJ .kg', considerando-se a umidade media da lenha de -20% b.u. (PCb = 18,423 - 20.935 UI. 
• Dados não obtidos. 



Quadro 2 . Desempenho do secador IJldl,doll' lé.I Cepec ..:om cargas em torno de 3.600 kg de cacau recém - fermen-
tado 1200 kg.m .,). Fluxo de ar = 4,41 m'. min " .m · ' . Lastro de secagem: 9 x 2 m. Consumo de lenha = 30 kg.h· ' 

Peso Umidade Tempo Corrigidos de 50% a 7% Temperatura E ficiéncia' 
de da 

IOteial Final Inicial Final st!cêlV~m 
Peso Tempo Eficiência do ar lornalha 

Inicial Final 
kg kg %b.u. % b.u. h kg kg h % °c % 

" 3.607 2.291 47,6 6.5 42 .0 3.783 2.034 52 .3 17,67 • • ~ 
" 3.393 1.812 48,4 5,5 46,0 3.505 1.884 42 .3 20.24 61,4 46,36 ;: 

" 3.327 1.642 47.5 6.1 48.0 3.491 1.877 40,8 20.90 58.4 41.70 ~ -" 3.615 1.668 48.6 8.8 46,0 3.716 1.998 50.6 17.94 49.4 29,73 ~f 
3.628 1.710 46.2 7.6 46,0 3.902 2.098 50,0 19,06 49,6 31,40 " ;: 
3.624 1.797 49.5 9.2 56.0 3.968 1.968 62.3 14.35 5.2.9 32.00 -~ 
3.659 1.829 47.6 8.9 46,0 3.835 2.061 52,6 17,81 53,0 35,10 ~ 
3.991 1.820 55 ,3 8.2 68.0 3.567 1.918 62.8 · 13,87 51.8 29,97 § 

'" X 3.605.5 1.821.1 48,8 7,6 49 .7 3.682,4 1.979.7 51.7 17,7 53 ,8 35.2 '" 2 
CJ 198,2 203.3 2,8 1,4 8,4 153,4 82,4 8.0 2.5 4,5 6,4 ~ 
C.V.I%15.5 11.2 5.7 18,5 16,8 4.2 4.2 15.5 14.22 8,3 18,3 .., 

"" l:) 

~ 2.583 ' 1.283 46 .7 7.5 32.0 2.754 1.481 34 .2 18.3 54,8 35,55 i:l .,. 
" 3.426' 1.859 44.6 6.4 38.0 3.797 2.041 40.7 22,8 63,0 66,97 " -. l:) 

'" 2 :; 
;! Calcu lo da ehclencia: usou· se um poder calorihco de 14.236 KJ .kg · ' . consíderando·se a umidade média da lenha de s:: 

... 20% bu IPC b = 18.423 . 20 .935 UI. 
" '" 4' Teste realilado na Fazenda Sao FranCISco. Uruçuca. Bahia. num secador plataforma Cepec adaptado sob barcaça .., 
g com laslrO de s~cagem de 6 x 2 m. fluxo de ar := 6,56 m l .min · ' .m · 2, obtido com a hélice Metalforte 11, montada 
;; em moto ' elétrico de 2 C.V. de 1.750 r.p.m .. Poder calo,ilico da lenha de 15.316 KJ.kg·' para umidade de 14,84% -:lo 1I.u .. 
~ 

) Teste ' ea hlado noCEPEC.com a héhce Oelro.t Diesel FC 185. montada em mo tor elélrico de 2 C.V. de 1.750 r.p.m .. N .,... 
..... Flu)Co de ar;:; 6.17 m J.m · ' .m · 2 . 

~ • Dados não obtidos. .... 
00 N 

'O 
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Tais resultados mostram que o 
aumento da carga traz eleito positi
vos na eficiência térmica do secador, 
devido à melhor utilização do ar de 
secagem, com econorrua no consumo 
de lenha. 

Apesar disto, a caroa máxima do 
secador (230 kg . m-~) é limitada 
pelo grau de dificuldade no revol vi
mento. 

As Figuras 2 e 3 mostram as cur
vas de teor de umidade em função do 
tempo de secagem, para as cargas em 
tomo de 3.600 kg e 2.700 kg, res
pectivamente. Apesar de não se po
der controlar convenientemente al
guns parâmetros como, por exemplo, 
o poder calorifico da lenha, a carga 
inicial e a umidade relativa do ar de 
entrada, a equação exponencial do 
tipo y = A . e-BX se aplicou bem 
aos dados obtidos, resultando as 
equações y = 57,25 (1,04tX , com 
um R2 = 0,80 (carga de 3.600 ki) e 
y = 59,92 (l,037)-x com um R = 
0,71 (carga de 2.700 kg), resultados 
estes considerados muito bons, face 
às condições do experimento. Como 
os dados foram tomados obedecen
do-se, aproximadamente, às condi
ções de secagem das fazendas de ca
cau, isto significa que as equações 
acima são também válidas para as 
condições de fazendas. 

O revolvimento feito de 4 em 4 
horas foi eficaz e não deixou que as 
amêndoas colassem umas nas outras. 
No início da secagem, ele é feito por 
2 homens, em 20 minutos e, ao fmal, 
apenas 1 homem, em 10 minutos. 
Evidenciou-se que a frequência de 
revolvimento pode ser diminuída a 
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partir do ponto em que o cacau apre
senta a caracteristica dc "pele seca", 
o que ocorre na faixa de 16 - 20 ho
ras para cargas em torno de 2.700 kg 
de cacau e ~O - 24 horas para cargas 
em tomo de 3.600 kg (Figura 4) , 
através dos picos máximos das taxas 
de secagem. Devido aos tatores já 
citados. as taxas de secagem dos di
versos testes não obedeceram a ne
nhuma relação matemática. 

Os 30 kg de lenha colocados de 
hora em hora na fornalha propicia
ram temperaturas na faixa dos 600 C. 
Os Quadros I e 2 apresentam tempe
raturas médias na faixa de 53 a 540C 
devido, principalmente, ao uso de 
lenha de má qualidade, úmida, sem 
annazenamento prévio, urna vez que 
a sua obtenção, na área do Cepec é 
difícil. Com o uso de lenha seca e de 
boa qualidade, a temperatura média 
do ar de secagem subiu para a faixa 
dos 600C recomendados e o tempo 
de secagem caiu para baixo do mí
nimo esperado, isto é, 43 a 44 horas, 
de acordo com o seu desvio padrão 
(Quadro 2). A Figura 1 mostra o 
comportamento das temperaturas na 
entrada da câmara (A), embaixo do 
lastro de secagem (B) e a posição 
ideal do termômetro, com visor para 
o exterior, para controle da tempe
ratura pelo operador (A). 

A média de temperatura na Figura 
I - A foi de 49,5OC, quase igual, 
portanto, à média entre os dois pon
tos onde fica localizado o termôme
tro bimetálico (49 ,4OC) , com haste 
de 15 em, que, assim, indicará, com 
bastante proximidade, a média de 
temperatura de entrada do ar de ~ 
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Figura 4 - Taxa de secagem em função do tempo no secador platafonna 
Cepec. cargas em torno de 2.700 kg (x. teste 08. 1980) e 3.600 kg ( o, teste 
08. 1981), 

cagem na câmara, Os Quadros I e 
3 também ilustram a posição do ter
mômetro, colocado no duto de ex
pansão, 

As temperaturas embaixo do las
tro (Figura I - B) indicam uma gran
de regularidade , com uma diferença 
máxima de 1,4OC. 

A Figura I - C mostra ainda o 
rastreamento de umidades feito no 
lastro de secagem, ao fmal dos tes
tes, com uma diferença máxima de 
1,81 % b.u., considerada excelente, 
principalmente quando comparada às 
variações de umidades do secador 
.ubular, quase sempre acima dos 7 e 
b%(McDonald, Cunha e Freire, 
1985) e às do secador burareiro, que 
são de 1,04% b.u. (Cunha, 1983) pa-

ra uma plataforma de secagem de 
apenas 2 x 2 In. 

Quando o assentamento da for
nalha é feito conforme o Anexo 3A, 
é necessária a colocação de dois de
fletores na câmara da plataforma, 
conforme indicado, para que se ob
tenha a uniformidade de secagem 
mencionada. As posições dos defle
tores poderão variar, dependendo de 
<;ada instalação, de modo que o pri
meiro pode ter seu grau aumentado 
ou diminuído e o segundo ser desl~ 
cado para frente ou para traz. Como 
isso necessitaria de um acompanha
mento da distribuição de temperatura 
ao longo do lastro, sugere-se que 
a instalação da fornalha seja feita 
confonne o Anexo 3B, elirninad~se 
os defletores. 
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Os tijolos das paredes da fornalha 
são assentados com uma argamassa 
especial a tim de diminuir o coefi
ciente de dilatação e é composta de: 

I lata (20 litros) de areia; 
I lata (20 litros) de terra (barro 
vermelho); 
2,5 kg de rapadura ou melaço de 
cana de açúcar. 
Adicionar água o necessário para 
tomá-Ia aplicável. 

Observou-se que a limpeza do 
trocador de calor deve ser feita de 
ano em ano e que, devido às janelas 
de acesso aos tubos (Anexo 5), dois 
homens gastam no máximo 2 horas 
para completá-Ia. 

A limpeza dos cinz.eiros deve ser 
feita de 4 em 4 horas para que não 
haja obstrução do ar de combustão 
da lenha. 

Os valores médios de quebra de 
cacau durante o processo de secagem 
foram de 15 ,3 e 17,4 kg, o que re
presenta 1.0 e 0,95% do peso fmal 
do produto dos Quadros I e 2, res
pectivamente. 

Foram feitas duas secagens de 
guaraná, duas de pimenta-do-reino e 
duas de cacau com pimenta-do-reino, 
nas instalações do CEPEC, tendo o 
secador plataionna Cepec se com
portado bem na secagem destes ou
tros produtos. Quando o secador é 
usado para a secagem de dois pro
dutos diferentes, concolTÚtantemente, 
eles são separados por tábuas de ma
deira, não existindo o menor contato 
entre eles. O ar de secagem que pas
sa por cada produto também é inde
pendente, não havendo, portanto, 
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qualquer possibilidade de um deles 
ser impregnado com o cheiro do ou
tro. Quando o secador foi usado com 
outro produto e, em segu ida. utiliza
do para secar cacau. uma limpeza 
bem feita, com vassoura, no lastro e 
paredes, foi o suficiente para que o 
cacau fosse classificado ' em aromas 
estranhos. 

Quando se secam dois produtos 
diferentes ou duas partidas do mes
mo produto com umidades diferen
tes , é necessário saber qual dos dois 
vai secar primeiro . Ele será separado 
do outro por uma tábua divisória e 
colocado no lastro, na parte mais 
distante da fOIl1aJha. Uma vez seco, 
levanta-se o painel , no interior da 
câmara, conforme eXplicado ante
riormente , e continua-se a secagem 
do produto que está mais pr6ximo da 
fornalha. 

A Figura 5 mostra as c . as de 
fluxo de ar versus pressão estática 
obtidas com cinco tipos de ventila
dores, incluindo-se, entre eles, o 
ventilador Flack PMCA-I, que foi 
utilizado para se obter os resultados 
dos Quadros I e 2. 

Os ventiladores com hélices Me
talforte II e Detroit Diesel FC 1 E : 
aparesentaram desempenhos superio
res ao do ventilador Aack PMCA-1. 
isto é, deram maior fluxo para uma 
detenninada pressão ou resistência. 

Estas duas composições estão, 
portanto, sendo recomendadas devi
do ao seu melhor desempenho , como 
também, pela facilidade de monta
gem no local (região cacaueira) e 
prelTÚtiram wna redução de preço da 
ordem de 6 a 8 vezes. 



o l 

" . 
\ , , 

\ , 

Desenvolvimento de um secador para cacau /35 

Ven l ll OO Of e5 com 

('j) h ~ ll c e M e ' ~ ed(,!l B e n~ O M 3t 4 . mo t leV , 1 7 l Q f pm 

e nê llCf rlo u P MC A I·050 · O: · 1. 6 , mO· l.~C V , 1 1 !lO r p ", 

" E \ 
\ 

x el te ,\1e lol fo rle O. mal 2 C 1/ • Lno , p .'n 

• O, 
:7 

~ h~h ce Oe1rol t D,es el F C l 8~ mOI ~ C v. l n o r Ct m 

" 8 t'l ell ce M 1!I oH of!e 1 . m o! 1 C 1/ • } 4 6 0 r O m 

• u 

o 

:: 'I 

Q. 

80 

F u ~ C a e o r 

120 
, "'. 

• 
1 ' , 200 

Figura 5 - Cllrvas de pressão estática em função do fluxo de ar para cinco 
tipos de ventiladores. 

o ventilador com hélice Metal
forte I apresenta fluxo de ar e pres
são estática muito elevados, que 
certamente iriam ocasionar alta perda 
de energia nos estágios linais da se
cagem, além de consumir mais ener
gia devido ao motor de 3 CY. 

A composição com hélice Detroit 
Diesel FC 185 foi testada com su
cesso na Fazendà Bonfim, município 
de Una. Foi também testada nas ins
talações do CEPEC (Quadro 2). A 
composição COm hélice Metallorte U 
foi também testada com sucesso na 
Fazenda São Francisco, município 
de Uruçuca (Quadro 2). 

Os !luxos de ar, nesses dois tes
tes, foram determinados sem muito 
rigor, devido à falta de condições, o 
que nos dá uma eficiência apenas 
aproximada para a fornalha. 

No teste da Fazenda São Francis
co, o menor tempo (34,2 horas) e 
maior eficiência geral (18,3%) de 
secagens, em comparação com as 
médias do Quadro 2 (51,7 horas e 
17,7%, respectivamente) podem ter 
sido devidos ao fluxo de ar ser supe
rior em 2,15 m3 . min- I , em virtude 
da menor área de lastro (12 ro2

). A 
qualidade da lenha e a camada mais 
espessa também deve ter in-

Revista Theobroma /8(2). /988 
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t1uenciado. 
No teste com a hélice I?etroit Die

sel FC 185, no CEPEC, observou-se 

também, em comparação às médias 

do Quadro 2, um menor tempo (40,7 

horas) e uma maior eficiência 

(22 ,8%) de secagem, que podem ter 

sido influenciados pelo maior fluxo 

de ar, por lenha de melhor qualidade 

e, excepcionalmente neste caso, pela 

ausência de muciJagem do cacau no 

fim da sarra (dezembro de 1982). 

Contudo, dentro de condições 

normais , as duas composições de 

ventilação mencionadas deverão 

apresentar resultados iguais ou supe

riores às médias do Quadro 2. 

O custo e timado de instalação de 

uma unidade do secador plataforma 

Cepec com plataforma de 2 x 10m, 

é de 352 OTN2
• 

Esse custo poderá cair para 264 

OT , aproximadamente 3/4, caso 

a instalação seja feita debaixo de 

uma barcaça cujo lastro esteja a 0,80 

- 1,5 m de altura do nível do solo. Aí 

serão aproveitadas as estruturas e 

cobertura existentes, bastando subs

tituir parte do lastro de madeira por 

chapas perfuradas, fechar por baixo 

com alvenaria de meio tijolo e 

adaptar a fornalha numa das extre

midades, observando-se que a co

bertura da barcaça não corra para 

o lado da fornalha por causa da sua 

chaminé. 

O custo da eletricidade para mo

vimentar o ventilador é bastante bai-

2 Valor da OTN = Cz$695 .50 (ja
neiro de 1988). 
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xo , ficando, no momenio (KWh rural 

= 0 ,00532 OTN) em aproximada

mente 0,00014 OTN por quilo de 

cacau seco (0,0021 OTN .arroba- 1). 
Caso não exista eletricidade na 

fazenda, haverá um custo adicional 

de aproximadamente 200 OTN , que 

corresponde à dilerença de preço de 

um motor Diesel de 4 a 5 CY (mais 

polias e correias) e o motor elétrico. 

Haverá também um acréscimo na 

operação do secador, corresponden

do a aproximadamente 1 litro de óleo 

diesel por hora de secagem, equiva

lendo no momento (diesel = 0,035 

OTN .litro-I), a 0,0009 OTN por 

quilo de cacau seco (0,014 OTN.ar

roba- I ). 
Convém salientar, entretanto, que 

um motor Diesel. em uma fazenda, 

poderá ser usado também para outras 

finalidades, como, por exemplo, mo

virnentar um gerador e produzir ele

tricidade para a fazenda. 
O custo da lenha usada no aque

cimento do ar de secagem poderá ser 

avaliado de duas maneiras: 
i) quando a lenha é obtida na 

própria fazenda, ela é coloca

da ao pé do secador pelo valor 
atual aproximado (Uruçu

ca/zona Serra Grande) de 0.25 
OTN.m·.) o que nos dá um 
custo de 0.0003 OTN .kg- 1 de 

cacau seco (0.0048 OTN.arro
ba- I ). 

ü) quando a lenha é comprada e 

colocada ao pé do secador. seu 
custo atual aprox imado (eixo 
Itabuna/Jlhéus) é de (0,40 

OTN.m-3) o que nos dá um 

custo de 0.0005 OT .. kg- I de 
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cacau seco (0,008 OTN.arro
ba- l ). 

Para efeito de comparação, esses 
mesmos custos , feitos para o secador 
tubular, dão aproximadamente 
0,00034 OTN .kg- 1 de cacau se
co (0,0052 OTN.arroba- l) e 0 ,00055 
OTN.kg- 1 de cacau seco (0,0083 
OTN .arroba- l) para o 12 e 22 casos, 
respectivamente. 

O Quadro 3 mostra um resumo do 
desempenho e dos custos do secador 
plataforma Cepec em comparação 
com os demais secadores artificiais 
em uso na região cacaueira da Bahia. 

Conclusões 

O secador plataforma Cepec ofe
rece uma opção mais econômica 
para secagem do cacau. 

Utiliza menor área do lastro 
construída em relação aos demais 
secadores artificiais em uso. 

Possibilita maior carga média por 
metro quadrado de lastro (16% a 
mais que a do secador tubular). 

Tem maior capacidade média 
anual de secagem (48,3% maior que 
o Tubular, 44,3% maior que o Pi
nhalense e 43 ,3% maior que o Zac
carla. 

Dá uma maior relação entre ~so 
de cacau seco e consumo de lenha 
(15,7% maior que o tubular e 44,3% 
maior que o Pinhalense). Essa rela
ção é 10,2% menor que a do 
Zaccaria. 

Seu custo dc instalação é 2, I ve
zes menor que o do secador tubuJar, 
2,8 vezes menor que o do Pinhalense 
e 1,8 vezes menor que o do Zacca
na. 

Pode ser instalado debaixo de 
uma barcaça já existente, reduzindo
se o seu custo em 25%. Neste caso, 
seu custo de instalação será 2,8 ve
zes menor que o do Tubular, 3,75 
vezes menor que o do Pinhalense e 
2,45 vezes menor que o do Zaccarla. 

A plataforma pode ser construída 
em módulos, de acordo com a pro
dução e necessidade da fazenda, até 
atingir o seu comprimento total de 
10 m, permitindo um investimento 
em alguns anos. O primeiro módulo 
deverá ter um comprimento mínimo 
de 4 m, para justificar o investimento 
com a fornalha, que custa quase a 
metade do preço total do secador. 
Daí por diante, o secador poderá 
crescer em comprimento, em módu
los de 2 m, até seu comprimento má
xuno. 

Permite a colocação de cargas va
riáveis, o que o toma versátil para 
atender à atual estrutura de colheitas 
de uma fazenda de cacau. 

Pode secar dois produtos diferen
tes ao mesmo tempo ou duas partidas 
do mesmo produto com umidades di
ferentes. 

As equaçôes y = 57,25 (1,04)-X e 
y - 59,92 - (I ,037tX podem ser usa
das para a previsão de tempo de se
cagem para cargas em tomo de 3.600 
kg e 2.700 kg, respectivamente. 

Revista TheabronUl / 8(2) . /988 



::o 
'" '" ~. 

;;l 
'" t -~ .,... -~ 
00 

Ou3UfO 3 " DêtdoS ~oOlJ.hJ(atlvOS en tr e os secadores ar tifiCiais recomendaUOS pt:.a CEPlAC e o secador pl atd loll na 
Cepec . 

Car acteristicas Unidades 

Área de lastro m ' 
Carg a de cacau "mole" 
frecém lermentadol kg 
Peso seco kg 
Relação peso seco/peso 
úmido % 
Tempo de secagem h 
Revolvimento h 

Alimen tação da lornalha kgl h 
Consumo de lenha' m' 
Capacidade de secagem kg seco/h 

kg seco/h.m 2 

Cacau seco por an0 2 anoba 
Cacau secollenha kg/kg 
E ficiéncia 4 % 
Custo estimado OTN' 

I Densidade da lenha = 600 kg .m ". 

Tubular 
6m x6m 

36 

2.700 
1.450 

53,7 
38 . 40 
2 em 2 

30 
1,9 ' 2 

36,3 
1,01 

3.480 
1,21 

17,6 
748 

Rotativo 
"Pinhalense" 

3,80 m' 

2.700 
1.490 

55,2 
51 

Mecânico 
permanente 

30 
2,55 
29,2 

3.576 
0,97 
12,2 
990 

, Secadores usados 36 vezes I ano (uma vez por semana durante 8 mesesl. 
, Secadores usados 72 vezes I ano (duas vezes por semana durante 8 mesesl . 

Zaccaria 

7,0 

1.500 
750 

50,0 
32,0 

Mecânico 
permanente 

3 min/h 
15 
0,8 
23.4 
3,34 

3.600' 
1,56 
22,8 
648 

Platalorma Cepec 
2 m x 10 m 

20 

4.000 
2.150 

53 ,8 
51 

4 em 4 

30 
2,55 
42,2 
2, I I 

5.160 
1,40 
17,7 

352 ou 264' 

• Cálculo da eficiência: usou'se um poder calorífico de 14.236 KJ .kg" , considerando , se a umidade média da lenha de 
20% b.u . IPBb = 18.423 , 20 .935 UI. 

• Valor da OTN = Cz$ 695.50 em janeiro de 1988 . 
• Secador construido debaixo da barcaça. 
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Cellll'O de Pesquisas do Cacou. "he/ls. Bflhio . Brflsil 

Comparação de métodos para estimar a evapotranspiração 
de referência para Ilhéus - Itabuna, Bahia 

Hennes Alves de Almeida' 

Resumo 

Estimou-se a evapotranspiração de referência, através dos métodos de 
Penman, Penrnan Simplificado, Tanque Classe " A", Radiação Solar e Thor
nthwaite, em valores diários médios mensais. Confrontou-se a evapotranspira
ção estimada pelo método de Penrnan, eleito como sendo o padrão, com as es
timadas pelos diferentes métodos. Os resultados mostraram que os métodos do 
Pe'1man Simplificado, Tanque Classe " A" , Radiação Solar e Thornthwaite 
apresentaram, respectivamente, coeficientes de determinação (r) e de varia
ção (CV) de 0,960 e 4,56: 0.864 e 8,44: 0 ,861 e 8,5 1 e 0.691 e 12,72. Res
salta-se, portanto, que o método de Penrnan Simplificado apresentou maior 
significância estatística (r2 e CV), ass.:gurando maior precisão na sua estima
tiva , seguido pelos método do Tanque Classe "A", Radiação Solar e Thor
nthwaite. 

Palavras-chave : Agrometeorologia, evapotranspirac;ão, métodos. 

Comparison of methods to estimale lhe reference evapotranspiration 
for the micro-region of Ilhéus - Itabuna, Bahia, Brazil 

Abstract . 
"" l C rrfcrence cvapotranspiration was estimated by the methods of Penman, 

Pc,,;,,:;:] Simplified. Class A Tank, Solar Radiation and Thornwaite by 
avera~r rnonthly dail )' valucs. The evapotranspiration estimated by the various 
methods was comparcd with the Penrnan method, selected as a standard . The 
"esults show tha! the Penrnan Simplified, Class A Tank. Solar Radiation and 

'<.-'elllro de Pesquisas do Cacau. Subullidade de LevantcunenlO de Recursos 
Naturais (Climatologia), AP1' CEPLAC, 45600, Itabunn. Bahia. Brasil . 

Recebido para publicação em 19 deJevereiro de 1988 1./1.) 
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Thomwaite methods gave, respectively , coefficient of correlation (~) and 
variation (CV) of 0.960 and 4.56: 0.864 and 8.44 : 0.861 and 8.51 and .0,691 
and 12.72. The Penman Simplificd method , however, stands out as It h~d 
greater statistical significance (~ and CV), assuring greater preclSlon In IlS 
estimate, followed by C1ass A Tank, Solar Radiation and Thomw31te 
methods. 

Key words: Agrometeorology, evapotranspiration , methods 

Introdução 

A quantificação das perdas de 
água para a atmosfera, por evapora
ção mais transpiração, conslltul. um 
dos elementos básicos na detenruna
ção das necessidades. de água d~s 
cultivos agrícolas. ASSIm, a detenru
nação da evapotranspiração se toma 
essencial por ser um dos principais 
componentes do balanço hídric~ em 
cultivos agrícolas e um dos parame
tros importantes no planejamento de 
reservatório de água e sistemas de ir
rigação. 

Na literatura, existem dezenas de 
métodos para estimar a evapotranspi
ração de referência. A escolha de 
qualquer um dos métodos dependerá 
tanto de seu grau de precisão quanto 
da disponibilidade de dados meteo
rológicos utilizados nos métodos. 
Para Doorenbos e Kassam (1979), os 
métodos mais recomendados para 
est imar a evapotranspi.ração de refe
rência são: Penman, Tanque Classe 
"A" e Radiação Solar. 

Para Omar e Mehanna (1983), o 
método de Penman é o que oferece 
melhor estimativa, apresentando um 
erro em tomo de 10% no verão e de 
20% em condições de baixa evapo
ração. O método do Tanque Classe 
.. A" apresentou um erro de aproxi-

Revista Theobroma 18(2). 1988 

madamente 15'1< . dependendo da lo
calização do Tanque Ctas e "A", 
enquanto que, no método da Radia
ção Solar, o erro foi em tomo de 
20% no período de verão. Segundo 
Mola e Beirsdorf (1976), o método 
de Penman é suficientemente mais 
preciso para um período de 5 dias. . 

Correlacionando a evapotranspl
ração medida através de e.vapotran~
pirômetro com a de rcfercncla. eSll
mada pelos métodos de Penman e 
Thornthwaitc. em valores decen
diais, Ortolani, Camargo e ViUa No
va (1966) encontraram uma correla
ção mais alta par.! o método de Pen
man (r = 0,95) do que para o de 
Thomthwaite (r = 0,84). 

No presente trabalho, procurou-se 
eleger o método que apre. entasse 
maior precisão para estimar a eva
potranspiração, através de uma aná
lise estatística comparativa entre a 
evapotranspiração obtida pelo méto
do de Penman e as estimadas atmvés 
dos métodos Penrnan Simplificado. 
Tanque Classe "A", Radiação ~oIar 
e Thornthwaite, em valores dlanos 
médios mensais. 

Material e Métodos 

Utilizaram-se dadl)~ do posto 
Agrometeorológico do Centro de 
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Pesquisas do Cacau (CEPEC) , 
nhéus, BA, latitude de 140 45' S, 
longitude de 390 13' W e altitude de 
41m, correspondentes ao período de 
1979 a 1985. 

As médias compensadas da tem
peratura e umidade relativa do ar fo
ram determinadas de acordo com as 
normas preconizadas pelo Instituto 
Nacional de Meteorologia (INE
MET). A velocidade do vento foi 
obtida, diariamente, utilizando-se um 
anemômetro totalizador mecânico de 
três conchas e o poder evaporante do 
ar, medido através de um evaporí
metro de Piche de fabricação 
FUESS, graduado em milúnetros, 
instalado no abrigo meteorológico, 
ambos a 2 metros acima do solo. 

As leituras no Tanque Classe " A" 
(EOCA) loram feitas diariamente, às 
09:00 e 21 :00 hs, mantendo-se o ní
vel de água na ponta da agulha ins
talada no interior do poço tranquili
zador. A evaporação diária foi cal
culada a partir da contabilidade, na 
quantidade de água que era reposta 
ou retirada, a fim de manter o nível 
constante, medida através de urna 
cuba volumétrica graduada em milí
metros e décimos adaptada para 
substituir o micrômetro por Sá e Al
meida (s . d.). 

A evapotranspiração de referência 
(ETO) foi estimada pelo método de 
Penrnan (1948), de acordo com a 
equação: 

ETO = 
I::.+-y 

H -y 
x + 

59 I::. + -y 
x Ea 

onde: 
H = Energia líquida disponível 

• . , • • 1 

ao sistema (cal. cm . dia ); 
t . = Tangente à curva de satura

ção de vapor sobre a água 
(mmHg. OC " ); 

-y = Constante psicrométri-
ca (mmJ:g. OC o ); e 

Ea = Termo aerodinâmico. 

A simplificação no método original 
de Penman, estabelecida por Almeida 
e Sá (1986) consistiu na substituição 
do seu termo aerodinâmico (Ea) pelo 
poder evaporante do ar, medido atra
vés do evaporímetro de Piche. Neste 
trabalho, foi analisada estatisticamente 
essa relação, em valores diários mé
dios mensais. O método de Penrnan 
foi considerado como sendo o método 
padrão. Assim, procedeu-se uma aná
lise comparativa com os seguintes 
métodos: 

a) Penrnan Simplificado para o Su
deste da Bahia por Al,neida e Sá 
(1986), para valores diários mé
dios mensais (EIOMO) ; 

b) Tanque Oasse "A" (trOCA) 
ETOCA = kp. EOCA 

onde: 

EIOCA = Evapotranspiração 
de referência esti
mada(mm) ; 

Kp = Coeficiente do Tanque 
Oasse "A" e 

EOCA = Evaporação medida 
no Tanque Oasse "A" 

c) Método de Radiação 
(ETORS) 
EroRS = C(W. RS) 

Solar 
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onde: 
EroRS = Evapotranspiração 

de referência estima
da (mm): 

RS = t{adiação Solar global 
(mm. Evap. Eq) ; 

C = Coeficiente angular de 
ajuste em função da Umi
dade relativa e da velocida
de do vento; e 

W = Coeticiente relativo ao 
efei to da tem perat ura e al
titude. 

d) Método de Thornthwaite (1948) 
(Elon!) 
Elafli = 1,6 (10 tll)3 x DN /12 
onde: 
ETOTH = Evapotransiração de 

referência estimada 
(mm): 

t = Temperatura média do ar 
(~) ; 

1 = lndice térmico anual, cor
respondente ao somatório 
dos índices mensais 

12 
1 = 1 ( tl5 ) 1,514 

i= I 

a = (0,67513 - 77,1 12 + 17920 I) x 
IQ.Q + 0.49239: 

O = Número de dias 00 mês: e 
- In 01 ação máxima teorica

mente possível. 

A evapotranspiração de reterência 
estimada pelo método de Penman 
(1948) foi comparada com a evapo
transpiração estimada por di ferentes 
métodos, em valores diários médios 
mensais. A análise de regressão foi 
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determinada utilizando-se o Sistema 
de Análise Estatística (SAS lnstitute, 
1985) e a escolha do método pela sig
nificância dos parâm elros estatísticos. 

Resultados e Discussão 

As evapotranspirações de referên
cia estimadas pelos métodos de 
Penman , Penrnan Simplificado, Tan
que Classe " A" e Radiação Solar em 
valores diários médios mensais, cor
respondentes ao período de jann9 a 
dez/85, são mostradas na Figura I. 
No cômputo da evapotranspiração de 
referência pelO método de Penman 
(1948), utilizaram-se dados climáti
cos de temperatura do ar, umidade 
relativa, velocidade do vento, inso
lação, déficit de pressão de saturação 
e Radiação Solar. Esses elementos 
meteorológicos são fundamentais pa
ra explicar o efeito físico da evapo
raçao. 

O método de Penrnan Simplifica
do foi estabelecido a partir da subs
tituição do ternlO aerodinâmico (Ea) 
da equação de Penman, que é função 
da velocidade do vento e do déficit 
de pressão de saturação. pelo poder 
cvaporante do ar medido através do 
evaporímetro de Piche . que é , tam
bém. uma função dcsses mesmos 
elementos me tcorológicos . 

Observa-se. na Figura I. um pa
ralelismo na variação entre os valo
res da evapotranspiração estimada 
pelo método padrão e as estimada 
pelos métodos de Penman imp lili
cado, Tanque Classe "A" e Radia
ção Solar. Re alta-se . portanto. que 
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a estimativa da evapotranspiração de 
referência, através do método de 
Penman SimlAificado por Almeida e 
Sá (1986), apresentou um erro médio 
em torno de 5% em relação ao méto
do original, com uma média diária de 
aproximadamente 0,2 mm. Isso de
monstra que a substituição do termo 
aerodinâmico pelo evaporímetro de 
Piche, além de não alterar signIfica
tivamente e precisão do método pa
drão, permite a utilização mais gene
ralizada do método de Penman, para 
os locais desprovidos de ane
mômetros. 

Os resul tados referentes à evapo
transpiração de referência, estimada 
pelos métodos do Tanque Classe 
"A" e Radiação Solar, apresentaram 
um desvio em torno de 10% em 
comparação com a ev:\poração cal
culada pela equação de Penman. O 
método do Tanque Classe " A", 
bastante recomendado para progra
mar quantidades de água necessária 
às culturas e utilizado em farga es~ 
cala em trabalhos de irrigação, apre
sentou variação máxima diária infe
rior a 0,5 mm e uma média em torno 
de 0,2 rrun em relação ao método de 
Penman. Supõe-se que os pequenos 
desvios na evapotranspi.ração, esti
mada pelo método do Tanque Classe 
"A" sejam devidos ao fator de cor
reção proposta por Doorenbos e 
Kassam (1979), aplicado ao Tanque 
de evaporação, ser adequado para 
corrigir a evaporação em evapo
transpiração. 

O . método da Radiação Solar 
mostrou-se relacionado tanto com o 
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de Penrnan quanto com o de Penman 
Simplificado. Admite-se, portanto, 
que a eficiência no método da Ra
diação Solar está associado ao efeito 
da Radiação Solar e da Temperatura 
do ar na equação para estimativa da 
evapotranspiração, já que esses ele
mentos meteorológicos são funda
mentais para explicar os efeitos físi
cos da evaporação. 

A evapotranspiração, estimada a 
partir do método de Thornthwaite, 
foi superior, em média, à calculada 
pelo método do Tanque Classe "A " . 
Embora esse método venha sendo 
utilizado com maior frequência, já 
que necessita apenas da temperatura 
média do ar, não deve ser recomen
dado para períodos curtos: mensal ou 
anual. 

A partir da técnica de análise de 
regressão aplicada aos di ferentes 
métodos, mostrados na Figura I, uti
lizando-se o Sistema de Análise Es
tatística (SAS lnstitute, 1985), de
terminaram-se os modelos (Figura 2) 
que relacionam a evapotranspiração 
de referência, estimada pelo método 
de Penman e a evapotranspiração de 
referência calculada pelos métodos 
de Penman Simplificado , Tanque 
Classe "A" , Radiação So lar e 
Thornthwaite. Os resul!ados da 
análise estatística (Quadro I) mostra
ram coeficientes de determinação 
(r2) e variação (CV) de 0 ,960 e 4,56 ; 
0,864 e 8,44; 0,861 e 8,51 e 0,691 e 
12,72 para os métodos de Penman 
Simplificado, Tanque Classe "A", 
Radiação Solar e Thornthwaite, res
pectivamente. 



M~todos para estimar a evapotranspiração de referência / 55 

ô .... 
w t ",Jn I I m,u ) 
Z .. 
J: 
2 
w .. : "- . - • 
'"" . . . 
" J · · . 
~ .. · . 
o • . 
..J .. ; ... 2 2 Q. 

E TO 00 ,1 6 I O,ill t TO .. O ~TO .O. ~O+ O.9 SETOC4 4 
o (2 ' O ,9~O CVIo 4 ." ,2 ' 0 ,'"'' e V" ,4" 4 
:l 
.... 
Vl o o 
w o 2 • • o z • • g 

(mnl) ("u", I u 
2 .... 
cz: 
w ' 1JiI1" J ... tmml 
lU 
cz: 
lU 

" o • .. : • · 4 
<.> . . 
4 
~ 
Q. · Vl .. 
Z E TO:.· O ,l ~ .. 1 ,0'1 f T 4 2 2 

'" ,2 .O.d~ICV. ', ~ 1 E TO - 0,33 " O,S4 [ TOT" .... 
o . 2.0 , i<j1 CV" 12,12 o. 
4 
> ... o o 

o z • 6 (mmJ o 2 • 6 ("U'II ) 

EVAPor De "~F ESrIM,\ DA POI'( DIFERENTES MOODOS lmm ) 

Figura 2 - Relação entre a Evaporranspiração de referência estimada 
pelo método original de Penman (ElO mm) e a estimada pelos métodos: 
Penman Simplificado (ErOMO-mm), Tanque Classe "A" (ErOCA-mm), Ra
diação Solar (ETORS-mm) e TJwrnthwaite (ErOTH-mm). CEPECIIlhéus, 
BA. Período 1979 a 1985. Valores diários médios mensais . 

Revista Theobroma 18(2).1988 



~ 

'" " ~. 

1S 
"-i 
". 

~ 
~ .... 
.9i? 
N 
~ .... 
~ 

Quadro 1 - Análise estatístico poro oS equações de estimativos da evapotronspiroção de referência (mml, a partir do 
confronto entre o mêtodo de Penman (ETOI e os métodos de Penman Simplificado (ETOMOI. Tanque Classe A 
(E TOCAI. Radiação Solar (ETORSI e Thornthwaite (ETOTH) . CEPEC, Ilhéus, BA, período 1979 a 1985. Valores diários 

médios mensais. 

Métodos comparados Equação de regressão F 

ETO X ETOMO ETO = 0,16 + 0,98 ETOMO 198300 " , 

ETO X ETOCA ETO = 0,50 + 0,93 ETOCA 521,457 *' 

ETO X ETORS ETO = 0,11 + 1,09 ETORS 511 ,833" 

ETO X ETOTH ETO = 0,33 + 0,93 ETOTH 183,629 " 

.. Significativo a 0,1 % de probabi l idade . 

CV = Coefic ien te de variação. 

S = Desvio padrão da est imativa. 

, 
r 

0,960 

0,864 

0,862 

0,691 

. , 
r 

0,959 

0,862 

0,860 

0,687 

CV S 

4,56 0,02 . 

8,44 0,04 

8,51 0,05 

12,72 0,07 
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o método de Penman Simplifica
do apresentou mais estreita correla
ção com O método de Penman, o que 
assegura maior precisão na estimati-

va da evapotranspiração de refer;' ~. 
cia, seguido pelos método' do Tan
que Classe "A", Radiação Solar e 
Thornthwaite. 
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Celltro de Pesquisas do Cacau, Ilhéus, Bahia, Brasil 

Patogenicidade de Metarrhizium anisopliae (Metch.) Sorokin e Beauveria 
bassiana (Bals.) Vuill. sobre larvas de Conatrachelus sp. I Fiedler (Coleop
tera, Curculionidae), brocas dos frutos do cacaueiro (Theobroma cvcao L.) 

Cleber Novais Basto~ , João de Jesus da Silva Garciel e 
AnJonio Carlos de Barros Mende~ 

Resumo 

Foi investigada in vitro a patogenicidade dos fungos entomógenos Metar
rhizium anisopliae (Metch.) Sorokin e Beauveria bassiana (8als.) Vuill. pata 
larvas de Conatrachelus sp., broca dos frutos do cacaueiro. Todas as larvas 
foram pataSitadas e mortas pelos fungos, não só nos tratamentos por pulveri
zação direta como nos tratamentos por pulverização no solo contido em placas 
de Petri. 

Palavras-chave: Theobroma cacao, Conotraehelus sp. Metarrhizium aniso
pliae, Beauveria bassiana, patogenicidade. 

Pathogenicity of Metarrhizium anisopliae (Metch.) Sorokin 
and Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. against larvae 

of Conotrachelus sp. Fiedler (Coleoptera, Curculionidae), 
pod borer of the cacao (Theobroma eacao L.) 

Abstract 

The entomogenous fungi Metarrhizium anisopliae (Metch.) Sorokin and 
Beauveria bassiana (8als.) Vuill. were tested for pathogenicity against larvae 
of Conotrachelus sp., lhe pod borer of cacao. Ali the larvae tested were 
parasited and kilJed by the fungi, not only in the spraying treatments of the 
larvae but also in the spraying treatmenls of the soil in Petri dishes. 

Key-words: Theobroma caeao, Conotraehelus sp., Metarrhizium anisopliae, 
Beauveria bassiana, pathogenicity. 

I Espécie idenJificada, a princípio, como C. Humeropictus Fiedler, 1940, por 
M. L. Cox, do Commonwealth 1nstitute 01 Entomology. 

, CEPLAC, Depanamento da Amazônia Oriental, Caixa Postal 1801 , 66800, 
Belém, Pará, Brasil. 
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Introdução 

A crescente resistencia dos inse
tos-pragas aos defensivos agrícolas e 
a sua persistênc ia no ambiente, com 
conseqüente poluição ambiental pro
vocada pelos mesmos, tem contri
bu ído para quc o controle biológico 
assuma atualmente grande importân
cia. 

A maioria dos inimigos naturais 
dos insetos são outros insetos, en
tretanto, larga gama de organismos 
tem sido usada nas tentativas de 
controle biológico, inclusive vírus, 
bactérias , fungos e nematóides. En
tre os fungos entomógenos, desta
cam-se Metarrhizium anisopliae 
(Metch.) Sorokin e Beauveria bas
siana (Bals.) Vuill. , os quais têm si
do intensivamente investigados. 

A utilização do M. anisopliae no 
combate às cigarrinhas da cana-de
açúcar e das pastagens apresentou 
resultados satisfatórios (Veiga, 
Aquino e Arruda, 1972; Guagliumi, 
Marques e Vilas-Boas, 1974; Aqui
no , 1974). B. bassiana foi utilizado 
com sucesso no controle do mole
que-da-bananeira, Cosonwpolites 
sordidus Germar, e apresentou 60% 
de parasitismo em Castnia /icus 
(Drury), broca gigante da cana-de
açúcar (Vilas-Boas, Marques e Ri
beiro, 1983). Tedders et ai (1982) 
demonstraram a ação parasitária de 
M. anisopliae e B. bassiana em lar
vas da broca de frutos do pesseguei
ro, Conotrachelus nenuphar (Herbst) 
e Stirnac, Alves e Camargo ( 1987), 
em Solenopsis spp. 

A coleobroca Conotrachelus sp. é 
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considerada a mais importante praga 
do cacaueiro no Estado de Rondô
nia . onde foi constatada em 198 1 
(Mendes , Garcia e Trevi~an. ! 982). 
Atualmente, dada a sua capacidade 
de dispersão e adaptação ao agroe
cossistema cacaueiro, esse inseto 
vem atacando lavouras de todo o 
pólo de Rondônia, preocupando téc
nicos e agricultores da Região. 

Em 1986, iniciou-se um trabalho 
de pesquisa visando isolar, identifi
car e multiplicar fungos entomóge
nos parasitando insetos-praga do ca
caueiro. A partir de adultos e larvas 
de Conotrache/us sp. coletados em 
Rondônia, foram isolados os fungos 
B. bassiana eM. anisop/iae. res
pectivamente. 

Esse trabalho teve por objetivo 
verificar a patogenicidade de M. 
anisopliae e B. bassiana sobre lar
vas de Conotrachelus sp., em condi
ções de laboratório. 

Material e Métodos 

Produção de inóculos 

Para a produção de inóculo, M. 
anisop/iae foi cultivado em frascos 
Erlenmeyer de 250 mJ , contendo 
50 mJ do meio de arroz (Aquino et 
ai, 1975), e B. bassiana foi cultiva
do em tubos de ensaio com meio de 
cultura BDA(batata-dextrose-agar). 
Após 10 - 12 dias de cultivo, em 
condições de laboratório, os esporos 
foram removidos mediante urna la
vagem superficial dos meios de cul
tura com água destilada esterilizada 
adicionada de Tween 80 na concen
tração de 0 ,1 %. 
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Testes de patogenicidade 

Ensaio I. Larvas de Conotrachellls 
sp., no último ínstar, foram coloca
das em placas de Petri e inoculadas 
com uma suspensão de esporos de 
M. C/niso(lliae (4, 1 x 10' espo
ros/ml) t: de B. bassiana (1,4 x 10· 
esporos/ml) , mediante a utilização de 
um atomizador " De Vibiss"; poste
riormente, foram transferidas para 
placas (10 larvas/placa) contendo 
solo esterilizado. O ensaio consistiu 
de 20 larvas pulverizadas com cada 
fungo , e 20 testemunhas, que foram 
pulverizadas com solução aquosa 
a O, I % de Tween 80. 

As placas foram examinadas pe
riodicamente e as larvas, quando 
mortas. eram separadas e colocadas 
em placas de Petri com um chumaço 
de algodão embebido em água des
tilada. 

Ensaio 11. Solo esterilizado contido 
em placas de Petri (9 em de diãme
tro) foi pulveriz.ado com a suspensão 
de esporos dos entomógenos. Ime
diatamente após a aplicação , coloca
ram-se, em cada placa, 10 larvas da 
coleobroca. Como no ensaio ante
rior, foram usadas duas placas para 
cada fungo e duas placas como tes
temunha. 

Resultados e Discussão 

Os resu Itados dos ensaios de pa
togenicidade revelaram que todas as 
larvas testadas foram mortas pelos 
entomógenos, não só nos tratamentos 
por pulverização direta como nos por 

pulveriz.ação no solo. As larvas ata
cadas pelos tungos foram reconheci
das pela sua descoloração e rigidez e 
a mortalidade, causada tanto por M. 
anisopliae como por B . bassiana, 
manifestou-se 3 dias após o início 
dos tratamentos, correspondendo a 
I()()% de parasitismo. Uma produção 
intensa de micélio branco sobre as 
larvas parasitadas por B. bassiG/U/ se 
veri ficou 8 dias após a sua morte 
(Fig. 1), enquanto, nas parasitadas 
por M. anisopliae, desenvolveu-se 
um micélio, também branco, cerca de 
4 dias após a sua morte , tomando-se, 
posteriormente, " muscardino" verde. 

Típico crescimento e esporulação 
foram observados para M. anisopliae 
e B. bassiana. na superfície do so lo. 
nas condições em que foram realiza
dos os ensaio. Contudo. M. {/niso
pliae pareée ser mais efetivo. provo
cando a morte das larvas mais rapi . 
dame_nte que B. bassiana. 

M. oniso{Jliae tem sido constatado 
em diferentes tipos de solo (Goocs. 
1963 ; Flint, 1973) e sua persistência 
no solo como saprót ita Coi inve. tiga
da por vários pesquisadores (Young . 
1974; Ferron, 1978: Oliveira. Cha
ves e Loures. 1981). Como a, larvas 
de Conotrachellls sp., ao atingirem o 
último ín tar, abandonam o interior 
dos frutos para empuparem no ~o l () 
(Mendes et ai, 1982), existem boas 
perspectivas quanto à utilização des
ses fungos para o controle biológico 
da praga. Todavia, há nccessidade 
da realização de novos ensaios. in
clusive para consolidação desses re
sultados a nível de campo. 



Bas/os. Garcia e Mendes 

Figura 1 - Larvas de Conotrachelus sp. colonizadas por micélio de B.: bas
siana (a) e M. anisopliae (b), três dias após a sua morte. 
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