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Política Editorial da 
Revista Theobroma 

(Revisado em 1987) 

São aceitos para publicação artigos 
científicos, revisõcs bibliográficas da na
tureza crítica . notas científicas. recomen
dações de congressos e cartas ao editor 
sobre trabalhos publicados na Revista 
Theobronla. redigidos em Português. Es
panhol . Inglês ou Francês. Esses trabalhos 
devem ser iné<litos e não devem se r sub
meti<los a outro periódico antes ou du 
rante o proceSso <le análise pela Comis.ão 
de Editoração <la revista . Trabalhos 
aprcsenta<lo~ em conferências. simpósios 
e reuniócs científicas poderão se r aceitos 
para publicação. ocorrendo o mesmo com 
resulla<lo, "prc~entados em teses ou di
vulga<los preliminarmente. em forma su
cinta. em informes ou relatórios técnicos. 

o original e duas cópias legíveis. 
acompanbados de quadros e figuras. de 
verão . er submctÍllos ao editor da revista. 
após a aprovação pela Instituição que pa
trocinou a pesquisa. no seguinte endereço: 
Revista Theobroma. Centro de Pesquisas 
do Carau . APT CEPLAC, 45 .600. Itabu
na . Bahia. Brasil. 

o autor é rc'ponsável exclusivo pelos 
conceitos c opiniõcs emitidos no trabalho. 
mas a Comissão de Editoração se reserva 
o direito de aceitar ou não o artigo rece
bido. bem como submetê -lo ao seu corpo 
de assessores científicos. Quando neces
sário. o editor devolverá o trabalho ao 
autor. juntamente com os comentários 
e sugestõcs apresentadas pelos assessores 
científicos. Aguardar-se-á o retorno do 
artigo corrigido e com as justificativas 
para não aceitação de alguma sugestão. 
pelo prazo máximo de até 6 meses. 

Antes da publicação, as provas do tra
balho serão enviadas ao autor para revi
são final. que deverá ser feita até 30 dias. 
contados a partir do envio das provas. 
Modificações nas provas só serão efetua
das se aprovadas pela Comissão de Edi
toração. Uma errata poderá se, incluída 
em n(jmero posterior para retificações 
que porventura se façam necessárias . 

Os custos de publicação do trabalho 
são cobertos pela Comissão Executiva do 
Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC). 
Os autores e co-autores dos artigos publi 
cados receberão um exemplar de cortesia 
e 50 separatas. cada. Separatas adicionais 
poderão ser soheitadas pelos autores 
quando devolver as provas corrigidas e 
custarão Cz S 0.20 por página impressa. 
Pedidos de separatas encaminhadas pos
teriormente n:io serão atendidos. 

O tempo necessário para publicação de 
um artigo técnico pode ser grandemente 
abreviado pelo autor. a começar pela pre 
paração do original e atendimento em 
tempo às solicitaçõcs porventura feitas 
pelo edito r. Sugere-se ainda aos colabo
radores consultar um número recente da 
revista a fim de tomar conhectmento do 
estilo adotado. São transcritas a seguir al
gumas instruções e normas obedecidas 
pela Comissão de Editoração. 

Redação do trabalho. Redigir o artigo 
no passado impessoal. com clareza. con
cisão. coerência e exatidão para facilitar o 
seu julgamento e revisão. 

Texto. O artigo científico ou a revisão 
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tlibliográfica não deve te r mais de 6.000 
palavras. exduindo re~umo. ab~tract . li 
tcralUra ,itada. 4uadro. e tiguras. A nota 
, icntífica não ueve ~Xt'cdc r 1.500 pala 
vras. r\ carta ao cui to r c recol1lend:tçõcs 
de congressos não podem exceue r 200 
palavras. 

Estrutura. O artigo e nota científica 
devem de preferência obedecer à seguinte 
CStrutura: título .:omplcto . título atl revia 
do. autor. resumo. abstract. introdução, 
material e método. re. ult3dos, discussão, 
condusõcs. agradec Imentos e literatura 
ci tada. Os rcsultauos c discussão podem 
scr fundidos. mas recomcnda-se que as 
conclusõcs constituam um ,apítulo à par 
tc. scmpre que possível. Cada capítulo 
poderá ser div idido em suocapítulos . De
vido à st:a pequena extensão, a no ta pré 
via pode ter alguns desses capítulos fun 
didos c. portanto. aprcsen tar uma estru 
tura uiferente. Illas deve sempre conter 
um resumo c abstrac l. A est rutura do ar 
tigo de revisão fica a critério do autor, 
mas o resumo e abstract são també m 
obriga t6rios . 

O texto deve se r corrido, sem interca
lação de quadros ou figuras, da tilografado 
em espaço duplo, em papel branco de boa 
qualidade, não transparente, tamanho 
carta (21l x 21.5 cm). com' margens de 
aproximadamente 3 cm em todos os lados . 
As linhas devem se r preferencialmente 
numeradas em todas as páginas, inclusive 
cópias, começando sempre pelo número I 
Cm cada página. Aceita-se numeração 
manusc rita , desde que perfeitamente legí
vcl. A margem direita não precisa se r ali 
nhada (justificada). 

Todas as págmas, mclusive quadros 
e figuras devem ser numeradas no canto 
superior direito e Ident ificadas pelo nome 
do autor ao lado esquerdo superior . A 
existência de pági na seguinte pode ser in
dicada colocando-se seu número no canto 
inferior direito . O autor pode pedir ao 
edi tor um modelo de artigo dati lografado 
especialmentc para a rcvista . 
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Organização. Dispor o trabalho na . e
guinte ordem. começando cada itcm em 
página.,cparada: 

I . Capa - publicação a que se destina. 
título completo do art igo. título ab reVia
do. autor c respectivo endereço: 

2. Resumo com palavras-chave : 

3. Abstract com título e palavras- cha 
ve em Inglês: 

4. Texto: 

5. AgradeCImentos: 

6. Literatura Ci tada . 

7. Quadros (um em cada página): 

8. Legendas das figuras: 

9. Figuras (uma em cada página). 

Título c autor. O título comple to deve 
mostrar todos os aspectos importantes do 
trabalho sem ult rapassar 25 palav ras. O 
título abreviado não deve ultrapassar cin
co palavras. O au to r deve usar o nome e 
endereço completos. 

Resumo c Abstract. Devem se r redigi 
dos em um só parágrafo cada e infonnar a 
metodologia utilizada, resultados cncon
trados e conclusõcs tiradas. Não podem 
ultrapassar 200 palavras cada e devem 
ap resentar sempre um grupo de palavras 
chave para indexação. Quando o texto for 
esc rito em Inglês , o abst ract deve se r tra 
duzido para o Português: quando em um 
dos outros três idiomas, o resumo deve 
se r traduzido para o Inglês: em todos os 
casos, ° título e as palavras-chave devem 
se r traduzidos . 

Números. Utilizar o sistema métrico 
decimal. Evitar o uso de alga rismos ro
manos . Não usar traço pari! suostituir a 
preposição "a" entre do is números a não 
ser ent re parênteses e em quadros é figu -
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raso Preferir frações decimais às ordiná
rias. 

Nomcoclatun. Os binômios e trinô
mios latinos e autores devem ser escritos 
completos na' primeira .vez que são citados 
no resumo, abstra~t e texto. Nomes de 
marc'a registrad,! devem ser seguidos da 
letra®e endereço do fabricante. se pouco 
conhecido. Variedades devem ser desta
cadas somente na primeira vez que apare
cem no resumo. abstract e texto. 

Abreviaturas e siglas. Unidades de 
medida. fórmulas e expressões podem ser 
substituídas pelas respectivas abreviaturas 
e siglas. principalmente quando muito co
nhecidas, difíceis de escrever ou cansati

vas para ler. Quando desconhecidas ou 
não encontradas em dicionários comuns. 
devem se r escritas completas na primeira 
vez que aparecerem no resumo. abstract e 
texto. 

Notas de rod • .,.'. Recomenda-se evitá
las. dando-se ! -pferência a parênteses. no 
texto. Quando "dispensáveis Cinfonna
ções sobre o afligo, patf{)cionador do tra 
balho. endereço do au.,,,. referência iné
dita citada várias vezes no ,to. restrição 
de responsabilidade etc.). numerá-Ias no 
texto com algarismos arábicos. 

üleralllnl citada.. As referências de· 
vem ser redigidas de a~ordo com as nor
mas adotadas pela CEPLAC (consultar 
um número recente da revista) . Solici
ta -se ao autor que compare cuidado a
mente as referências eom o original cita
do. antes de suhmeter () trabalho para pu 
blicação. As referências devem ser citadas 
no texto nas seguintes forma~: Morais 
(1978) ou (Morais . 1978). Tratando-se de 
dois ou três autores. citá- los todos no 
texto: quando mais de três. o primeiro 
seguido da expressão et ai. Quando o au 
tor do trabalho é desconhecido (anônimo). 
citar a palavra' Anônimo ou a sua co rres
pondente no idioma do texto . No caso dos 
autores corporativos. citar o nome com-

pleto da instituição, Mais de um artigo 
doCs) mesmo(s) autor(es). no mesmo ano, 
será discriminado com letra minúscula. 
Ex: Sou7.a (1978 a; b: etc). 

Quadros. Não devem repetir dados in
cluídos no texto ou nas figuras . Nume
rá - los consecutivamente com algarismos ' 
arábicos . Evitar números .com muitos al
garismos: substituí-los por prefixo ou 
potência de 10. Os símbolos • e .. podem 
ser usados para indicar significância esta
trstica aos níveis de 5 e I %, respectiva
mente. e devem ser identificados em .nota 
de rodapé . Detalhes incluídos no corpo 
devem ser esclarecidos ·em notas de roda
pé. que serão identificadas de preferência 
por letras . -

Os quadros devem ser inteligíveis por 
si mesmOs. Para tanto, devem tcr legendas 
e notas de rodapé' claras. que permitam 
entendê-los sem consullar o texto. As 
condições peculiares a caua experimento 
devem ser explIcadas. 

Linhas horizontais devem scr usadas 
para separar o cabeçalho da legenda e do 
corpo e este das notas de rodapé . LiJ:Ihas 
horizontais curtas podem ser usadas, se 
necessário. para separar os subtítulos 
dentro do cabeçalho. Linhas .verticais de 
separação não podem ser usadas. 

FIgURS. Como os quadros. devem ser 
inteligíveis sem consulla ao texto e nu
meradas com algarismos arábicos. Não 
devem repetir dauos apresentados no 
texto ou quadros. Podem ser fotos, gráfi
cos ou mapas. 

Uma reprouução satisfatória requer 
ilustrações originais de alia qualidade, 
pois o processamento e impressão sempre 
resullam em perda de qualidade. Embora 
o editor tenha a palavra final sobre o ta
manho no qual a figura ,,:rá impres.~a. o 
autor deve prever a sua : laior redução. 
Por issll devem-se preparar figuras claras 
e legíveis. não se usando traços demasia
damente finos e letras muito pequenas. 
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As suas dimen~õe~ mio devem ullra 
passar, ~~ po~sível. as da mancha de im
pressão da revista: 17.8 x 12 em ou 17,8 x 
5.8 em para largura 1<1Ial de l'a~lIla ou de 
coluna respe,'II \ amenle . ,\ dimensão 
maior (17 ,8 ~'") ",>de lambém valer COmo 
largura desde que a .. lIura .não ullrapassc 
12 em. Essas di",cn~ões incluem a figura 
e a legenda impressas . Dimcnsões maiores 
podem ser aceilas de~de que não ullra 
passem o dobro das acima especificadas. 
Além disso, as lelras. números e sinais 
não devem ficar . depois da redução folO
gráfica, menores do que os lipos uliliza
dos nas legendas das figuras impressas·. 
As figuras nunCa devem ser ampliadas _ 

As fOlos devem ser bem focalizadas. 
em prelO e branco. preparadas em papel 
brilhanle e com bom conlras le . O auh>r 
deve apará- Ias em ângulo relO para mos 
Irar apenas os detalhes essendais ou indi · 
car os delalhes imporlantes Ou áreas que 
devem receber parlicular atenção na re 
produção. Quando, agrupadas. formam 
uma só figura, não devem ser coladas. 

po;, o edilor poderá encontrar uma ma
neira melhor de dispô-Ias . 

Os gráfico., não devem ser combinados 
com folos nem apresenlar letras, números 
ou linhas pesadas. As linhas devem ser 
homogênc;>s. sen<lI' as curvas mais inlen
sas do que as ordenadas e abcissas. Se 
houver linhas superior e direi la , devem 
ler a mesma intensidade da.< ordenada< e 
aheissas. Como os mapas, devem ser pre
parado, em papel branco (de preferência 
vegelal ou HcrculeneJ com 1II1la nankim e 
utilizando-se somenle escala gráfica . 

As legenda< não devem ser dalilogra 
fadas nas figuras nem a elas presas por 
grampo Ou clipes. Cada figura deve ser 
idenl ificada, escrevendo-se levemenle a 
lápIS o seu número c o nome do aulor. 
Nas fotos, essa idenlificação é feila no 
verso e deve ser acompallhada da indica
ção do lado superior, se necessário. Re 
melê-Ias ao editor em envelope, sem do
brá-Ias 011 prendê-Ias com clipes ou 
grampos . 

••• 
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Centro de Pesquisas do Cacau. Ilhéus. Bahia Brasil 

Morfologia, mineralogia e características físico-químicas 
dos principais solos de cacau da Bahia, Brasil 

Antonio Carlos Leão' e Acyr A.o. de Melo' 

Resumo 

O Estado da Bahia produz aproximadamente 90% do cacau brasileiro. A 
área cultivada situa-se no Sudeste do Estado, onde existe uma grande varieda
de de .solos. Dados obtidos a partir de "pedons" (perfis) descritos e analisados 
permitiram caracterizar os solos tradicionais de cacau sob os aspectos morfo
lógico, físico, químico e mineral6gico e classificá-los segundo o Soil Taxo
nomy (SSS-USDA) e Sistema Brasileiro (SNLCS/EMBRAPA). As principais 
unidades identificadas são as seguintes: Cepec (Tropudalf ou podz61ico Ver
melho Amarelo Eutr6fico Ta A moderado textura argilosa fase floresta pereni
f6lia relevo suave ondulado e ondulado); ltabuna (Tropudalf ou Podz6lico 
Vermelho Amarelo Eutrófico Ta A moderado textura média/argilosa fase flo
resta perenif6lia relevo ondulado); MOO'O Redondo (Tropodult ou Podz6lico 
Vermelho Amarelo Tb A moderado textura argilosa/muito argilosa fase flo
resta pereoü6lia relevo ondulado, forte ondulado e montanhoso); Água Sumi
da (Umbriorthox ou Latossolo Vermelho Amarelo Distr6fico textura argilosa 
fase floresta perenif6lia relevo forte ondulado e montanhoso. 

Palavras-chave: solos, morfologia, mineralogia, características físico
químicas. 

Morphology, mineralogy and physico-chemical characteristics of lhe 
principal cacao soils of Bahia, Brasil 

Abstract 
Bahia State produces approximately 90% of the Brazilian cacao. The 

cultivated area is located in Southeast Bahia where there is a large variety of 
soils. Data obtained from described and analysed pedons (profiles) allowed 

• Programa Cacau, Área de Geociências, Centro de Pesquisas do Cacau, 
APT CEPLAC, 45.600, ltabuna, Bahia, Brasil. 

Recebido para publicação em lO defevereiro de 1987 I 



2 Lcâo e Melo 

characlerizalion of lhe tradilional soils of cacao under morphological, 
physical, chemical and mineralogical aspeclS and classificalion by lhe 
Amcrican (SSS - USDA) and lhe Brazilian (SNLCS - EMBRAPA) systems. 
The main units identified are: Cepec (Tropudalf or Red Yellow Podizolic 
Eutrophic, Ta A moderate, clay texture, evergreen forest phase, gentle 
undulate and undulate relief); ltabuna (Tropudalf or Red Yellow Podzolic 
Eutrophic Ta A moderate, mediumlclay texturc, evergreen forest phase, 
undulate relief) ; Morro Redondo (Tropudult or red Yellow Podzolic Tb A 
moderatc, clay/very clay texture) evergreen forest phase, undulate, strong 
uQdulate and mountain relief) ; Agua Sumida (Umbriorthox or Red Yellow 
latosol Distrophic, c1ay texture, evergreen forest phase, strong undulate and 
mountain relief). 

Key words: soil, morphology, mineralogy, physic-chemical characteristics. 

Introdução 
O Estado da Bahia é responsável 

pela produção de 90% do cacau bra
sileiro. A área culti vada, estimada 
em 550.000 ha, situa-se na região 
Sudeste do Estado, onde o cacaueiro 
foi introduzido em mcados do século 
X VIlI, na fazenda Cubículo, muni
cípio de Canavieiras, em solos alu
viais do baixo curso do rio Pardo. 
Posteriormente, o cultivo expandiu
se para áreas da terra fume, em solos 
derivados de rochas ígneas e meta
mórficas (Pré-Cambriano Inferior). 

Trabalhos pedológicos efetuados 
na região por diversos autores (Silva 
et al, 1975 ; Jacomine et ai, 1977; 
Melo, 1978; Leão e Santana, 1982; 
Carvalho Filho, 1983 e outros) têm 
mostrado que os solos tradicional
mente cultivados com cacau são fisi
camente bons e apresentam média a 
alta fertilidade natural. 

N as frações gro sas (cascalho e 
areias), são encontrados minerais 
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primários facilmente intemperizáveis 
(Leão, 1976; Jacomine et ai, 1977); 
na fração silte fino de alguns perfis, 
Melo (1980) encontrou a dominãncia 
de metahaloisita, gibsita, goetita e 
quartzo; e, na fração argila, Morais 
et al (1977), Rego (1977) e Melo 
(1980) constataram a metahaloisita, 
caulinita desordenada, interestratifi
cados e goetita aluminosa. 

Embora os estudos efetuados te
nham trazido urna boa contribuição 
ao conhecimento dos solos de cacau, 
há ainda carência de informações 
química e mineralógica, das frações 
finas desses solos. O fenômeno de 
troca iônica, responsável pela libera
ção e retenção de nutrientes para as 
plantas, é função dos componentes 
minerais e orgânicos do complexo 
coloidal dos solos. 

Material e Método 
Foram selecionados quatro perfis 

de solos tradicionalmente cultivados 
com cacau: a)Cepec: situado no ter-
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ço médio de uma colina, localizada 
no Centro de Pesquisas do Cacau 
(CEPEC) km 22 da rodo Ilhéus/Ita
buna; b)ltabuna: situado no terço su
perior de urna colina, à margem es
querda da BR - 101, no km 4 ao sul 
da ponte sobre o rio Cachoeira; 
c)Morro Redondo: situado no terço 
inferior de uma elevação, na fazenda 
Morro Redondo, município de Ita-

BA H IA 

/ 
/ 

/ , / 
/ 
/ 

I 
/ 

/ 

juípe; e d)Água Stpnida' situado no 
terço inferior de uma elevação, à 
margem direita da rodo Itajuípe/Coa
raci, a 11 km de Itajuípe (Fig.l). 

A morfologia dos perfis foi feita 
de acordo com o Manual de Métodos 
de Trabalho de Campo, publicado 
pela Sociedade Brasileira de Ciência 
do Solo (Lemos et al, 1967). As 
análises dos solos foram efetuadas 

Itocorá , 
AGUA SUMIDA 

J-.~ 

L-:--1~ __ MORRO REDONDO 

-..-:""'::--- C E P E C 
~~~tl:!lh:!é~u.~_ 
"f ITABUNA 

\ 

\ Comocõ 
o 

• 
Belmonte 

Figura 1 - Localização dos perfis dos solos estudados. 
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segundo métodos adotados no Servi
ço Nacional de Levantamento e 
Conservação do Solo (Empresa Bra
sileira de Pesquisa Agropecuária, 
1979). A separação das frações gra
nulométricas foi realizada pelo mé
todo da pipeta; pH em água e KCL, 
determinado com potenciômetro em 
suspensão solo: água, na relação de 
1:2,5. Ca, Mg e AI foram extraídos 
com uma solução IN de KCL; o AI 
foi detenninado pela titulação do 
extrato com NaOH 0,025N; Ca e Mg 
no espectômetro de absorção atômi
ca. K, Na e P foram extraídos com 
uma solução de H2S04 0,025N + 
HCI O,050N; os dois primeiros foram 
determinados por fotometria da cha
ma e o P em fotocolorúnetro. 
H I + AI foram extraídos com ace
tato de cálcio I N a pH 7, e titulados 
com NaOHIN, usando-se fenolfta
leína como indicador; o C pela oxi
dação da matéria orgãnica com bi
cromato de potássio 0;4N (método 
de Tiurin); Si02, AI203, Fe203 e 
Ti02 pelo ataque com H2S04 1,5N. 

Os difratogramas foram obtid~s 
submetendo-se amostras de argila 
« 2 tJ.m), sem qualquer tratamento 
químico e orientados em lâmina de 
·vidro, aos raios-X gerados em um di
fratômetro universal HZG4/B, muni
do de tubo de cobre e filtro de ní
quel, com uma corrente de potência 
nominal de 40KV x 20mA e veloci
dade do goniômetro de 20 por 
minuto. 

Resultados e Discussão 

Segundo Frota (1972), a região 
cacaueira da Bahia possui um clima 

Revista Theobromo 18(1):1- /7. I! 

tropical quente e úmido, sem estação 
seca. A precipitação pluviométrica 
e.;tá em tomo de 1680 mmlano, a 
umidade relativa do ar é alta (84%) e 
a temperatura média anual é de 23,3 
OC, com a média das máximas em 
28,3 OC e das mínimas em 19,4 0C 
(Comissão Executiva do Plano da 
Lavoura Cacaueira, 1979). 

A vegetação nativa é uma floresta 
perenifólia, cujos remanescentes do 
extrato dominante constituem atual
mente sombra para o cultivo do ca
caueiro· (Theobroma cacao L.). Sob 
o aspecto geológico, é uma área 
constituída por um cinturão granulí
rico (PEC I), com gnaisses à biotita e 
núcleos graníticos, referidos ao Pré
Cambriano Inferior. Esse cinturão é 
formado de granulitos ácidos (quart
zo - feldspáticos), granulitos óxidos, 
granulitos intermediários (à hiperstê
nio e/ou diopsídio) , granulitos cata
clásticos, milonitos, kondalitos e 
granulitos básicos (rochas de compo
sição química e mineralógica próxi
ma de dioritos e gabros). Encontram
se ainda rochas ígneas alcalinas, 
formadas pelos seguintes tipos pe
trográficos: sienito, nefelina-sienito, 
anfibólio-nefelina-sienito, oefelina
sienito-aplito, quartzo-sienito, biolÍ
tatinquaíto-párflTO e sodalita-sienito 
(Gonçalves, 1975). 

Os solos bons para cacau, em 
função dos parâmetros levantados, 
estão assim caracterizados: 

Cepec. Podzólico Vermelho 
Amarelo Eutrófico Ta A moderado 
textura argilosa fase floresta pereni
fólia relevo suave ondulado e ondu-
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lado (Jacomine et ai, 1977) ou Tro
pudalf (Silva et ai, 1975). Solo pro
fundo , moderadamente drenado, de 
baixo gradiente textural , com estru
tura granular no horizonte A e com 
blocos subangulares com cerosidade 
(fibne de argila) moderada a forte 
nos horizontes B e C. A cor predo
minante no horizonte superficial é 
bruno escuro ( IOYR 4/3) e amarelo
avermelhado (7 ,5YR 5,5n) nos ho
rizontes B e C. 

Segundo Gonçalves (1975), na 
área do CEPEC, onde ocorre este 
solo, predominam rochas alcalinas; 
entretanto, amostras coletadas no lo
cai do perfil , e posteriormente anali
sadas. apresentam as seguintes com
posições: quartzo-feldspato-bio
tita-xi sto, charnoq uito-gnai sses, 
homblenda-biotita, granodiori to, 
calci-alcaJi-granito e aplito. A mine
ralogia da fração areia (Quadro I) 
mostra que, no horizonte A, 80% da 
fração é constituída de concreçócs 
ferruginosas e menos dc 20% por 
quartzo, feldspato intemperizado e 
biotita intemperizada; nos horizontes 
B, C e D a biotita e feldspato intem
perizado perfazem mais de 80% do 
total ; ilmenita e magnetita , minerais 
de difícil intemperização, ocorrem 
em menor porcentagem; epidoto, an
fibólio e apatita aparecem em quan
tidade muito pequenas (traços). O di
fratograma de raios - X (Quadro 2 e 
Fig.2) mostra a predominância de 
caulinita e ilita na fração argila. 

No Quadro 3, estão sumariados os 
resultados das análises físicas e quí
micas do perfil coletado. Os dados 
mostram um solo ligeiramente ácido 

e de alta fertilidade natural . A satu
ração de bases (V) é alta e, entre es
sas, predominam o cálcio e magné
sio; o alumínio, elemento tóxico para 
as plantas, apresenta-se com valores 
baixos; chama a atenção o alto teor 
de fósforo (P) e o seu aumento em 
profundidade, provavelmente devido 
á presença de apatita. O pH (pH 
KCI-PH água) negativo indica a pre
sença no "complexo coloidal" de 
minerais silicatados: a alta capacida
de de troca de cations (CTC) da fra
ção argila e os índices Ki e Kr rela
tivamente elevados confirmam a 
existência de minerais primários fa
cilmente intempcrizáveis, como a 
biotita, feldspato , anfibólio , epidoto 
e apatita, o que é uma evidência de 
solo pouco evoluído, com boa reser
va de nutrientes. 

ltabuna Podzólico Vermelho 
Amarelo Eutrófico Ta A moderado 
textura média/argilosa fase floresta 
perenifólia relevo ondulado ou Tro
pudalf. 

Solo com horizonte A I bruno-es
curo ( IOYR 3/3), textura franca , se
guido de um A2 bruno-amarelado
escuro (IOYR 4/4), textura franco
argilosa; o B e C são varie gados de 
vermelho (2,5 YR 4/6), bruno ama
relado ( IOYR 5/5 e 6)e amarelo
avermelhado (7,5YR 617), textura 
argilosa e estrutura em blocos su
bangulares revestidos com filme de 
argila. No C é comum a presença de 
minerais primários facilmente intem
perizáveis. 

Possivelmente está relacionado a 
granulitos ácidos, intermediários e 
básicos, com gnaisses à biotita e nú-
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Quadro 1 - Composição mineralógica da fração areia (2 - 0.2 mm) dos solos estudados. 

Horizonte e Minerais 
prof. (em) 

Cepec 

A12 (8 - 22) Concreções ferruginosas arenítícas 
Quartzo. feldspato intemperizado. magnetita. anfibólio, 
biotita intemperizada e detr itos vegetais 

B2 (45 - 95) Biotita muito intemperizada 
Ilmenita 
Feldspato intemperizado e magnetita 
Quartzo hialino 
Anfibólio e conereções argilosas cremes 
Detritos vegetais e apatita 

C (165 - 255) Biotita in temperizada 
Ilmeni ta, quartzo. magnetita, concreções argilo-ferru-
ginosas e plagioclásio 
Anfibólio e concreções argilosas cremes 

D (255 - 330) Feldspato in temperizado 
Biotita intemperizada 
Concreções argi losas cremes. ilmenita e magnetita 
Quartzo hialino 
E pidoto, anfibólio e apatita 

C\ 

% 

80 

20 

65 
20 t"-

" 10 
::" 
<:> 

03 " ~ 
02 " ê) 

traços 

80 

20 
traços 

65 
25 
06 
04 

traços 
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Quadro 1 - Continuação. 

Horizonte e 
prol. (em) 

I tabuna 

A 1 (0 - 15) 

B2 (46 - 90) 

C (105 - 130) 

D (130 - 160) 

Morro Redondo 

A(O - 131 

M il 

• • _- - --- - ____ o 

Quartzo einl : Jeltuso 
Detr itos VI 

Feldspa" 

tais. conercçôl" (",," çI'1I0sns ~ il'gilosas 

fl tem pcri",do 

Quan lv ctnza f! lei toso 
Conereções argilosó's erell"!~ 

Detritos ve~Je t ais. i lr n~nitj! () nl :1qPP ll Tc:l 

Ouartzo 
Concreções argi lOSóJS cl cntes 
Detrit os vegeta is. fclrlspato al tc rado. ilmenita e roncre 

ções manganosas 

Fragmentos de rocha aller .. clos. quarlzO e feldspa lo 

alie, ado 
Concreções argi losa () Jq, " fc' n' !Ji llosas 
Delr itos vegclais e ''''' Ie' '.li 1)1/)10 g rafi loso Illmel,,, 

Oua rt zo hiali llo c magnr,to-ilnll'n'lil 

Detritos vcgetais. concrrçur·s f~ rr "9illosóls e argi losas. 
xenOlim a. mica. "p"I,I", fl'id,i'.1IO irrl empc ,ililCfo e zi r 

eoni la 

% 

90 
10 

traços ~ 
85 ~ 

" 15 -.. ... 
traços 

;;;-
". " 65 '" '" 

35 "'-.. 
'" <:> 
<> 
'" traços ;} 

" '" 90 
,.., 

'" :: 
10 

traços 

100 

traços 

..... 
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Quadro 1 - Cont inuação. 

Horizonte e 
prol. (em) 

B2 (55 - 95) 

C (120 - 150) 

Água Sumida 

B2 (60 - 11 0) 

C (110 - 310) 

• 

Minerais 

Quartzo e magneto i lmenita 
Concreções. argilosas e arg ilo - ferruginosas 
Apatita, feldspato, zirconi ta e xenotima 

Concreções argil osas (feldspato muito intemperizado) 
Quartzo 
Magneto - ilmenita 
Xenotima, apati ta c concreções ferruginosas 

Quartzo, brancos ama relados e alguns acinzenta dos 
Concreções argilosas. algumas com ader·ências ferrug i-
nosas e outras com inclusão de quartzo 
IImenita e mag netita 

Quartzo, g rãos foscos (com aderência ferruginosa) e 
brancos 
Concreções argilosas e argilo - ferrug inosas limoníticas, 
algumas com magnetita inclusa 
IImeni ta e magnetita 
Bíotí ta intemperizada 

00 

% 

95 
05 

traços 

65 
33 
02 r-

" traços g. 
" :;:: 
" () 

90 

10 
traços 

BO 

10 
10 

traços 
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Quadro 2 - Composição mineralógica da fração argi la « 2 ILm) dos so los 
estudado s 

Solos 

Cepec 

Itabuna 
Morro Redondo 

Água Sumida 

Taxonom iaa 

Tropudalf 

Tropudalf 
T ropudult 

Umbriorthox 

a U.S. Oepartment of Agriculture (1975 ). 

" , . 

C 
3.56 

I I 

, 

Minerais de Argila 

Cau li nita e ili ta 

Caulinita (haloisita). ili ta e goet ita 
Caulin ita e goetita 

Caulini ta. gibsi ta e goetita 

I 
9,93 

" 

550·C 

\ 300·C 
,.. ~..r'\ loo.e .. _ ....... ~ 

; 1... 
I , 

NATVRAL 

"" .1. 'i;'" i I i' I i i" i' i"'" ~i i i i" i i" I i' i 1";'; I 29 
2'· la ' I e la e l 

Figura 2 - Difratograma de raios - X do solo Cepec (horizonte B), 
C - caulinita; 1 - ilita, 
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;l Ouariro 3 . Resul!ados das análises fisicas e químicas dos solos estudados. 
'" () 

"" ti Horizon te Comeosi~ão granu lométrica 

~ e Areia Silte Argila ADAa 
Equiv. 

Ki Kr AI203' .... prol. lern) eH li pH 00 1200 • 50 ILm) ISO . 2 ILm) ( < 2 ILm) Fe203 ~ 

umid . Água KCI .... 
~ 

.... % 

~ 
Cepec 
AI O· 35) 24 36 40 33 43 2.4 1,4 1,3 6,2 5,3 · 0.9 
BI 35 · 130) 18 31 51 40 45 2,4 1,5 1,8 5,5 4,1 · 1.4 
C 1130 · 255) 36 38 26 25 40 3.4 2,0 1,5 5.7 3,2 .2,7 r--.. 

~' 
Itabuna .. 
AI O· 38) 48 36 16 12 22 2,8 2.4 1,8 5.2 3,9 · 1,3 ~ .. 
B I 38 . 105) 19 36 45 41 35 2,4 1.8 2,9 5,8 3.9 · 1,9 S-
C (105 . 130) 21 41 38 36 34 2.7 2,0 2,8 5.9 3,6 • 2,3 

Morro Redondo 
AI O • 13) 55 14 31 11 22 2,0 1,2 1,6 5.1 4.6 · 0,5 
B(1 3 · 120) 26 7 67 O 37 1,8 1.4 3,1 4.7 4.0 · 0,7 
C (120 - 150) 47 13 40 1 29 1,5 1,2 5.4 4,6 3.8 · 0,8 

Âgua Sumida 
A( O · 21) 45 17 39 7 22 1,3 0,9 2.5 5,3 4.2 . 1.1 
B( 21 · 208) 33 7 61 1 25 1.2 0,9 2,9 5.2 4.5 · 0,7 



Quadro 3 ' eontinueçio, 

Horizonte e p e. Mg K Na AI eTe e Te c V l00IAI 
e AI+ S 

prol. (em) ('!lo) (ppm) meq/l00g de $010 solo argila (Ofo ) (Ofo ) 

eepec 
A( O , 35) 1,67 .. , 12,6 5,1 0.07 0,24 0,0 22,5 37,5 78 O 
8 ( 35, 130) 0,37 65 9,9 8,6 0.02 0,27 0,9 26.0 47,6 71 4 
e (130 , 255) 0,18 94 16,8 17,6 0.02 0,51 2,5 43,2 163.0 81 7 Q 

il 
lIabun. " ~ A( O , 38) 0.90 2 2,0 2,2 0,05 0,08 1,6 9,1 31,8 45 29 ., 

t;-
8 ( 38 ' 105) 0,38 1 0,5 9,6 0,03 0,71 5,5 19.4 39,3 55 34 S' e (120 ' 150) 0,23 1 0,2 14,6 0.03 1,53 5,2 24,1 60,8 68 24 '" f} 
Morro R.dondo '" <:> 
A( O, 13) 1,79 5 3,2 1,8 0,13 0,1" 0,6 11,6 11 ,3 43 14 () .. 
8(13 , 120) 0,64 2 0,7 0,04 0,16 1,5 6,4 5.2 13 65 f} 
e 1120 ' 150) 0,26 2 0,3 0,06 0,20 1,7 5,0 9,5 12 74 " :Ia ~ .. .. Água Sumid. i' A( O, 21) 2,79 8b 0,7 1,1 0,12 0,14 2,0 15,6 7,7 13 51 

~ 8 ( 21 ' 208) 0,77 l b 0,3 O," 0,03 0,Q9 1,2 7.4 6,7 12 54 

t • AOA = Argil. dispersa em .gu. 
b Método d. erav ' 1 

... e eTe argil ... (eTC solo ' '!lo C. " ,5) 100/% "gill 
~ Ki .. 1,7 Si02/A1203 ... .,.. Kr .. 272.Si021(160.AI203 + 102.F'203) ... 
; A1203/Fe203 • 1 ~7 .A1203/F'203 

.... ... 
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c1eos graníticos, do Pré-Cambriano 
Inferior (Gonçalves, 1975). Amos
tras de rochas coletadas no local do 
perfil mostram a seguinte composi
ção: Chamoquito-gnaisse, andesito m, basalto e aplito (?). Análise pe
trográfica apresentada por Melo 
(1978), em solo dessa unidade, no 
município de Uruçuca, indica os se
guintes componentes na rocha do 
embasamento: quartzo 25%, plagio
clásio 33%, andesina 20%, ortoclá
s'io 15%, hiperstênio 30%, diopsídio 
5% e magnetita 5%. 

O quartzo é o mineral predomi
nante na fração areia dos horizontes 
A, B e C, com teores acima de 65%; 
feldspato intemperizado, i lmenita
magnética e concreções manganosas 
ocorrem em quantidades muito pe
quenas (traços). No horizonte O, 
9O~ da fração areia é formada de 
fragmentos de rocha alterada, quart
zo e feldspato intemperizado: e 10.% 
de concreçõcs argilosas e argilo-fer
ruginosas (Quadro 1). Na fração ar
gila, predominam minerais do grupo 
caulinita (haloisita), ilita e goetita 
(Fig. 3). 

Os dados químicos (Quadro 2) 
mostram um solo de fertilidade mé
dia iI alta, com saturação em bases 
variando de 45 a 68%. O alumínio se 
apresenta nos horizontes B e C com 
valores altos, enquanto o fósforo é 
muito baixo. A alta crc da argila, 
os índices Ki e Kr relativamente ele
vadoS e a presença de minerais pri
mários de fácil intemperização (fel
dspato) no perfil indicam solo pouco 
evoluído. O aumento do teor de ar-

Rl'\'ista rheo!JrOIll{/ 18( I ). 1988 . . 

gila no B, a formação de cerosidade 
nos elementos estruturais e a alta 
porcentagem de argila natural (dis
persa em água) :nostram que existe 
um processo intenso de eluviação 
e iluviação no solo. 

Morro Redondo. Podzólico Ver
melho Amarelo textura argilosaJ 
muito argilosa fase floresta pereni
fólia relevo ondulado, forte ondula
do e montanhoso (Jacomine et ai, 
1977) ou Tropudult (Silva et al, 
1975). É um solo profundo, modera
damente drenado, com horizonte A 
bruno-acinzentado-escuro (IOYR 412) 
e estrutura granular fraca ; no B pre
domina o bruno-an1arelado (9YR 
515): a estrutura é em blocos' suban
guiares fracos a moderados, revesti
dos com filmes de argila. O ç é for
mado · de uma mistura de material de 
rocha em decomposição, de cor bru
no-forte (7,5YR 516), com mosquea
do oliva (5YR 5/3). O material ori
ginário é formado de rochas inter
mediárias, po sivelmente granulito 
intermediários e básicos, descritos 
por Gonçalves (1975). 

Na fração areia dos hOriZOdtN A 
e B (Quadro I), 95 a 100% é cons
tituída de quartzo hialino e magneto
ilmenita; no horizonte C , 65% é 
formado de concreções argilosa. 
33% de quartzo e 2% de magneto
ilmenita . Algun minerais como mi
ca, fe ldspato, apatita, zirconita e xc
nótima aparecem em quantidades 
muito pequenas (traços). a fração 
argila, predomina a caulinita e goe
tita (Fig. 4). O pH em água é ácido e 
o l pH é negativo: a saturação em 



,56 

H 

Go 

7~ 

H 

9,82 

I 

IOO"C 

NATURAL 

---------ri--------ri--------ir-------~i--------~i-----ri 29 
2~O 20 I , I O ~ t 

/J 

Figura 3 - D(fratograma de raios - X do solo ftabuna (horizoflfe 8 ). 
H - lia/oisita; I - ilita; Co - goetita. 
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C 
3,56 7,08 

Go 
4,13 

c 

NATURAL 

----~~--------~I~------~i--------~i--------~i----~i 29 
25 0 20 15 10 5 2 

Figura 4 - Difratograma de raios - X do solo MOlTo Redondo (horizonte 
B) . C - cau/inita; C o - goetita . 
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bases é baixa (V < 40%) e a satura
ção em alumínio é alta no B e e 
(Quadro 2). A eTC da argila 
( < 24 meq) e os índice Ki e Kr bai
xos, indicam solos maduros, em 
estágio intennediário de intemperi
zação. . -

Agua Sumida. Latossolo Venne-
lho Amarelo Distrófico textura argi
losa fase floresta perenifólia relevo 
forte ondulado e montanhoso ou 
Umbriorthox (Silva et ai, 1975). 
Solo profundo, bem drenado , com 
horizonte A bruno acinzentado-muito 
escuro (IOYR 3/2) ou bruno escuro 
(IOYR 313) e estrutura granular fra
ca a moderada: o B é bruno-amare
lado (IOYR 5/8), com estrutura em 
blocos subangulares fracos, que se 
desfazem em pequenos grumos. O 
gradiente textural é baixo e as tran
sições entre os subhorizontes nor-

Gb 

c 

4 ,1 3,\32 4119 
I 1 1 

malmente são planas e difusas. O 
material originário é proveniente de 
rochas intennediárias c básicas. pos
sivelmente granulitos intennediários 
e básicos, descritos por Gonçalves 
( 1975). Análise petrográfica apre
sentada por Melo (1978), em 010 

dessa unidade no município de Uru
çuca, indica os seguintes compo
nentes na rocha do embasamento; 
quartzo 20%, hiperstênio 25%, pla
gioclásio 35%, diopsídio 10%, orto
clásio 5% e magnetita 5%. 

Na fração areia dos horizontes B 
e e (Quadro 1), 80 a 90% é consti
tuída de quartzo, 10 a 20% de con
creções argilosas: e traços de ilme
nita e magnetita. 

A análise mineralógica da fração 
argila mostra a predominância de 
caulinita e gibsi ta (Fig. 5). Tem bai-

C 

7.2 
I 

o 
d IA) 

:wo 2 8 26 24 2 2 20 18 16 14 12 10 e 6 • z 
I ' , 'I ' I ! I ! I ! I ! I I ! I I • I • I ' I ' I 2 e 

Figura 5 - Difratograma de raios - X do sofo Água SumiCÚ1 (horizonte B). 
C - caufinita: Cb - gibsita: Co - goetira . 
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xa fertilidade natural, com pH água 
em torno de 5,2, saturação em bases 
muito baixa e saturação em alumínio, 
(100 AI/Al+S) alta (Quadro 2). É 

um solo em avançado estágio de in
tempcrização, com teores de silte e 
argila dispersa em água, crc da ar
gila, índices Ki e Kr muito baixos. 
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Algumas características físico-hídricas e químicas de Vertisols 
utilizados com cacaueiros no Recôncavo Baiano' 

Antonio Cadima Z! 

Resumo 
Avaliaram-se algumas características físico-hídricas de Vertisols (Chromu

derts) , até a profundidade de 135 cm, a saber: condutividade hidráulica satu
rada (cm. dia-I ), densidade aparente e das partículas (g.cm-3), disponibilidade 
de água no solo (%), P disponível (ppm) , Ca, M? , K e Na trocáveis 
(meq . lOO g-I ) e pH. A média da condutividade hidráulica saturada foi muito 
lenta (4,7 CII, . lia- l \. o solo saturado (0,58 cm3 .cm-3), os valores da densi
dade aparen te -iaram de 1,07 a 1,11 g.cm-3, até 60 cm de profundidade , e 
1,26 g.cm-3 até u 5 cm; com menos umidade do solo, os valores foram altos, 
devido ao tipo de argl. , A densidade das partículas , até 75 cm, foi de 2,47 
g.cm-3, valor médio pam ~vlos minerais, e 2,70 e 2,66 g.cm-3, nas profundi
dades de 90-105 e 120-135 cm, respectivamente. A água disponível no solo 
variou de 4 ,4 a 7% até 90 cm de profundidade , aumentando para 1i % de 105 
a 120 cm. As bases trocáveis de cálcio e magnésio fomm muito altas, sendo, 
respectivamente, de 39,6 a 16,6 meq.lOO g-l na camada arável, sendo altas 
nas outras camadas. O potássio foi 0,30 meq.lOO g-I de O a 15 cm e 0,18 
meq.lOO g-I de 120 a 135 cm. O fósforo disponível foi muito baixo (2 ppm) e 
baixo (7 ppm) na camada de 120 a 135 cm. O sódio trocável passou de 0,46 
meq. lOO g-I, na camada de 0-15 cm a 3,87 meq.lOO g-I na de 105-120 cm. O 
pH aumentou de 6 ,7 de O a 15 cm para 8,1 de 120 a 135 cm. O déficit hídrico, 
em determinados anos, limita acentuadamente a produção dos cacaueiros. 
Apesar disso, essa cultura se apresenta como uma alternativa promissora, re-

I Trabalho apresentado no XXi Congresso Brasileiro de Ciêll( '(1 do Solo, 
Campinas, SP , Brasil . 

2 Programa de Pesquisa de Cacau, Área de Manejo de Cultivo, Centro de 
Pesquisas do Cacau, APTICEPLAC. 45 .600, Itabuna. Bahia, Brasil. 
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cobrindo o solo com um manto orgânico de folhas que, sem dúvida , contribui 
para melhorar as propriedades físico-hídricas e químicas desse solo. 

Palavras-chave: TlzeobroTTUl cacao, solo, características físico-hídricas e quí-
micas . 

Some physico-hydric and chemical characteristics of Vertisols 
for cacao in the Bahian Reconcavo 

Abstract 

Some physico-hydric and chemical characteristics of Vertisols 
(Chromuderts) at leveis to 135 em deep were evaluated namely : saturatcd ' 
hydraulic conductivity (cm.day-I ); bulk density and particle density (g .cm-3) 
soil water availability (%), avaiJable phosphorus (ppm) , exchangeable 
calcium, magnesium , potassium and sodium (meq . lOO g-I) and pH. The 
average saturated hydric conductivity was very slow (4.7 cm.day-f). In lhe 
soi ls saturatcd (0.58 cm.cm-3) the vaiues of bulk density were 1.07 to 1.11 
g.cm-3 to 60 em of depth and 1.26 g.cm-3 tiH 135 em: the values were high 
wilh less humidity in the soil , due to lhe type of elay. The particle density tiH 
75 em was 2.47 g.em-3 , aver3ge value for mineral soils; at the 90-105 and 
120-1 35 em depths the values were 2.70 and 2.66 g.cm-3 , respectively. The 
avai lable water in the soil varied fcom 4.4 to 7% to 90 em of deplh , and J 1% 
at 105- 120 em. The exchangeable calcium and magnesiurn were very high, 
respectively 39.6 and 16.6 meq.IOO g-I in tlJe top layer and high in lhe olhe r 
laycrs. The potassium contem was high, 0 .30 meq . lOO g-I for 0-15 em and 
0.1 8 meq . IOO g- I for 120-135 em deplh. Thc avai lable phosphorus was very 
low (2 ppm) and low (7 ppm) in lhe 120-135 cm layer. The exchangeable 
sodium was 0.46 meq.IOO g-I in lhe 0. 15 em layer and 3.87 meq . IOO g-I for 
the 105-120 em. The pH was 6,7 at 0-15 em, increasing to 8.1 at 120 to 135 
em. The hydric delicit in certain ycars sharply limits cacao production. But 
till , this crop is a promising altemative for use as the Iiner cover improves lhe 
physical and chemical properties of the soi\. 

Key words: Theobronw cacao, soil , physico-hydric characteristics. 

Introdução 

Os Vertisols. conhecidos como 
Massapé no Recôncavo Baiano, 
apre 'entam limitações à mecanização 
por serem muito plásticos e pegajo
sos quando úmidos e muito duros 
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quando secos . Possuem alta fertili
dade natural e são extensamente cul
tivados em muitas partes do mundo, 
contribuindo na economia de muitos 
países. A cana-de-açúcar (Saccha
rum oficinarum), cultivada nesses 
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solos, foi O sustentáculo econômico 
dessa região durante séculos. Cons
tituem solos de grande capacidade de 
retenção de cátions e alta saturação 
de bases decorrentes do tipo de ar
gila 2: I com predominância de es
mectitas (Dias e Silva, 1972). 

A mecanização desses solos com 
tratores pesados, durante dezenas de 
anos, causou microvariabilidade do 
solo nas camadas superficiais e sub
superficiais, sendo freqüente a cro
são superficial após a aração, nas 
áreas plantadas com cana-de-açúcar 
(Pinho e Morais, 1980). O aprovei
tamento desses solos para plantio de 
cacau, no Recôncavo, tem-se mos
trado economicamente viável por
que, após o plantio, é dispensável o 
uso de máquinas pesadas. Essa cul
tura promove a deposição de folhas 
secas na superfície do solo, atenuan
do a evaporação e, em conseqüência, 
diminuindo a dilatação e contração 
típicas desses solos. O preparo do 
terreno com trator de esteiras torna
se difícil devido a limitações em pe
ríodos úmidos, em que a drenagem 
interna fica impedida devido ao rele
vo praticamente plano, dificultando 
também a manutenção de estradas 
(Lemos et aI , 1967). Desta forma, 
torna-se cada vez mais importante 
estudar os problemas físico-hídricos 
que restringem a potencialidade des
ses solos. 

Este trabalho objetivou estudar as 
características físico-hídricas e quí
micas dos Vertisols, buscando solu
ções para melhor orientar o seu ma
nejo para o cultivo do cacau. 

Materiais e Métodos 
O presente trabalho foi conduzido 

na Estação Experimental Sósthenes 
de Miranda, do Centro de Pesquisas 
do Cacau, localizado no km 62/63 
da BR-324, Rodovia Salvador/Feira 
de Santana, Município de São Se
bastião do Passé. 

O clima da região enquadra-se no 
tipo Af da classificação de Koeppen, 
quente e úmido, com precipitação 
média anual em torno de 1.700 mm, 
dos quais 68% caem entre março e 
agosto e o restantc dc setembro a fe
vereiro (Santos, 1962). A temperatu
ra média anual é de 24 ,5 o C nos 
meses de maio e junho. O solo en
quadra-se na ordem Vertisol. subor
dem Uderts, grande grupo Chromu
derts e subgrupo Aquic Chromuder
ts , com excesso de água em alguma 
época do ano (Silva e Leão, 1976). 
Ao nível de séries, o solo foi classi
ficado como Sede, derivado de fo
lhe lhos calcíferos , da formação C(/n

deias . desenvolvido em topos de 
elevação e sob condições de drena
gem imperfeita : de coloração escum, 
textum muito argilosa, extremamente 
duro quando seco e ftiável quando 
úmido e sendo muito plástico e pe-
gajoso quando molhado. . 

Demarcaram-se três parcelas (m
veladas) de 5 x 5 m, para medir a 
cOlldutividade hidráulica saturada, 
levantando-se camalhões com 30 cm 
de altura para possibilitar o acúmulo 
de uma lâmina de água de aproxima
damente 15 cm durante 2 horas con
secutivas. Cilindros de PVC, com 30 
cm de diâmetro e 40 em de altura, 
foram inseridos em um ponto de ca-
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da parcela, até 20 cm de profundida
de, para medição da infiltração de 
água. Entre as parcelas, abriram-se 
duas trincheiras, retirando-se amos
tras de solo não defonnadas, em 
anéis cilín-:lricos, de volume conhe
cido, nas profundidades de O - 15, 
15 - 30, 30 - 45, 45 - 60, 60 - 75 , 
75-90, 90-105, 105-120 c 120-135 
cm, para determinação das curvas 
características de água no solo (po
tencial matricial versus umidade) e 
densidade aparente (g.cm-3). Coleta
ram-se também amostras de solo em 
sacos plásticos, nas profundidades 
mencionadas, para análises físicas e 
químicas, sendo determinadas pelo 
método de análise do solo de Vettori 
(1969). 

Determinou-se em Vertisols o 
sistema radicular de cacaueiros com 
20 anos de idade para servir de com
paração com estudo de raízes de ca
caueiros efetuadas em Alfisols com a 
mesma idade. Seguiu-se a metodolo
gia de Boynton e Sands (1954), que 
consiste em c.avar uma trincheira a 
90 cm do cacaueiro, com as dimen
sões de 1,80 m de comprimento, 
0,80 m de largura e 1,20 m de pro
fundidade. Na face da trincheira que 
dá para o cacaueiro, marcaram-se 
cinco quadrados de 30 x 30 cm em 
cada uma das quatro profundidades 
(0-30; 30-60; 60-90 e 90-120 cm), 
anotando-se o número e o diâmetro 
das raízes. 

Resultados e Discussão 
Entre as características físico-hí

dricas apresentadas no Quadro I, 
observa-se a composição granulo-
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métrica, com argila total variando de 
68,6 a 78,9% em todo o perfil. A 
densidade aparente até a profundida
de de 60 cm quando o solo está úmi
do oscila em tomo de 1,07 g.cm-J, 
elevando-se a partir desta profundi
dade até 1,26 g.cm-3. Os valores da 
densidade aparente, nestes sólos, são 
baixos, quando úmidos, e altos, 
quando com menos umidade, varian
do de 1,07 a 1,70 g.cm-3. Em Verti
sois do Sudão, encontraram-se valo
res similares (United Nations Deve
lopmente Prograrnme, 1976) tendo
se obtido densidades de 1,08 g.cm-3, 
quando úmidos, e até 1,91 g.cm-3, 
quando secos. Jewitt, Law e Virgo 
(1979), em Vertisols de regiões tro
picais e subtropicais, encontraram 
que a densidade aparente variou com 
o conteúdo de umidade do solo, en
tre 1,0 e 2,0 g.cm-3. Até 75 cm de 
profundidade, os valores da densida
de das partículas (g.cm-3) estão 
abaixo de 2,56 g.cm-3, que é o valor 
médio para os solos minerais. Abai
xo desta profundidade, os valores 
variam de 2,63 a 2,71 g.cm-3, pró
ximo e acima da densidade do quart
zo, que é de 2,65 g.cm-3. Provavel
mente, um dos fatores responsáveis 
pela elevação da densidade das par
tículas é a mineralogia do solo, que 
apresenta minenus pesados. A poro
sidade total, em todas as profundida
des, foi superior a 52,4%, alcançan
do, em alguns casos, até 58,1 %, mo
tivado pela baixa densidade aparente 
quando o solo está úmido. Cadima 
(1984), estudando um Oxisol (Ha
plorthox) com baixa porosidade (38 
á 39%, nas camadas de 30 e 45 cm) , 
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Quadro 1 - Características físicas de dois perfis de Vertisols da série Sede (Chromuderts). 

Profundidade 
do solo (em) 

o - 15 
15 - 30 

30 - 45 
45 - 60 

60 - 75 
75 - 90 

90 - 105 
105 - 120 
120 - 135 

Densidade (g.cm -3) 

Aparente Partícu las 

1,09 2,50 

1,08 2.48 
1,07 2,56 

1,07 2,44 
1,17 2,54 

1,20 2,63 

1,24 2,68 
1,26 2,65 

1,26 2.71 

Porosidade Agua disponível 

56,3 6,9 

56.4 6,6 

58,1 7,0 

56,1 6,5 

53,9 4,5 

54,3 5,5 

53 ,7 9,7 

52.4 11.4 
53,5 10,2 

Composição granu lométrica (%) 

Areia grossa Areia fina Silte Arg ila 

1,1 1,2 27,1 70,6 

0,9 0,8 20,9 77.4 
1,1 0,7 19,3 78,9 
1,2 0,6 19.4 78,8 

2,5 0,8 25,1 71,6 
2,2 1,0 25,6 71,2 

3,1 0,5 22,8 73,6 
2,2 0,7 20,3 76,8 

3,3 0,9 27,2 68,6 
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observou que os solos apresentaram 
densidades aparentes altas (1,52 e 
1,47 g.cm-3 , respectivamente). 

A micropulverização do solo, 
provocada pelo emprego de máqui
nas pesadas em dezenas de anos, re
duziu a água disponível para as 
plantas na camada de 0-30 em, que 
ficou em tomo de 6,8% de umidade, 
considerado baixo para este solo, 
que possui altos teores de cations 
~ocáveis . De 60 a 90 em, os valores 
diminuiram ainda mais, flutuando ao 
redor de 5%. De 105 até 135 em, os 
valores aumentaram para 10,8%. É 
necessário ressaltar que esse mesmo 
solo, coletado na camada de 0-30 
em, moído e passado em peneira de 
2 nml, c, depois, submetido a análi
se, apresentou resultados médios de 
água disponível acima de 15% de 
umidade (Matos el ai, 1982). 

Pinho e Morais (1980) atribuiram 
a microvariabilidade, em solos do 
Recôncavo, ao uso intensivo de má
quinas agrícolas, nos cultivos contí
nuos de cana-de-açúcar. Moormann 
(1972) concluiu que essas mudanças 
na microvariabilidade resultam de 
alterações nas propriedades físicas e 
químicas do solo, causadas pela ação 
do homem. 

A condutividade hidráulica satu
rada foi muito baixa. co.n uma média 
de 4,7 cm.dia- I (Quadro 2). Valores 
semelhante encontraram-se na Etió
pia , relatados por Gibb e Hunting 
Technical Services ( 197 1), variando 
de 2,4 a 4.8 cm.dia- I . Resultados 
encontrados no Sudão (Hunting Te
chnical Services . 1966) indicam que 
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Quadro 2 - Condutividade hidráu li 
ca·saturada de Vertisols da série Sede. 
em condições de campo. 

Amostra 

( n<?) 

1 
2 
3 
4 

x 

CV{%) 

Infiltração (em dia· 1) 

1 2 3 

5,28 5,53 4,07 
5,76 4,85 3,85 
5,65 4,10 3,63 
6,00 4,35 3,45 

5,67 4,66 3,75 

4,58 10,30 6,13 

a condutividade foi muito baixa, va
riando de 0,5 a 5,0 mm.dia- I . Para 
que a absorção de água e nutrientes 
pelo cacaueiro se equilibre, é neces
sário que os valores da densidade 
aparente se apresentem baixos, para 
não tomar inviável a absorção. 

a média das característica ' quí
micas (Quadro 3), o fósforo apre
sentou-se baixo, variando de I a 
7 (..I.g.g-l . Dudal (1965) . em regiões 
tropicais c subtropicais, 0bservou 
que. para uma média de 350 (..I.g .g-' 
de fósforo total , somente 10 (..I.g.g-I 
estavam disponíveis. Os valores de 
cálcio trocável apresentam-sc altos, 
com uma média de 39,6 meq .1 00 g-1 , 
na camada superficial , e 18,6 
meq.loo g-I , na camada mais pro
funda. O magnésio variou de 16,6 a 
23,5 meq.loo g-1 em todas as pro
fundidades. O potássio trocável 
apresentou-se também alto. O sódio 
trocável tanlbém aumentou a partir 
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de 45 cm de profundidade, chegando 
a uma média de 3,87 meq.IOO g-l na 
profundidade de 105 a 120 cm. 

No Quadro 4, apresenta-se o cres
cimento das raízes de cacaueiros em 
Alfisols, sendo a maior concentração 
de raízes na camada de 0-30 cm. Nos 
Vertisols, existem melhor distribui
ção das raízes do cacaueiro em pro
tundidade, com algumas raízes late
rais superficiais que se dirigem para 
as camadas mais profundas, apro-

veitando a abertura das fendas do 
solo durante os períodos sem chuva. 
Cadima (1970) estudou , nesse solo, 
a distribuição de rdízes em profundi
dade, concluindo que é mais unifor
me, pois como é rico em elementos 
minerais em todo o perti l, algumas 
raízes laterais superficiais possuem a 
tendência a crescerem verticalmente, 
distribuindo-se melhor no solo. Essa 
característica do cacaueiro não é ob
servada em Alfisols, nos quais as 

Quadro 3 . Característ icas quimicas de dois perfis de Vertisols da série Sede 
(Chromuderts). 

Profundidade pH água P Ca Mg K Na AI S' 
do solo (cm) 1 :2,5 ILg g-l 

meq.l00 g-l 

0 - 15 7,0 2 39,6 16,6 0,30 0,46 0,0 56,91 
15 - 30 7,3 1 33.7 18,2 0,29 1,05 0,0 53,18 
30 - 45 7,5 4 36,5 20,0 0,28 1,06 0,0 58,14 
45 - 60 8,0 7 35,4 21,4 0,26 1,08 0,0 58,81 

60 - 75 7,4 2 29,2 21,9 0,23 2,22 0,0 53,55 
75 - 90 7,7 4 24 ,1 21 ,9 0,22 2,88 0,0 49,04 
90 - 105 7,9 4 23,3 23,5 0,21 3,02 0,0 49,98 

105 - 120 8,1 3 18,1 20,1 0,2 1 3,87 0,0 42,23 
120 - 135 8,1 3 18,6 20,2 0,18 3,50 0,0 40,88 

I 
S - Soma de bases. 

Quadro 4 - Distribuição das raizes (% ). em quatro profundidades, a 90 cm do 
trance, de cacaueiros, em duas ordens de solos (Cadima, 1970). 

Ordem 

Vertiso l 

A lfisol 

Local 

ESOMI (São Sebast ião 
do Passé) 

EMARC (Uruçuca) 

Distribuição 

o -30 30 - 60 60 - 90 90 - 1 20 

63,8 22,6 11.7 1,9 

83 ,1 12,1 4,1 0,0 

Revista Theolmm/tl IX( I I. /98X 
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raízes laterais superficiais possuem 
maior concentração na camada de 
O - 30 em, crescendo horizontal
mente, com tendência a ficar próxi
mo da superfície do solo. 

Embora a irregularidade climática 
diminua sensivelmente a sua produ
tividade , o cacaueiro constitui uma 
alternativa para os solos do Recôn
cavo Baiano, uma vez que possibilita 
o recobrimento de sua superfíc ie 
com um manto orgânico de folhas, 
que contribuem para melhorá-los. 

Conclusões 
I - Nos Verti sois, que possuem alta 

fertil idade natural, com exceção 
do fósforo, toma-se necessário 
calcular o requerimento de água 
para fins de irrigação, em fun
ção do potencial matricial. 

2 - A condutividade hidráulica satu
rada é muito baixa, possivel
mente motivada pelas araçôes 

contínuas que causaram micro
variabilidade do solo, prejudi
cando a drenagem interna das 
camadas superficiais e subsu
perficiais. 

3 - O cálculo da água disponível 
para as plantas, para fins de ir
ngaçao, deve ser efetuado 
com amostras de solo não dis
turbadas . 

4 - A distribuição das raízes do ca
caueiro em profundidade, no 
Vertisol, é mais uniforme quan
do comparada com a unidade 
Alfisol no Sul da Bahia . 

5 - Para diminuir as perdas de água 
do solo, após a saturação pelas 
chu vas, é necessário quebrar a 
condutividade hidráulica com 
escarificação da camada super
ficial , evitando-se, assim, as 
perdas de água por capilaridade 
nas camadas mais profundas. 
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Ocorrência de Wasmannia auropunclala (Roger, 1863) 
(Hymenoptera, Formicidae, Myrmicinae) em 

cacauais na Bahia, Brasil 

Jacques H .C. De/abie' 

Resumo 
Wasmannia auropunc/ata é uma fonniga pequena, muito comum nos ca

cauais da Bahia. É comumente chamada de " pixixica", dada a sua semelhança 
com as fonnigas do gênero So/enopsis, assim denominadas nos trabalhos de 
S ondar. A si tuação atual de W. auropunctata como integrante das comunida
des de fonnigas que habitam os cacauais e O seu sucesso na dominãncia desse 
ecossistema são discutidos. 

Palavras-chave : Theobroma cacao, Wasmannia auropulICtata , ecologia. 

Ocurrence or Wasmannia auropunctala (Roger, 1863) 
(Hymenoptera, Formicidae, Myrmicinae) in cacao 

plantations in Bahia, Brazil 

Abstract 
Wasmallllia auropunctata is a minute anl, very common in lhe cacao 

plantations 01 the Bahia Slate, Brazil. It is usually called " pixixica" for its 
similarity with So/enopsis spp., which name was lhe name used in the papers 
of Bondar. The current status of W. auropunc tata as an element of the ant 
community of cacao plantations and its domi.nance are discussed. 

Key-word : Theobroma cacao. Wasmannia auropullc tata , ecology. 

Introdução 
V árias espécies de fonnigas são 

tradicionalmente conhecidas como 
pragas da cultura do cacaueiro na 
Bahia. BONDAR (1925; 1939) indi-

. . . 
cou como pnnclpals pragas as se-
guintes espécies: "fonnigas cortadei
ras" Acromyrmex sub/ermllells 
brulllleus For., Alia cephalotes (L.) e 
Alta sexdens seu/em (L. ). por serem 

, Programa de Pesquisa de Cacau . Área de En/om%gia. Centro de Pes
quisas do Cacau. APT/CEPLAC. 45.600. !tahUfUl. Bahia. Brasil . 
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desfolhadoras, a "caçarema" Azteca 
clumifex spiriti For., "fonniga de 
enxerto" Azteca paraensis bondari 
Borg., e "pixixicas" Solenopsis ge
milUlta (Fab. ,), S. brasilialUl Sants
chi e S. bondari Santschi, conside
radas pragas por serem agressiva~ e 
criadoras de insetos sugadores (h 0-

m6pteros) nos galhos e nos frutos do 
cacaueiro. Em 1925, BONDAR faz 
uma simples referência às fonnigas 
Do/ichoderus attelaboides Fab., D. 
bidens L., Ectatomma tubercu/atum 
01., Crematogasrer evallescens For., 
C. montezumia Fr. Smith e Was
mann ia sp., todas criadoras de ho
m6pteros. Na literatura mais :ecente, 
não existem registros de outras espé
cies de lonnigas consideradas como 
pragas da cultura do cacaueiro na 
Região e a maior parte dos trabalhos 
publicados referem-se àquelas mes
mas e, pécies (SILVA, 1964 a; b; 
VELLO e MAGALHÃES 1971 ; 
ABREU e SILVA, 1973; PHILLIPS, 
ETHERIDGE e SCOTI, 1976; 
1979; ABREU e DELABIE, 1986). 

Desde o início do trabalho sobre a 
bioecologia das fonnigas associadas 
ao cultivo do cacaueiro, em 1986, 
toran1 examinadas várias amostras 
desses in~etos , identificadas apenas 
pelo nome de "pixixica", prove
nientes dos municípios de Barra do 
Rocha. Camacã, Ilhéus, Ipiaú, ltabu
na, ltaju do Colônia, Santo Amaro, 
Una e Uruçuca (Bahia). Em nenhu
ma amostra foi encontrada espécie 
do gênero Solenopsis, conhecidas 
como "pixixicas" , segundo BON
DAR, pois todas foram identificadas 
como' pertencçndo à espécie Was-
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mannia auropunctata (Roger, 1863). 

Bioecologia de Wasmannia all
ropllnctata 

W. auropunctata é uma espécie 
pequena (com um comprimento infe
rior a 1,5 mm), de cor amarelo
avermelhada, com um par de espi
nhos no epinotum, antena de 11 
segmentos com clava antenal de três 
segmentos, e equipada com um fer
rão (Fig. 1). 

Trata-se de espécie tropicopolita, 
que foi espalhada pelo tráfego co
mercial (KEMPF, 1972), tendo como 
origem a região neotropical. 

Esta espécie tem uma grande ca
pacidade de adaptação e de multipli
cação. CLARK et aI , (1982) obser
varam três tipos de agregação de in
divíduos: (I) grupo de um pouco 
mais de uma centena de operárias 
adultas; (2) grupo de operárias 
adultas acompanhadas de operárias 
imaturas (ovos, larvas e pupas); e (3) 
grande quantidade de operárias, com 
várias rainhas, constituindo o núcleo 
de uma colônia. A poligenia foi ob
servada também por vários outros 
autores (KIRKP ATRlCK, 1953; 
FABRES e BROWN, 1978; LUBIN, 
1984). A colônia costuma se multi
plicar por "broto", uma nova colô
nia sendo formada quando um grupo 
de operárias e uma ou várias rainhas 
deixam a colônia de origem (HOL
LDOBLER e WILSON, 1977). Se
gundo ULLOA-CHACON e CHE
RIX (1988), W, auropunctata tem 
uma capacidade de proliferação mar
cante, sendo que as fêmeas de uma 
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Figura / - OperárIa de Wasmannia auropunctata (comprimento real: /,5 
mm), A - Vista lateral, B - Vista dorsal (redesenhado de BRUNEAU DE 
MIRE, /969) , 
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colônia põem uma grande quantidade 
de ovos (em volta de 600 ovos em 3 
meses por colônia monogínica) e o 
tempo de desenvolvimento pré e pós_o 
embrionário é curto (35 dias). O 
formigueiro não é uma construção 
muito elaborada. A fonniga costuma 
se estabelecer no folhedo, na base ou 
numa fenda da casca de troncos, em 
madeira em decomposição e entre 
pedras. Segundo CLARK et al 
(1982), as formigas passam com 
certa facilidade de uma colônia para 
outra, sem· que nenhum comporta
mento agressivo seja notado. 

W. auropunctata geralmente do
mina o meio onde se instala (FA
BRES e BROWN, 1978; YOUNG, 
1983) e, conseqüentemente, influi 
sobre a composição da fauna local 
(CLARK et al, 1982; LUBIN, 
1984). Ela muda com grande facili
dade a localização da colônja e, por 
isso, foi chamada de "tramp ant" 
(fonniga vagabunda) pelos autores 
de língua inglesa, sendo considerada 
característica de condições ecológi
cas desequilibradas em regiões tropi" 
cais (SCHEMSKE, 1980; BRIAN, 
1983). 

Ação de W. auropunctata nos 
cultivos 

W. allropunctala é ::onsidcrada 
praga devido, por um lado, às suas 
ferroadas dolorosas e, por outro , 
porque se associa, ou é capaz de se 
associar, a uma grande diversidade 
de espécies de homópteros sugadores 
da seiva das suas plantas hospedeiras 
(por exemplo, Coccidae, Aphididae, 
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Psyllidae, A1eurodidae) (Fig. 2). 
Este aspecto foi principalmente con
siderado em culturas de café e de ci
tros (SPENCER, 1941; FABRES e 
BROWN, 1978). 

BONDAR (1925) assinala a pre
sença de Wasmannia sp. entre outras 
espécies, criando cochonilhas e pul
gões em cacau aI no Estado da Bahia. 
Uma espécie próxima, W. rocha i 
For., foi encontrada no mesmo culti
vo e na mesma região por WINDER 
(1977; 1978). 

A ocorrência de W. auropunctata 
já toi relatada em cacauais do Brasil 
(ENTWISTLE, 1972; WINDER, 
1978), e de vários outros países da 
América Latina: Colômbia (ENT
WISTLE, 1972; LOSADA, 1953, 
citado por WINDER, 1978); Costa 
Rica (HERNANDEZ, 1%5; ENT
WISTLE, 1972; YOUNG, 1983; 
1986); Equador (GUTIERREZ; 
1969, citado por WINDER, 1978); 
Trinidad (BILLES, 1941 ; KlRKPA
TRICK, 1953; ENTWISTLE, 1972); 
Venezuela (JAFFE, TABLANTE e 
SANCHEZ, 1986) bem como dos 
Camarões, no continente africano 
(BRUNEAU DE MIRE, 1969; EN
TWISTLE, 1972). 

A ação de W. auropunctata foi 
também discutida como polinizador 
ocasional do cacaueiro, porque é en
contrada freqüentemente em flores e 
seu pequeno tamanho faz dela um 
possível transportador de pólen 
(BILLES, 1941 ; HERNANDEZ, 
1965). . 

Sua grande atividade predatória 
foi destacada em vários cultivos e 
ambientes diversos (FABRES e 
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Figura 2 - Wasmannia auropunctata criando cochonilhas emfrutos de cacau. 

BROWN, 1978; SCHEMSKE, 1980; 
LUBIN, 1984). Nos Camarões, W. 
auropunctata foi transportada de um 
cacaual para outro pelos próprios 
agricultores, para aproveitar essa ca
racterística comportamental em con
trole biológico das pragas, princi
palmente dos mirídeos. Infelizmente, 
ela cria também várias espécies de 
homópteros (BRUNEAU DE MIRE, 
1969). 

Situação de W. auroponctata em 
cacauais na Bahia 

W. QuropunctQtQ pode ser encon
trada em quase todos os tipos de am
bientes com vegetação arbustiva ou 
florestal da região cacaueira da Ba-

hia. Ela pode ser encontrada fre
qüentemente no folhedo , em várias 
associações vegetais, nas áreas expe
rimentais do Centro de Pesquisas do 
Cacau (CEPEC). Mas nem sempre a 
formiga consegue dominar a parte 
aérea das plantas, se o meio for par
ticularmente rico em outras espécies 
que ocorrem nas copas das árvores, 
tais como aquelas pertencentes aos 
gêneros AztecQ, Solel/opsis, Cre
matogaster ou CampOlwtus . A ex
clusão mútua das espécies dominan
tes foi assi nalada no caso da coexis
tência, num mesmo biótipo, de W. 
auropunctara e de Solenopsis t:emi
nata (YOUNG , 1983) ou de Cam
ponorus planatus Roger (SC HEMS -
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KE, 1980). Nos dois locais onde for 
observada alta proliferação de W. 
auropunctata (Ilhéus e Uruçuca), 
tanto no solo como na copa das ár
vores, foi constatada também uma 
certa pobreza em outras espécies de 
formigas. Por exemplo, poucos indi
víduos de formigas predadoras da 
subfamilia Ponerinae foram vistos 
naqueles locais. Provavelmente, essa 
situação é uma conseqüência da 
competição alimentar entre espécies. 
Foi constatada também, nos mesmos 
locais, a exclusão mútua de A. char
tifex spiriti e de W. auropunctata, 
nunca encontradas simultaneamente 
na mesma planta. Entretanto, não é ° 
caso de Camponotus sp., encontrada 
no mesmo cacaueiro que Was
manma. 

Quando a espécie em questão é 
encontrada dominando as partes aé
reas das plantas, está sempre asso
ciada a homópteros, geralmente à 
cochonilha Planococus citri Risso 
(Fig. 2), atingindo a tal nível de 
prol iteração que o fruto de cacau 
chega a ficar totalmente branco, co
berto pelos insetos e suas secreções. 

O maior problema ligado a esta 
espécie não é tanto a perda de pro
dução devida à proliferação de in
setos sugadores mas, principalmente, 
à própria infestação de fonnigas que 
atingem milhares de indivíduos por 
árvore, distribuídos nos galhos, no 
tronco ou no folhedo nas proximida
des. W. auropullctata é, de modo ge
rai , bastante mansa , mas fica muito 
agressiva, distribuindo ferroadas, se 
for incomodada. Por exemplo, no 
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momento da colheita manual dos 
frutos, ou da poda do cacaueiro, o 
trabalhador rural está exposto a re
ceber picadas dolorosas. Por esta ra
zão, é fato conhecido que os locais 
infestados com formigas " pixixicas" 
são evitados pelos trabalhadores, fi
cando sem manutenção e os frutos 
não são colhidos, prejudicando, des
sa forma , a produção. Uma outra 
forma pela qual a formiga poderá li
mitar a produção, e que precisaria 
ser avaliada, são as prováveis conse
qüências de seu comportamento pre
datório sobre a população de polini
zadores, os ceratopogonídeos do gê
nero F orcipomyia . 

Conclusão 

A descrição que SONDAR 
(1925) oterece das formigas pixixi
cas ("formigas miúdas, que queimam 
e exploram cochonilhas") é perfei
tamente aplicável a Wasmannia au
ropunctata. Isso justiiica que a for
miga seja confundida, pelas pessoas 
do campo, com as " pixixicas" des
critas por SONDAR, que são do gê
nero Solenopsis. 

Uma tentativa para explicar d su
cesso, em termos ecológicos, de 
Wrumannia (ignorada no tempo de 
Sondar, ela é hoje uma das espécies 
de formigas mais comuns da região 
cacaueira) pode ser a sua capacidade 
de se adaptar em meios desequilibra
dos, pois é uma espécie capaz de se 
aproveitar da fraqueza ~ . ~ demais 
espécies de formigas dominantes pa
ra aumentar sua área de dominação. 
Para provocar um desequilíbrio na 
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população de fonnigas em cacauais, 
basta um tratamento fitossanitário 
com inseticidas não scletivos na copa 
dos cacaueiros ou destruir sistemati
camente os ninhos de espécies arbo
ricolas dominantes, como aconteceu 
com as fonnigas "caçarema" e de "en
xerto" em várias fazendas. O proces-

so inverso, a reinstalação das espé
cies originais nas copas de árvores, é 
bem mais difícil, devido à grande 
pressão sobre a quantidade de ali
mentos disponíveis que Wasmallnia 
exerce, uma vez que ela está estabe
lecida e é dominante em todos es
tratos de vegetação. 

Agradecimentos 
Somos grato ao Or. Carlos Roberto F. Brandão, pela identificação de W. 

auropunctata, aos Ors. Harold Fowler, João Manuel de Abreu e Max de Me
nezes, por suas críticas e sugestões, e a Antonio Bispo, pela elaboração das 
figuras. 

literatura Citada 

ABP-EU, J.M. e SILVA, P. 1973. Controle das fonnigas cortadeiras 
Alta cephalotes e Alta sexdens na região cacaueira da Bahia. Revista 
Theobroma (Bra~il) 3(3):3-11. 

e OELABIE, J.H.C. 1986. Controle das fonnigas cortadeiras em 
plantios de cacau. Revista Theobroma (Brasil) 16(4): 199-211. 

BILLES, O.J. 1941. Pollination of Theobroma cacao L. in Trinidad , 
BWI. Tropicall\gricuIture (Trinidad and Tobago) 18:151-156. 

BONOAR, G. 1925. O cacau - lI. Moléstias e inimigos do cacaueiro 
no Estado da Bahia. Salvador, Brasil , Secretaria da Agricultura, Indús
tria, Comunicação, Viação e Obras Públicas. 126 p. 

__ o 1939. Insetos daninhos e parasitas do cacau na Bahia. Salvador, 
Brasil. lCB. Bolctim Técnico n!:! 5. 112 p. 

BRIAN, M.V. 1983. Social insects. ecology and behavioural biology. 
London, Chapman and Hall. 377 p. . 

BRUNEAU DE MlRE, Ph. 1969. Une founni utilisée au Cameroun 
dans la lutte contre les mirides du cacaoyer, Wasmannia auropul/ctata 
Roger. Café Cacao Thé 13(3):209-212. 

CLARK, O.B. , GUA Y ASAMlN, c., PAZMJ - O, O., DONOSO, C. and 
PAEZ DE VILLACIS , Y. 1982. The tranlp ant Wasrnannia auro
pWlctata: autoecology and effects on ant diversity and distribution on 
Santa Cruz Island , Galapagos. Biotropica 14(3): 196-207. 

ENTWISTLE, P.F. 1972. Pests of cocoa. London, Longman. 779 p. 
FABRES, G. and · BROWN Jr., W.L. 1978. The reccnt introduction of 

lhe pcst ant Wasmannia auropuru:tata into New Caledonia. Joumal 01 
lhe Australian Entomological Society 17: 139-142. 

Rn ;sta Th"nhromo 18(1). 1988 



.16 De/allie 

HERNANDEZ, BJ . 1965. Inscct pollination of cacao (Theobroma ca
cao L.) in Costa Rica. Ph.D. Thesis. Madison, WI , USA, University of 
Wisconsin. 167 p. . 

HOLLDOBLER, B. and WILSON, E.O. 1977. The number of queens : 
an important trait in ant evo1ution. Naturwissenschaften 64:8- 15. 

JAFFE, K., TABLANTE, P.A. Y SANCHEZ, P. 1986. Ecologia de 
Fomucidae en plantaciones de Theobroma cacao L. en Barlovento, Ve
nezuela. Revista Theobroma (Brasil) 16(4): 189-197. 

KEMPF, W.W. 1972. Catálogo abreviado das fonnigas da região neo-
tropical (Hymenoptera: Fonnicidae). Studia Entomol6gica 
15( 1/4):3-344. 

KIRKPATRlCK, T.W. 1953. Minor pests of cocoa in Trinidad. Port-of 
Spain, Trinidad and Tobago. lCT A. A Report of Caeao Research 1952. 
Port of Spain. pp. 62-71. 

LUBI , Y.D. 1984. Changes in the native fauna of the Galápagos Is
lands following invasion by the little red fIre ant, Wasmalmia auropun
clata. Biological JoumaJ of the Linnean Society 21 (1-2):229-242. 

PHILUPS, F.T., ETHERIDGE, P. and SCOTT, G.c. 1976. Formula
tion and field evaluation of experimental baits for the control of leaf
cutting ants (Hymenoptera: Formicidae) in Brazil. Bulletin of Entomo
logical Research 66:579-585. 

, and MARTIN , A.P. 1979. Further laboratory and field 
evaJuation of experimental baits to controlleaf-cutting ants (Hymenopte
ra: Fonnicidae) in Brazil. Bulletin of EntomologicaJ Research 
69:309-316. 

SCHEMSKE, D.W. 1980. The evolutionary signillcance of extrafloral 
neclar production by Costus woodsonii (Zingiberaceae): an experimental 
analysis of ant protection. Journal of Ecology 68:959-967. 

SlL V A, P. I 964a. Saúva-da-mata. Cacau Atualidades (Brasil) 
1(7 /8): 13-16. 

__ o 1964b. Quen-quém (Acromyrmex spp., Ordem Hymenoptera -
Fanu1ia Fonnicidae). Cacau Atualidades (Brasil) 1(9110): 10-12. 

SPENCER, H. 1941. The small fire ant Wasmannia in citrus groves: a 
prelinlinary report o Florida Entomologist 24(1):6-14. 

ULLOA-CHACON, P. et CHERlX. D. 1988. Quelques aspects de la bio
logie de Wasmannia aurODllnClala (Roger) (Hymenoptera, Formicidae). 
Actes des Colloques 1nsectes Sociaux 4: 177 - 184. 

VELLO, F. e MAGALHÃES , W.S . 1971. Estudos sobre a participação da 
fonniga caçarema (Azteca chartifex spiriti Forel) na polinização do ca
caueiro na Bahia. Revista Theobroma (B rasi l) 1(4):29-42. 

Rt!\'isra Tileobrnlll(l / 8(1). 1988 



Ocorrência de Wasmannia auropunclnta em cac(llutis J7 

WINDER, l .A. 1977. Some organic substrates which serve as insect 
breeding sitcs in Bahia cocoa plantations. Revista Brasileira de Biologia 
37(2):351-356. 

1978 . The role of non-dipterous insects in the pollination of cocoa 
in Brazil. Bulletin of Entomological Research 68 :559-574. 

YOUNG , A.M. 1983. Pattems of distribulion and abundancc of anIs (Hy
menoptera: Fonnicidae) in Ihree Costa Rican cocoa fann localities. So
ciobiology 8( I ):51-76. 

1986. Notes on lhe distribution and abundance of ground-and arbo
real-nesting anis (Hymenoptera: Formicidae) in some Costa Rican cacao 
habitais. Proceedings of lhe Entomological Society of Washington 
8!l(3):550-57I. 

••• 

RCl"i.<m T!wnhro1llll 1/1(/ I. 19/111 



Revista Theobroma I 8( 1 ):39 - 5 I . 1988 
Cemro de Pesquisas cio Cacau. Ilhéus. Bahia Brasil 

Influencia da adição de celulases, antes da secagem, 
oa acidez das sementes de cacau' 

Jefferson Carlos Dias Z e Raul Jorge Herman Castro G. • 

Resumo 

Este trabalho teve como objetivo verificar o efeito da adição de celulases, 
antes da secagem, na acidez e qualidade das sementes de cacau. As sementes, 
depois de extraídas dos frutos, colhidos n9 estádio maduro, foram fermentadas 
em caixas de madeira, por seis dias. Concluída a fermentação, 30 kg de se
mentes úmidas foram tratadas com celulases de Trichoderma reesei QM 9414 
e submetidas a secagem contínua, num secador de lâmpadas incandescentes, 
por 116 horas. Outra porção de igual peso, sem receber qualquer tratamento, 
foi secada, de igual forma, como testemunha. Durante a secagem, foram reti
radas amostras para deternúnaçôes da acidez e valor do pH dos cotilédones e 
biopolímeros da casca da semente. Amostras de ambos os produtos fermenta
dos e secos também foram colhidas para fabricação de chocolate para ava1.ia
ção sensorial. A adição de celulases, antes da secagem, modificou os teores 
dos biopolímeros da casca da semente; entretanto, não foi suficiente para re
duzir a acidez do produto final aos níveis desejados pelo mercado importador, 
conforme demonstram os resultados da~ análises químicas. Mesmo assim, o 
painel organoléptico não detectou diferenças significativas entre os chocolates 
com elas preparados. Os teores de acidez dos cotilédones das sementes fer-

, Parte da tese do primeiro autor, apresentada à Escola de Agricultura de 
Lavras (ESAL) , para obtenção do grau de Mestre em Ciências dos Ali
mentos. 
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• Departamento de Tecnologia dos Alimentos e Medicamentos. Centro de 
Ciências Agrárias, Fundação Universidade Estadual de Landrina, Caixa 
Postal 6001 ,86.100, Londrina, Paraná. Brasil . 
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mentadas e secas, com e sem tratamento enzimático, foram : ácidos voláteis li
vres , 0,774 e 0 ,790%; ácidos voláteis fixos , 0,629 e 0 ,649%; e ácidos livres 
totais , 1,722 e 1,818%, respectivamente. 

Palavras-cha\'~: Theobroma cacao, semente, acidez, celulase . 

The influence of the addilion of cellulases, prior to drying, on the 
acidity of cacao beans 

Abstract 
The objective of this work was to investigate the effect of the addition of 

cellulases on the acidity and the quality of the cacao beans before drying. The 
seeds, after being extracted from fruits harvested in the mature state , were 
fennented in wooden boxes for six days. At the conclusion of fennentation , 
30 kg ot beans were treated with cellulases of Trichoderma reesei QM 9414, 
and submitted to continuous drying in a drier of incandescent lamps for 116 
hours. Another portion of equal weight not subjected to any treatment was 
dried in the same manner as a control.During drying, samples were removed 
for the determinations of acidity , and pH value of cotyledons md seed coat 
biopolymers. Samples of both of the cured cacao beans were al so taken to 
produce chocolate for sensorial evaluation. The addition of cellulases before 
drying modified the le'"el of the seed coat biopolymers, however , it was not 
sufficient to reduce the acidity of the fmal product to lhe leveIs desired by the 
import market, as shown by the chemical analyses. Despite this , the taste 
panel did not detect significant differences between the prepared chocholates. 
The leveIs of acidity of the cotyledons of the cured beans, with and without 
enzyme treatment were: free volatile acids, 0.774 and 0.790%; fixed volatile 
acids , 0.629 and 0.649%, and total free acids, 1.772 and 1.818% respectively . 

Key words: Theobroma caCM, seed , acidity, cellulase. 

Introdução 
As sementes de cacau, somente 

depois de fennentadas e secas , ad
quirem a condição de serem proces
sadas pela indústria chocolateira. A 
fennentação é, pois, uma condição 
indispensável para que se desenvol
vam os precursores do sabor e aroma 
de chocolate (Lopez, 1983; Rohan , 
1964). É nessa etapa do beneficia-
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mento, na fazenda, que a polpa ade
rente à semente é metabolizada pelos 
microorganismos, resultando princi
palmente na produção de calor, eta
nol e ácido acético, os quais, ao se
rem absorvidos pelos cotilédones, 
promovem a morte da semente 
(Quesnel, 1%5; Moreton, 1985). 

O ácido acético e seus ésteres, re
tidos no interior das sementes, de-
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pois de secas, são responsáveis pelo 
"flavor" de fruta ou passa de alguns 
produtos de cacau; porém, quando 
em excesso, produzem um "flavor" 
ácido desagradável, que os deprecia 
(Lopez e McDonald, 1982). Este é o 
ácido mais importante relacionado 
com a acidez elevada do cacau pro
duzido no Brasil, por conseqüência, 
o nosso produto sofre restrições de 
alguns mercados importadores (Lo
pez, 1983; Passos, Lopez e Silva, 
1984). 

O objetivo deste trabalho foi veri
ficar o efeito da adição de celulases, 
antes da secagem, na acidez e quali
dade das sementes de cacau. 

Material e Método 
Os experimentos foram desenvol

vidos no Centro de Pesquisas do Ca
cau (CEPEC) da Comissão Execu
tiva do Plano da Lavoura Cacaueira 
(CEPLAC), em Ilhéus, BA, durante 
os meses de outubro e novembro de 
1986. 

As análises foram realizadas em 
laboratórios do CEPEC e do De
partamento de Ciência dos Alimen
tos da Escola Superior de Agricultu
ra de Lavras (DCA/ESAL), em La
vras, MG. 

Foram utilizados frutos de ca
caueiros do tipo Comum, de planta
çoês do CEPEC, colhidos no estádio 
maduro e quebrados um dia depois. 

As sementes foram fermentadas 
por seis dias, em caixas de madeira 
com capacidade para · 800 kg de se
mentes úmidas, de acordo com as re
comendações preconizadas pelo ser-

viço de extensão rural da CEPLAC 
(Macedo e Serra, 1985). 

Sistema de Secagem 

Depois de fermentadas, foram pe
sadas duas porções de sementes de 
cacau com 30 kg cada, sendo uma, a 
testemunha, levada diretamente ao 
secador e a outra, submetida a um 
tratamento com enzimas celulolíticas 
de Tricluxienna reesei QM 9414, 
antes da secagem. 

As sementes fo~am secadas de 
forma contínua, por 116 horas, num 
secador de lâmpadas incandescen
tes, com lastro de 1,0 x 2,0 m, 
subdividido ao meio para receber as 
porções com e sem tratamento enzi
mático. 

Amostragens 
As amostragens das sementes tra

tadas e não tratadas por celulases fo
ram realizadas em vários pontos do 
lastro de secagem, 8; 20; 32 ; 44; 68 
e 116 horas após o início da seca
gem. A amostra inicial foi coletada 
no final da fermentação. 

As amostras, com aproximada
mente 1,5 kg de cada tratamento, 
depois de homogeneizadas, foram 
subdivididas em subamostras, em
baladas em sacos plásticos e condu
zidas a laboratório para preparo e 
análise. 

Terminada a secal!em, foram co
letadas amostras de an bos os trata
mentos para fabricação do chocolate 
destinado à avaliação sensorial 
(4,0 kg de cada). 
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Tratamento das Sementes de Ca
cau com CeIuIases 

a) Produção das enzimas 

As enzima~ foram produzidas pelo 
fungo T. reesei em cultivo senú-s6-
lido de farelo de trigo, conforme 
descrito por Urieta, Toma e Park 
( 1975). 

O fungo foi mantido em meio de 
agar-batata-dextrose, sendo transfe
rido regularmente para preservar a 
sua viabilidade. 

Em frascos Roux, de 800 mI , para 
cultura de fungos , foram colocados 
20 g de farelo de trigo mais 20 mI de 
água destilada e, em seguida, nústu
rados. Os frascos , depois de tampa
dos, foram conduzidos ao autoclave 
para esterilização a 1210 C, por trinta 
minutos. 

Depois de resfriado, o meio foi 
inoculado com T. reesei e mantido 
em estufa regulada a 300C por um 
período de quatro a cinco dias. 

As enzimas foram extraídas com 
água destilada, na proporção de I: 10 
(farelo fúngico: água), com agitações 
periódicas por uma hora. Em segui
da, o extrato foi flltrado, teve o valor 
do pH ajustado para 6,0 com HCI 
2,0 , recebeu aCI na proporção 
de 1,0% (p/v) e etanol a %%, na 
proporção de I :2,5 (filtrado: etanol). 
A nústura foi homogeneizada e logo 
conduzida a um refrigerador a 
4,OOC, onde permaneceu em repou
so, por uma noite, para possibilitar a 
precipitação das enzimas no fundo 
do vaso. No dia seguinte, o sobrena
dante foi drenado, o precipitado ftl
trado e as enzimas transferidas para 
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uma placa de petri, secadas à tempe
ratura ambiente, moídas e guardadas 
num frasco bem vedado, em geladei
ra, até uso. 

Determinação da atividade de 
C 1 - celuIase. A atividade de C I -
celulase foi determinada pela capa
cidade apresentada pela enzima em 
degradar papel de filtro (Whatrnan n!? 
I) (Toyama, citado por Urieta, Toma 
e Park (1975). A metodologia utili
zada foi a descrita por Mandeis e 
Stemberg (1976). 

Num tubo de ensaio, foram colo
cados 0,5 mI da solução de enzimas 
(l,0 mg.mI- 1 em tampão citrato 0,05 
M e pH 4,8), 1,0 mI de tampão ci
trato 0,05 M, pH 4,8 e uma tira de 
papel de filtro Whatman n2 I de 
1,0 x 6,0 cm (50 mg). O tubo foi jn
cubado em banho-maria a 500 C, por 
uma hora, e os açúcares redutores 
produzidos foram quantificados pelo 
método de Nelson (1944). Uma uni
dade de atividade C 1 - celulase foi 
definida como os mg de glicose libe
rados por mg de enzima bruta por 
hora. 

A atividade C 1 - celulase foi igual 
a 0,212 mg de açúcares redutores 
por mg de enzima bruta por hora. 

Determinação da atividade de 
Cx - celulase. A atividade de Cx -
celulase foi determinada em subs
trato de sódio de carboximetil celu
lose (CMC) conforme metodologia 
proposta por Reese, Siu e Levinson 
(1950). 

Num tubo de ensaio contendo 4 
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mI de urna solução de CMC (6,0 
mg.mI- 1 em tampão acetato 0,1 M e 
pH 4,5), foi adicionado I mI da so
lução de celulases (1,0 mg.mI- 1 em 
tampão acetato 0, I M e pH 4,5) e in
cubado em banho-maria a 400C por 
trinta minutos. Ao final da incuba
ção, foram retiradas alíquotas para 
detenninação dos açúcares redutores, 
pelo método de Nelson (1944). 

. Uma unidade de atividade Cx
celulase foi expressa como os mg de 
glicose liberados por mg de enzima 
bruta por hora. A atividade Cx - ce: 
lulase foi igual a 0,162 mg de enzi
ma bruta por hora. 

b) Aplicação das enzimas 

Os parãmetros utilizados foram: 
relação peso de sementes secas/peso 
úmido: 53,8% (Garcia et ai, 1985); 
teor de casca da semente: 12,8% 
(Cocoa, Chocolate and Confec
tionery Alliance, 1984); e relação 
enzima/substrato: I % (Dias e Castro, 
1987). 

O tratamento foi realizado nurna 
caixa de madeirn (0,60 x 0,60 x 0,60 
cm), forrada por urn fllme plástico. 
A caixa recebeu 30 kg de sementes 
de cacau recém-fermentadas e, em 
seguida, foi feita a aplicação da so
lução de enzimas, preparada pela 
dis~olução de 20,65 g de celulases 
em 1.000 ml de água destilada. A 
aplicação foi realizada com o auxílio 
de um pulverizador manual, do tipo 
utilizado para plantas em vaso. Du
rante a aplicação das enzimàs, foi 
feito um revol virnento constante da 
massa de sementes que, antes de ser 

encaminhada ao secador, permane
ceu em repouso na caixa por 30 mi
nutos. 

Determinações físico-químicas 

a) A acidez e valores do pU 
dos cotilédones das sementes de 
cacau durante a secagem. 

Foram utilizadas mctodologias 
descritas por Lopez (1979; 1983) . 

A casca de 50 sementes foi retira
da, os cotilédones moídos e 20g· de 
cotilédones foram pesados num 
becker de 500 mI. Ao becker foram 
adicionados 200 mI de água destila
da, sendo, em seguida, levado a um 
misturador emulsificador ($ILVER
SON MODEL L2R) , onde o conteú
do foi homogeneizado por dois mi
nutos. O extrato bruto dos cotilédo
nes foi, então, centrifugado por cin
co minutos a 13 .500 g e a1iquotas de 
20 ml do sobrenadante foram toma
das para as seguintes determinações: 

- Valor do pH - por potenciome
tria; 

- Ácidos livres totais - por titulo
metria com NaOH 0,025 N, até 
pH 7,0, com potenciômetro. Os 
resultados foram expressos co
mo ácido acético; e 

- Ácidos voláteis - a extração foi 
feita por destilação a vapor e o 
doseamento por titulometria 
com NaOH 0,025 N até pH 7,0, 
com potenciômetro, em duas 
porções sucessivas de 50 mI do 
destilado. Na primeira fração dc 
50 mI do destilado, foram dosa
dos os ácidos voláteis livres c, 
na seguinte, coletada após a 
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adição de I mJ de H2S04 5 N 
ao resíduo da primeira destila
ção, os ácidos voláteis fixos. 

O único ácido volátil importante 
produzido durante a fennentação de 
sementes de cacau é o acético; por 
isso, os resultados foram expressos 
dessa forma (Griffiths, 1961; Lopez, 
1979). 

b) Celulose, bemicelulose e 
lignina da casca da semente de 
cacau durante a secagem' 

A extração foi feita de acordo 
com metodologia descrita por Bailey 
(1967) e o doseamento pelo método 
fenol/sulfúrico (Dubois et aI , 1956). 

Preparo das amostras. Duzen
tas sementes de cacau foram cortadas 
longitudinalmente e tratadas com 
etanol absoluto quente, por cinco 
minutos, na proporção de 1:4 (p/v) 
e, em seguida, secadas em estufa 
ventilada a 500 C (Soest, 1964; Bai
ley, 1967). 

Depois de secas, as cascas foram 
separadas manualmente dos cotilé
dones e trituradas. O tamanho da 
partícula da amostra foi tal que pas
sou por peneira ABNT 10 (2,00 mm) 
e ficou retida em peneira ABNT 40 
(0,42 mm). 

Extração. Em duplicata, foram 
pesadas 200 mg da casca da semente 
de cacau triturada e seca e colocada 
em frascos Erlenmeyer de boca lar
ga, com capacidade para 250 mI. Em 
seguida. foram submetidas a fervuras 
sucessivas em chapa quente com 
50 mJ de etano I a 80% (v/v) - duas 
vezés por c~co minutos; 100 mJ de 
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água destilada durante cinco minutos 
e 100 mI de oxalato de amônio a 
0,5% (p/v), por duas horas. Depois 
de cada tratamento, foram realizadas 
filtragens com papel de filtro, des
cartando-se os líquidos. 

Hemicelulose. O resíduo da úl
tima filtragem anterior foi transferido 
para um Erlenmeyer com o auxI1io 
de 100 Jlll de H2S04 1,0 N e sub
metido a refluxo, em chapa quente, 
por duas horas. Em seguida, foi rea
lizada uma filtragem em cadinho de 
vidro filtrante, sendo o hidrolisado 
coletado e dfluído até um volume fi
nal de 500 mI com água destilada em 
balão volumétrico para determinação 
da hemicel ulose. 

Celulose. O resíduo anterior re
tido no cadinho foi lavado com ace
tona e, depois de seco, recebeu 20 
mI de H2S04 a 72% (p/p), perma
necendo sob hidrólise por quatro ho
ras à temperatura ambiente. Após es
se período, o material foi transferido 
para o Erlenmeyer com 100 mI de 
água destilada e conduzido para re
fluxo, em chapa quente, por duas ho
ras. O conteúdo do frasco foi filtrado 
em cadinho de vidro filtrante pre
viamente tarado e o hidrolisado foi 
diluído para 1000 mI, com água des
tilada, em balão volumétrico, para 
determinação da celulose. 

Lignina. O cadinho de vidro fiI
trante com o resíduo da determina
ção da celulose foi submetido a se
cagem em estufa regulada a 1050C 
até peso constante. O teor de lignina 
da amostra foi calculado como sendo 
o peso do resíduo dessecado. 
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Doseamento. Nwn tubo de en
saio, foram colocados I ml do hi
drolisado mais I ml de uma solução 
de fenol a 5% (p/v) e mistura
dos. Em seguida, foi adicionado ao 
tubo 5 ml de H2S04 concentrado 
(d= 1,84), o conteúdo foi agitado e 
deixado em repouso por 10 minutos, 
à temperatura ambiente. Depois des
se período, o tubo foi agitado nova
mente e conduzido para um banho de 
água a 25 - 30OC, por vinte minutos. 

A leitura para hemicelulose foi 
feita a 480 nm, utilizando-se xilose 
como padrão, e, para celulose a 
490 nm, tendo-se glicose como 
padrão. 

Avaliação Sensorial 
Amostras de cacau, com 4 kg de 

sementes secas, com e sem trata
mento com celulases, foram encami
nhadas à fábrica piloto do CEPEC 
para preparação do chocolate ' desti
nado à avaliação sensorial. 

a) Preparo do chocolate 
As sementes de cacau foram sub

metidas a torração em estufa, primei
ramente a 1050 C por 30 minutos, e, 
em seguida, a 1250 C, por mais 15 
minutos. 

Depois de resfriadas, as sementes 
foram que.bradas, o nib separado da 
casca e o chocolate preparado de 
acordo com a seguinte formulação: 

Cacau (nib) . . . . . . . . . .. 120 g 
Açúcar (sacarose) . . . . .. 100 g 
Manteiga de cacau. . . . . . 20 g 

Depois de pesados, o cacau, jun-
tamente com o açúcar, foram mistu
rados mecanicamente por 15 minu-

tos, sob aquecimento de uma lâmpa
da incandescente de 250 W. A pasta 
resultante foi passada duas vezes 
num sistema refinador, constituído 
por três rolos, após o que, foi adi
cionada à manteiga de cacau e, reali
zada a conchagem por duas horas. 

Em seguida, a massa de chocolate 
foi colocada nas formas, guardada 
ftwn refrigerador e, no dia seguinte, 
as barras de chocolate foram emba
ladas em folhas de alumínio e manti
das sob refrigeração até o momento 
do transporte para o laboratório de 
análise sensorial do OCA/ESAL. 

O transporte do chocolate foi feito 
numa caixa de isopor que, ao chegar 
ao laboratório, foi guardado em ge
ladeira até O início dos testes. 

b) Testes Organolépticos 

Os testes organolépticos foran) 
iniciados 15 dias depois da fabrica
ção do chocolate e tiveram como 
objetivo detectar possíveis diferen
ças entre os produtos preparados 
com sementes de cacau com e sem 
tratamento com celulases antes da 
secagem. O método de diferença uti
lizado foi o teste triangular, confor
me descrito por Moraes (1985). Os 
provadores, em número de nove, fo
ram selecionados entre funcionários 
do DCA/ESAL, da Empresa de Pes
quisa Agropecuária de Minas Gerais 
(EPAMIG) e, estudantes de pós-gra
duação em Ciência dos Alimentos e 
do Instituto G3n1mon, que, antes da 
avaliação, recebe ram um treina
mento. 

Cada degustador, realizou um sé
rie de seis provas, sendo as amostras 
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apresentadas em 61Upos de três, na 
seguinte ordem: ABA; AAB; ABB ; 
BBA; BAB E BAA. Esta sequência 
foi organizada por sorteio e as 
amostras identificadas individual
mente por um número-código conhe
cido somente do aplicador do teste. 

Os provadores, ao serem admiti
dos nas cabines de provas, recebe
ram as amostras em pratinhos e fo
ram informados de que, em cada 
grupo, duas eram iguais e uma dife
rente, .sendo-lhes pedido, então, que 
identificassem a amostra diferente. 
Tratamento Estatístico dos Da
dos 

As diferenças entre médias das 
amostras das sementes de cacau tra
tadas e não tratadas com ce)u)ases 
antes da secagem, com referência à 
acidez, valor do pH e aos teores dos 
biopo)ÚTIeros da casca, foram avalia
das através do teste t. 

Os resultados do teste triangular, 
realizado para detectar possíveis di
ferenças entre as amostras de cho
colate preparadas com sementes de 
cacau, com e sem tratamento enzi
mático, antes da secagem, foram 
avaliados de acordo com o trabalho 
de Roessler, Warren e Guymon 
( 1948). 

Resultados e Discussão 

Acidez e Valor do pH dos Coti
lédones das Sementes de Cacau 
com e sem Tratamento Enzi
mático 

As informações sobre a acidez e o 
valor do pH dos coltilédones das 
sementes de cacau, com e sem trata
mento enzimático antes da secagem, 
encontram-se no Quadro I, enquanto 
que, as análises estatísticas dos da
dos são mostrados no Quadro 2. 

Quadro 1 - Acidez e valor do pH dos cotilédones das sementes de cacau trata
das (CC) e não tratadas (SC) com celulases antes da secagem. 

Tempo de 

secagem 

(horas) 

Acidez das amostras 1 

° 8 
20 
32 
44 
68 

Ac. vo l.livres 

CC SC 

1,020 1.020 
0,947 1.053 
0 ,968 1,059 
0,860 0,879 
0,775 0,868 
0,760 0,852 

11 6 0,774 0,790 

1 % na matéria seca (semente). , 
E xpressos como ácido acético. 
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Ac. vol. fixos 

CC SC 

0,721 0,721 
0,706 0,762 
0,677 0,727 
0,648 0,677 
0,664 0,664 
0,628 0,682 
0,629 0,649 

AC.liv . totais l 

CC SC 

2,216 2,21 6 
2,097 2,257 
1,914 2,098 
1,917 1,855 
1,730 1,893 
1,687 1,867 
1,722 1,818 

Valor do pH 

CC SC 

4,6 4,6 
4,6 4,4 
4,6 4,5 
4,5 4,5 
4,5 4,5 
4,5 4,5 
4,5 4,5 
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Ouadro 2 - Análise estatística para verifica r o efeito da adição de celulases an
tes da secagem sobre a acidez e o valor do pH das sementes de cacau. 

Variáveis Médias dos tratamentos' G.L. 
Com celulases Sem celu lases 

Ácidos voláteis livres 0,8720 a 0,9316 a 12 

Ácidos voláteis fixos 0,6676 a 0 ,6974 õ 12 

Ácidos livres totais 1,8976 a 2,0006 a 12 

Valor do pH 4,5420 a 4,5000 a 12 

As médias seguidas por letras iguais, na mesma linha, não diferem entre si pelo 
teste t (';;; O,10!. 

, Ácidos: em percentagem com relação iI matéria seca (semente). 

Os resultados indicam que as dife
renças entre as variáveis foram não 
significativa~ por efeito do trata
mento realizado com as enzimas an
tes da ~ecagem das sementes de 
cacau, 

Por outro lado, os dados do Qua
dro I evidenciam que houve perdas 
de ácidos durante a secagem das se
mentes de cacau, o que confinna in
fonnaçõcs de Roelofsen (1958) com 
relação ao ácido acético e de Passos 
e Lopez (1983) não s6 com re lação 
ao ácido acético como também aos 
li vres totais. 

Apesar de que, do ponto de vista 
estatístico, as diferenças tenham sido 
não significativas por efeito da adi
ção de celulases, também se eviden
cia que a acidez final das sementes 
que receberam o tratamento foi sem
pre menor, o que estaria indicando 
alguma modificação na estrutura da 
casca, facilitando a eliminação dos 
ácidos. 

Celulose, Hemicelulose e Ligni
na da Casca da Semente de Ca
cau Durante a Secagem 

Os teores de celulose, hcmicelulo
se e I ignina da casca da semente das 
amostras com e sem tratamento por 
celulases coletadas durante a seca
gem são mostradas no Quadro 3. 

No Quadro 4, são apresentados os 
resultados da análise estatística rea
lizada para verificar o efeito do tra
tamento enzimático sobre os teores 
dos biopol úneros da casca da se
mente de cacau na fase de secagem. 

Observa-se que há diferenças sig
nificativas para celulose e Iignina 
aos níveis de 6% e 1 % de probabili
dade, respectivamente . Entretanto, 
não foi constatada diferença signifi
cativa para a hemicelulose. A perda 
de celulose, verificada na casca das 
sementes tratadas com celulases an
tes da secagem, estaria indicando 
uma atividade destas enzimas na 
casca. Entretanto, a diferença não 
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significativa nos teores de hemice
lulose entre as duas amostras de
monstra que o sistema enzimático do 
T. reesei utilizado praticamente não 
apresentou atividade xilanase. 

Por outro lado , foram constatadas 

ati vidades C I e Cx por estas enzimas 
em substratos puros, conforme foi 
descrito neste trabalho, na metodo
logia para produção das enzimas. 

Já a diferença significativa nos 
teores de lignina, entre as duas 

Quadro 3 - Teores de ce lul ose. hemicelulose e lignina da casca das sementes 

de cacau tratadas (CC ) e não tratadas (SC) com celulases antes da secagem. 

Tempo de 

secagem 

( horas) 

o 
8 

20 
32 
44 

68 
116 

CC 

18.38 
16.38 
16.38 
15.27 
13.79 
15.27 
13.79 

1 % na mate ria seca. 

Celulose 

Biopolímeros das amostras 1 

Hemicelulose Lign ina 

SC CC SC cc SC 

18.38 9,12 9.12 12.30 12 .30 
19,71 7.82 8.03 17,00 10.27 
16,75 7.72 6,99 14.30 12.95 

17.12 7,45 6.89 16.50 13.35 
16.75 7,55 7,93 16.55 12.60 

16.75 7.20 8.03 15,40 12.10 
15.64 6.99 8.14 14,40 12,17 

Quadro 4 - Análise estatística para verificar o efeito da adição de celulases an
tes da secagem sobre os teores dos biopolímeros da casca da semente de cacau. 

Variáveis 

Celulose' 
Hemicelulose 
Lignina .. 

Méd ias dos tratamentos 1 

Com celulases 

15.6086 a 
7.6929 a 

15.3500 a 

Sem celu lases 

17.3000 b 
7.8757 a 

12.2486 b 

G.L. 

12 
12 
12 

As médias segui das po r letras iguais. na mesma linha. não di ferem entre si pelo 
teste t ("" 0.10). 

1 % com relação 11 matéria seca. 
• t si~ni f i ca t ivo a nível de 6% de probabilidade . 
•• t sig ni ficativo ao nível de 1% de probabi lídade . 
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amostras, pode ser atribuída princi
palmente à degradação da celulose 
na casca das sementes que receberam 
o tratamento enzimático. Além disso, 
pode-se admitir que o teor mais ele
vado de lignina na casca das semen
tes que foram tratadas com celulases, 
antes da secagem, teria também al
guma relação com modificações no 
metabolismo dos fen6licos, acarre
tando Iignificação. 

A valiação Sensorial 
Os resultados do teste triangular, 

realizado com amostras de chocolate 
preparadas com sementes de cacau 
tratadas e não tratadas com celulases 
antes da secagem, são mostradas no 
Quadro 5. 

De um total de 54 julgamentos, a 
amostra diferente foi identificada 15 
vezes, indicando que não houve di
ferença significativa nas característi
cas organolépticas entre as duas 
amostras, ao nível de 5% de proba
bilidade (Roessler, Warrem e Guy
mon, 1948). 

Este resultado confirma os obtidos 
anteriormente através das análises 
quúnicas para acidez, que demons
traram não existir diferenças entre as 
sementes de cacau CQm e sem trata
mento enzimático antes da secagem. 

Conclusões 

Nas condições em que este traba
lho foi desenvolvido e com base nos 

Ouadro 5 . Resultados da avaliação sensorial • teste triangular - das amostras 
de chocolates preparadas com sementes de cacau tratadas e não tratadas com 
ce lulases antes da secagem. 

Provador 

1 

2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

Totais por 
grupo 

amostras 

N ~ de julgamento corretos por grupo amostra Tota is 
por 

provado r 
ABA AAB ABB 

o O O 

O O O 
1 1 O 

O O O 
O O O 
O 1 1 

O O 1 

O O O 
1 1 1 

2 3 3 

BBA 

1 

O 
O 
O 
O 
O 
1 

O 
O 

2 

BAB 

1 

O 
1 
O 
O 
O 
1 

O 
1 

4 

BAA 

O 
O 
O 
O 
O 
1 

O 
O 
O 

1 

2 

O 
3· 

O 
O 

3 
3 
O 
4 

15 
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resultados experimentais, são feitas 
as seguintes conclusões: 

a) O tratamento feito com celula
ses de T. reesei às sementes de ca
cau, antes da secagem, promoveu 
mudanças nos teores dos biopolÚTIe
ros da casca da semente; não foi, 
entretanto, capaz de reduzir a acidez 

do produto fmal aos níveis desejados 
pelo mercado importador. 

b) Os chocolates produzidos com 
sementes de cacau com e sem trata
mento enzimático, antes da secagem, 
não apresentaram diferenças signifi
cativas em suas características orga
nolépticas. 
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Efeito da uréia como suplemento protéico da casca 
do fruto do cacaueiro como volumoso exclusivo 

para vacas em lactação 

Álvaro LLamossas C. 1 

Resumo 

Foi avaliado o efeito de quatro misturas de concentrados associados à casca 
fresca do fruto do cacaueiro (Theobroma cacao L.) sobre a produção e o teor 
de gordura do leite. A casca, finamente fragmentada , foi oferecida duas vezes 
ao dia, de modo que se pudesse quantificar o seu consumo diário, e os con
centrados foram distribuídos em quantidades suficientes para atender às exi
gências nutricionais de cada animal, sendo, após o fim de cada período, rea
justados. Os tratamento~ foram: a) raspa integral de mandioca + ureia; b) fa
relo de trigo; e) mistura 1: I do concentrado do tratamento A e fare lo de den
dê; e d) farelo de dendê. Doze vacas em lactação, estabuladas, foram alimen
tadas num delineamento experimental de reversão simples (Switch Back), 
completo, com 12 seqüências, uma vaca por seqüência, e 3 semanas por pe
ríodo. A produção média diária de leite dos tratamentos A, B, C e O foi de 
6,8 ; 7,7; 6 ,7 e 7,5 litros, respectivamente, não tendo apre~entado diferenças 
estat ísticamente significativas entre si. 

Palavras-chave. Theobroma cacao, fruto, casca, uréia, ração 

Effect of urea as protein supplementation to cacao husk as 
exclusive bulk for cows in lactation 

Abstract 

The effect of four mixtures of co ncentra tes coupled with fresh cacao 
(Theobroma caeoo L. ) husk on the production and the fat content of mi lk was 
eval uated. The fre h husk, finely ground, was offered two tin.es a day such 

1 Programa de Pesquisa de Pecu6ria. Área de Manejo de Cu /tin).\". Centro 
de Pesquisas do Cacau. APTlCEPLAC. 45.600, lrabunll. Bahia . Brasil. 
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that its daily comsumption could be measured, and the concentrates were dis
tributed in sufficient quantities to meet the .nutritional demands of each animal 
and were replenished at the end of each period. The treatments were: A) 
shredded cassava + urea; B) wheat bran; C) I: I mixture of concentrate A + 
oil paIm bran; and D) oil paim bran. Twelve stabled lactating cows were fed 
in a complete Switch Back experiment of 12 sequences: one cow per sequence 
and 3 weeks per period. The average daily production of milk of treatments 
A, B, C and D were respectively 6.8; 7.7; 6.7; and 7.5 liters, with no signifi
cant statistical differences among them. 

Key words: Theobroma cacao, pod, husk, urea, ration. 

Introdução 
A tentativa de aumentar a produ

ção dos bovinos através do sistema 
intensivo de criação é viável nas re
giões onde existem resíduos e sub
produtos da agricultura em quantida
de suficiente para serem usados lar
gamente na alimentação dos animais. 
Esses alimentos, quando usados ex
clusivamente, nem sempre tem qua
lidade suficiente para promover pro
dução satisfatória, devendo ser, 
portanto, enriquecidos com outros 
subprodutos agro-industriais, ricos 
em proteína e/ou energia. O desco
nhecimento de como usá-los adequa
damente na criação de animais faz 
com que se percam milhares de to
neladas por ano, mas, se devida
mente utilizados, poderiam repre
sentar uma grande fonte alimentar. É 
o caso da casca do fruto do cacauei
ro, pois estimativas baseadas na re
lação 1,8: I casca do fruto/grãos se
cos (Brito, 1976) c na produção de 
353.000 t de cacau , no ano de 1982-
1983 (Anuário Estatístico do Cacau, 
1983), indicanl que, nesse ano, po
deriam ter sido obtidas 635.000 t de 
farinha de casca. Este resíduo é 
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abandonado nos cacauais por falta 
de utilização. 

A casca, na alimentação de ani
mais, pode ser utilizada fresca, isto 
é, sem sofrer qualquer tratamento 
prévio, na forma de silagem e na 
forma de farinha. Em geral, este re
síduo tem sido utilizado na forma de 
farinha, usando-se, para desidratá-lo 
o processo de secagem pelo calor 
(De Alba et ai, 1954; Haines e 
Echeverria, 1955; Bateman e Larra
gan, 1966; Bateman e Fresnillo, 
1967; Llamosas, 1976; CoutilÍo e 
Riquelme, 1981) e pelo frio artificial 
(Adeyanju et al, 1981). A secagem 
é, sem dúvida, o maior entrave para 
a utilização da casca, por ser um 
processo demorado, quando feito ao 
sol , e oneroso, quando feito a:'tifi
cialmente, precisando, em ambos os 
casos, de instalações apropriadas pa
ra garantir a qual idade do produ to 
final. 

O armazenamento de casca fresca, 
através do processo de ensilagem, 
parece não ter sido ainda experi
mentado, mas resultados prelimina
res obtidos pelo autor (dados não 
publicados) demonstram a viabilida-
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de deste processo, desde que se 
usem, em mistura, alimentos capazes 
de baixar a umidade para o nível re
comendado. 

O uso da casca fresca aparente
mente não tem sido objetivo de pes
quisa. Somente L1amosas, Pereira e 
Soares (1983 , 1985) e Pereira, L1a
mosas e Soares (1984), após uma sé
rie de trabalhos preliminares, condu
ziram experimentos com novilhos 
confinados e vacas em lactação, 
substituindo gradativamente o capim 
pela casca até o nível de 100%. Os 
resultados, embora pennitam con
cluir que a casca pode substituir to
talmente o capim, têm a sua utiliza
ção limitada às fazendas que tcnham 
possibilidade dc fazer colheitas se
manais, pois a ca~ca se:: deteriora ra
pidamente a partir do 7~ dia após a 
quebra do fruto c cm menor período 
ainda, caso a umidade relativa e a 
temperatum sejam altas. 

O valor nutritivo da casca, quan
do usada como ingrediente de ra
ções, foi considerado bom (De Alba 
et ai, 1954; Bateman e Larragan, 
1966: Adeyanju et ai, 1981 ; L1amo
sas, Pereim e Soares, 1983; 1985; 
Pereira, L1amosas e Soares, 1984). 
Já as conclusões de cns:llos de di
gestibilidade apontam a baixa diges
tibilidade dos nutrientes como um 
indicativo de um alimento de quali
dade inferior (Bateman e Fresnillo, 
1%7; L1amosas, 1976). 

A importância dos fatores de pro
dução de leite, nos trópicos, ganha 
maior ênfase, poi o clima - quente e 
úmido - influi negativamente no 

comportamento animal , afetando-lhe 
drasticamente o consumo voluntário. 
As rações devem ser formuladas cui
dadosamente, evitando-se cxccsso de 
fibra, e a qualidade racial dos ani
mais deverá ser aquela que, supor
tando o clima, produza com efi
ciência. 

A procura de alimentos suple
mentares eficientes e de baixo custo 
tem, fundamentalmente , uma conota
ção econômica, pois a eficiência zo
otécnica deve levar em considcração 
os custos de produção. 

Os objetivos destc trabalho foram: 
a) avaliar o efeito de quatro misturas 
de concentrados sobre a produção 
e teor de gordura do leite ; c b) obter 
dados que possibilitem análises eco
nômicas capazes dc apontar a~ alter
nativas viáveis para os produtores 
de leite quando usarem a casca co
mo principal fonte de alimento vo
lumoso. 

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido na 
Granja Experimental ·'Carlos Bran
dão", DIZOT, Centro de Pesquisas 
do Cacau (CEPEC), município de 
Ilhéus, Bahia, no período de O 1.07 a 
30.11.85. 

Animais experlinentais, deli
neamento experimental e ingre
dientes das rações. Foram utiliza
das 12 vaca~ de raça Holandesa 
Vermelho e Branco, se lecionadas de 
um rebanho de 65 vacas em lactação, 
que , atendendo às especificações 
metodológicas, ultrapassaram o pico 
de lactação ao iniciar-se a tomada de 
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dados e que, ao final do experimen
to, não viessem a atingir a metade do 
período de gestação. 

Para se estudar o efeito da suple
mentação sobre a produção de leite e 
o seu teor de gordura, utilizou-se um 
ensaio de Reversão Simples (Switch 
back), em delineamento completo, 
com 12 seqüências, uma vaca por 
seqüência, e três períodos, tendo ca
da período uma duração de 3 sema
nas (Lucas, 1956). 

Na alimentação dos animais, 
usou-se, na fase de adaptação, o ca
pim Elefante cv Cameroon (Penni
setwn purp/lreum Schum). que foi 
substituído integralmente pela casca 
fresca e, como alimentos suplemen
tares, foram usados farelo de trigo, 
raspa integral de mandioca, farelo de 
dendê (Elaeis g/lineellsis, Jack), 
uréia e um sal mineralizado cujos ní
veis de garantia, expressos em gra
mas de elemento ativo por mil gra
mas de mistura, foram: cálcio 192,7; 
fósforo 90: sódio 95,1 ; cloro 155,5; 
magnésio 9,3; cobre 0,21; cobalto 
0,08; zinco 0,62 e enxofre 12,6. Os 
níveis de matéria seca, proteína, fi-

bra e nutrientes digestíveis totais en
contram-se no Quadro I . 

Tratamento e manejo dos ani
mais. As misturas que constituiram 
os tratamentos foram: a) mistura de 
96% de raspa e 4% de uréia; b) fa
relo de trigo; c) mistura de 48% de 
raspa, 50% de farelo de dendê e 2% 
de uréia ; e d) farelo de dendê. 

Nos quatro tratamentos, os ani
mais receberam casca à vontade. 

Às misturas contendo uréia acres
centou-se enxofre, na proporção de 
10: I, segundo recomendações de 
Moir e colaboradores, citados por 
Church et ai ( 1972). 

Durante o experimento, foram 
consideradas as fases de adaptação 
dos anirnai3 e de padronização e to
mada de dados. No estábulo, as va
cas foram mantidas de forma a rece
ber indiv;dualrnente os al:: .. entos. 

Na fase de adaptação, que durou 
21 dias, o capim foi substituído gra
dativamente pela casca, ao tempo em 
que cada vaca recebia 2 kg de uma 
mistura contendo raspa integral de 
mandioca, farelo de trigo. farelo de 

Quadro 1 - PercentageM de materia seca (MS), pro teír!a bruta (PB), fibra bruta 
(FB ) e nutrien tes digestíveis totais (N DT) dos alimentos usados. 

Alimentos MS PBa FBa NDTa 

Casca de cacau 17.2 8.9 28,7 35.5 
Raspa integ ral de mandioca 87.5 2.8 1.6 77.2 
Farelo de dendê 86.0 17.0 21.2 77 .0 
Farelo de trigo 89.0 16.0 11,4 63.0 
Uréia (equiva lente protéico) 262.0 

a Na matéria ser.a. 
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dendê e, ainda, uréia, na proporção 
de 1%. 

Na fase de padronização, as vacas 
foram distribuídas aleatoriamente nas 
sequências, sendo que as que iriam 
receber uréia como componente da 
mistura foram submetidas, durante 
21 dias, a um processo de adaptação, 
até atingirem o nível de uréia es
tabelecido para o tratamento respec
tivo. 

Na fase final, as vacas dos quatro 
tratamentos receberam os concentra
dos em quantidade suficiente para 
atender às suas necessidades nutri
cionais, calculadas em função da 
produção de leite da fase anterior. 
Ao fim de cada sequêncill, a quanti
dade de concentrados era reajustada 
de acordo com a média de produção 
da sequência anterior. Os restos de 
concentrados, quando existentes, 
eram pesados para possibilitar o cál
culo do percentual médio de atendi
mento e do nível de aceitação de ca
da um. 

A casca, recolhida duas vezes por 
semana após a quebra dos frutos, era 
fragmentada diarianlCnte em máquina 
apropriada e distribuída, duas vezes 
por dia, em quantidade ligeiramente 
superior à consumida no dia anterior, 
para calcular o consumo pela dife
rença entre o oferecido e o resto. O 
sal mineralizado foi oferecido à 
vontade, no $Olário, onde as vacas 
permaneciam diariamente durante 
duas horas . 

Os percentuais de matéria seca, 
proteína, fibra e nutrientes digestí
veis totais dos alimentos suplementa
res que constituiram os tratamentos 

se el)contram no Quadro 2. 
As vacas foram pesadas no início 

dos três períodos e no fun dos perío
dos de cada sequência. Estes dados 
foram usados para calcular as exi
gências de cada animal, bem como 
para medir a eficiência dos alimentos 
em cada tratamento, através dos ga
nhos ou perdas de peso. 

Durante dois dias , na última se
mana de cada período, foram toma
das amostras de leite das duas orde
nhas diárias de cada vaca e analisa
das o teor de gordura, do laboratório 
da Companhia Industrial e Comercial 
Brasileira de Produtos Alimenta
res - Nestlé. O aparelho usado foi 
Milk Test Ill , com metodologia esta
belecida pelo fabricante (Foas Ele
tric do Brasil Ltda). 

Quadro 2 - Percen tagem de m até
rias secas (MS). proteina bruta (PBI. 

fibra bruta (F BI e nutrientes digestivels 
tota is (NDT) nas misturas usadas em 
cada tratamento. 

Tratamento MS PBa FBa NDTa 

A 84,0 13,2 1,5 64,8 
B 89,0 16,0 11,4 63,0 
C 85,0 15,1 11,4 68,9 
D 86,0 17 ,0 21,2 77 ,0 

a Na matéria seca 

A = Raspa integra l de mandioca 
96% + uréia 4% 

B = Farelo de trigo; 
C = Raspa integral de mand ioca 

48% + uréia 2% + fare lo de 
trigo 50%; 

D = Farelo de dendé. 
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As detcnninações de matéria seca 
dos alimentos foram efetuadas no 
CEPEC, pelo método de Lenckeith e 
Becker (1958) , as de fibra e de pro
teína, segundo a metodologia reco
mendada pela Association of Official 
Analytical Chemists (1970) e a di
gestibilidade in vitro da matéria seca 
pelo método de Baumgardt, citado 
por Silva (1971) . Os dados sobre os 
nutrientes digestíveis totais loram 
obtidos nas tabelas do National Re
search Council (1976) ou calculados 
segundo fórmulas específicas. 

Resultados e Discussão 
Consumo de alimentos. Os 

consumos médios diários, referentes 
às frações volumosa, concentrada e 

ração, expressas em quilogramas de 
matéria seca por animal e por 100 kg 
de peso vivo, encontram-se no Qua
dro 3 e os de proteína, fibra e nu
trientes digestíveis totais, no Qua
dro 4. 

O consumo de casca, expresso em 
quilogramas de matéria seca por 100 
kg de peso vivo, embora ligeira
mente inferior aos valores encontra
dos por Pereira, Llamosas c Soares 
( 1984), confirma a sapidez e alta ta
xa de passagem, ratificando as con
clusões de L1amosas, Pereira e Soa
res (1983; 1985) e Bateman e Larra
gan (1966). A apetecebilidade da 
casca, segundo Williams , citado por 
Alhassan e Naawu (1982), é devida 
à presença de compostos voláteis. 

Quadro 3 • Consumo m édio diário de m atéria seca por animal e por 100 kg de 
peso vivo (PV) nos quatro tratamentos. 

Tratamentos 

Var iáveb 
A B C D 

-------- kgfani mal --------

Volumoso 
Concentrado 
Total 

11,0 

1,4 
12,4 

10,5 

3,2 
13,7 

10,0 

2,2 
12.2 

10,3 
2,5 

12.8 

---- --- kgl100 kg de PV -------

Volumoso 
Concentrado 
Total 

2.7 
0,3 

3.0 

2.0 
0,6 

2.6 

A ;; Raspa integ ral de mandioca 96% + uréia 4% 
B;; Farelo de tr igo; 

2.2 
0.5 
2.7 

C;; Raspa integra l de mandioca 48% + uréia 2% + fare lo de t rigo 50%; 
D;; Farelo de dendê. 

Revista T l,eohroma 18(11. 1988 

2.2 
0.5 
2.7 



Alime'I/I(/çiio de' V(/C(/S ('In lac{(/ção 59 

Quadro 4 . Consumo médio diária (kg) de proteínas, fibra e nutrientes digestí· 
veis totais (NDT) nos diferentes tratamentos. 

Variáveis 

Consumo de protelna 
No volumoso 
No concentrado 
Total 

Consumo de fibra 
No volumoso 
No concentrado 
Total 

Consumo de NDT 
No volumoso 
No concentrado 
Total 

A 

1,01 
0.18 
1.19 

3,27 
0,02 
3,29 

4,05 
0,9 
4,95 

Tratamentos 

B 

0 ,93 
0,51 
1,44 

3,01 
0,3 
3,31 

3,72 
2,02 
5,74 

C 

0,89 
0.32 
1,21 

2,88 
0,2 
3,08 

3,56 
1,5 
5,06 

o 

0,92 

0.42 
1,34 

2,97 
0,53 
3,50 

3,67 
1,92 
5,59 

A = Raspa integral de mandioca 96% + uréia 4%; 
B = F arelo de trigo; 
C = Raspa integral de mandioca 48% + uréia 2% + farelo de trigo 50%; 
O = Farelo de dendê. 

Entretanto, o nível de consumo p0-
deria ter sido maior, mas as vacas, 
sendo de raça Holandesa Vennelho e 
Branco, sofreram a influência nega
tiva do clima que, segundo a classi
ficação de Kõeppen, citado por Roe
der (1975) é o AF (clima das flores
tas tropicais, quente e úmido, sem 
estação seca). Nessas circunstãncias, 
de acordo com De Alba (1971), o~ 
animais tendem a reduzir o consumo 
de alimentos. O baixo percentual de 
digestibilidade da casca (59,1 %), se
gundo detenninações efetuadas no 
CEPEC, pode ser apontado, também, 

como um fator linútante do consumo, 
pois, segundo De Alba (1971), ra
ções que apresentam valores inferio
res a 66% de digestibilidade da ma
téria seca pode ter seu consumo li
mitado fisicamente . 

O maior consumo de matéria seca, 
expresso em kg/lOO kg de peso vivo, 
deu-se no tratamento A (raspa + 
uréia) e deve estar relacionado com a 
presença de nitrogênio não proteíco 
e com o completo atendimento das 
exigências em proteína. Entretanto, 
observa-se que o nível médio de 
proteína das quatro rações efetiva-
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mente consumidas (Quadro 5) foi 
13,7% mais alto que os 8% aponta
dos por De Alba (1971) como per
centual minimo necessário para pro
mover a digestão. Assim sendo, seria 
válido esperar que esses percentuai. 
de proteína fossem capazes de propi
ciar, segundo Elliot e Tops, citados 
por Teixeira (1975), uma maior ve
locidade de passagem de casca. não 
se constituindo em inibidor de con
sumo em nenhum dos quatro trata
mentos. 

O percentual de aceitação do con
centrado do tratamento A foi baixo 
(Quadro 6) e deve ser atribuído ao 
nível de participação da uréia (4 %) 
pois, segundo Halter et al, ci tados 
por Lopez (1984), a participação 
máxima da uréia na mi tura de con
centrados, sem apresentar efeitos 
prejudiciais significativos ao consu
mo de alimentos, deve ser de 2,5%. 
O tratamento A foi formulado com 

4% de uréia - segundo Huber 
(1984) pode se usar 0,4 de nitrogê
nio não proteíco por kg de peso vi
vo - como uma forma de se obter. 
nos quatro tratame ntos , concentrado. 
com níveis de proteína quase uni
formes . O consumo diário de sal mi
neralizado foi de 119 g por animal. 

Produção de leite. A produção 
média diária de leite, corrigida a 4"k 
de gordura, e as variações de peso 
vivo durante o período experimental 
encontram-se n Qu'adro 7. Não 
houve diferenças significati vas entre 
tratamentos para a produção de leite. 
No entanto , no tratamento B (farelo 
de trigo), registrou-se uma produção 
12% maior do que no tratamento C 
(raspa + uréia + farelo de dendê) . 

Entre os prováveis fatores que 
inibiram a produção de leite, devem 
ser citadas: I) meio ambiente, pois, 
numa região de clima quente e úmi-

Quad ro 5 - Percen tagem de matér ia seca. proteína bru ta . fibra bruta. e nu
tr ientesdiges t íve is tota is na ra ções consumidas pelos animais em cada trata
mento. 

Tratamentos 
Variáveis 

A B 

Matéria seca 18.9 21,2 
Proteina bruta 9.0 9.3 
Fibra bruta 30.2 32.0 
Nut. digestíveis totais 36.2 37.0 

A = Raspa integral de mandioca 96% + uréia 4%; 
B = Farelo de trigo ; 

c 

16.7 
9.1 

31.0 
36.9 

C = Raspa in tegral de mandioca 48% + uréia 2% + farelo de trigo 50%; 
O = Farelo de dendê. 
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o 

20,4 
9.2 

31.0 
37.1 
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Quadro 6 - Exigências, consumos e percentuais mêdios de atendimento, ex
pressos em termos de protéina bruta (PB) e nutrientes digestíveis totais (NDT) e 
nível médio de aceitação (NMA) de cada concentrado suplementar, durante a fase 

de tomadas de dados. 

Tratamentos 
Variaveis 

A 

PB NDT 

Exigências médias 1,15 5,64 
Consumo médio 1,15 4,59 
% em atendimento 100 81 

NMA 58,3 

B 
PB NDT 

1,30 
1,45 
112 

6,41 
5,83 

91 
99,7 

A = Raspa integral de mandioca 96% + uréia 4%; 
B = Farelo de trigo: 

c 
PB NDT 

1,14 5,73 
1,22 4,99 
107 87 

88,2 

o 
PB NDT 

1,14 5,88 
1,32 5,51 
116 94 

84,2 

C = Raspa integral de mandica 48% + uréia 2% + farelo de dendê 50%; 
O = Farelo de dendê. 

Quadro 7 - Produção méd ia diária (kg) de leite corrigido a 4% de gordura e va
riações médias de peso vivo durante o experimento em cada tratamento. 

Tratamentos 
Variáve is 

A B C 

Produção de leitea 6,8 7,7 6,7 
Peso médio inicial 429 524 461 
Peso méd io fina l 393 515 444 
Variações médias de peso -32,6 -9 -16,6 

a As médias desta va riável não foram estatisticamente diferentes. 
CV = 28% 
A = Raspa integ ral de mandioca 96% + uréia 4%; 
B = Farelo de t rigo; 
C = Raspa integral de. mandioca 48% + uréia 2% + farelo de tri g) 50%; 
O = Farelo de dendê. 

O 

7,5 
453 
464 
11 
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do. as vacas de raça Holandesa te
riam, segundo De Alba ( 1971) e -Brody, citado por Domingues 
( 1960) , seu desempenho prejudica
do: c 2) percentual de libra das ra
ções (Quadro 3), que foi maior que 
os 19% apontados por De Alba 
( 1971 ) como limite superior para que 
a ração seja capaz de proporcionar 
os nutrientes necessários para uma 
elevada produção de leite. Além dis
so, as temperaturas elevadas regis
.tradas durante o experimento teriam 
agido negativamente, pois, de acordo 
a Leighton e Rupel, citados por De 
Alba ( 1971 ), a produção de leite cai 
sensivelmente quando as vacas, em 
clima quente, são alimentadas com 
rações contendo alto teor de fibra. 

As curvas de lactação (Figura 1) 
mostram que a produção, nos quatro 
tratamentos, após aumentar no pri
mero mês, caiu nos meses subse
quentes, só se recuperando parcial
mente quando , ao final do experi
mento, os animais passaram a se ali
mentar nas pastagens, suplementadas 
com concentrados comerciais. Esses 
desempenhos devem encontrar expli
cações na pressão ambiental negativa 
mencionada por De Alba ( 1971 ) e 
por Brody, citado por Domingues 
(1960), e no valor nutritivo da casca, 
que não seria capaz de fornecer nu
trientes digestíveis para sustentar o 
potencial produtivo dos animais 
(Bateman e Fresnillo, 1967: L1amo
sas. 1976) . Ao se traçarem curvas de 
lactação com a produção, obtida no 
ano anterior de seis vacas usadas no 
experimento, verificou-se, também, 

Re'ú /o TI/('o /Jro11111 / 8(1 1. / 988 

que, mesmo mantidas em regime 
normal, a produção aumentou no 
primeiro mês para cair rapidamente 
nos meses subsequentes, fato que 
encontraria respaldo nos achados por 
De Alba (1971) e Brody, citado por 
Domingues ( 1960), relativos á pres
são ambiental. 

Os cálculos, feitos em função das 
análises de laboratório e dos consu
mos registrados, mostram que só as 
exigências em proteína foram aten
didas na sua totalidade , sendo que as 
de nutrientes digestíveis totais foram 
parcialmente atendidas (Quadro 1,2, 
5 c 6), o que explicaria o baixo de
sempenho das vacas, pois, segundo 
De Alba ( 197 1), somente quando as 
exigência em energia são atendidas 
é que o animal terá uma ração capaz 
de atender a seus requisitos plásticos 
e funcionais. 

Os teores mêdios de gordura do 
leite foram de 3,9; 3,8; 3,9 e 4,3 pa
ra os tratamentos A, B, C e D, res
pectivamente, mostrando que o tra
tamento D (farelo de dendê) foi o 
que propiciou maior percentual de 
gordura. 

As vacas do tratamento D (farelo 
de dendê) foram as únicas que. em 
média, ganharam peso (Quadro 7). 
Este fato. junto com a produção de 
leite, aponta o tratamento D como o 
melhor. 

Até o final do expe rimento, nove 
das vacas tinham sido fecundadas e, 
aparentemente. não houve interfe
rência da alimentação na sua ferti li 
dade. 
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Figura 1 - Produções méd/C.i.t mensais de leite nos quatro tratamento.ç e 
seis vacas experimentais em lactação anterior . 
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Conclusões 

Dos resultados, podem ser tiradas 
as seguintes conclusões, válidas para 
as condições desse experimento: 

- Embora não tenha havido dife
renças estatísticamente signifi
cativas entre tratamentos , as 

tendências da produção de leite 
apontam o farelo de dendê co
mo o suplemento mais eficiente; 

- O nível de uréia, ao minimizar o 
consumo da mistura de concen
trados, afetou a produção. As
sim sendo, deve-se optar por 
níveis menores. 
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Celltro c/e Pesql/istls do Cacal/ , lIhél/s, Bahia Brasil 

Efeito de herbicidas em p1ântullL'l de gparaná (Paulinia cupana varo 
sorbilis (Mart.) Ducke) e sobre as principais plantas 

daninhas ocorrentes na cultura • 

Antonio da Silva Freire z, Roberto Carvalho Pereiro • e 
Célio Kersul do Sacramento Z 

Resumo 

Quatro ensaios foram conduzidos em casa-de-vegetação do Centro de Pes
quisas do Cacau, Ilhéus, BA, objetivando avaliar os efeitos de herbicidas em 
plãntulas de guaraná e sua eficiência no controle das principais plantas dani
nhas que ocorrem em guaranazais do Sudeste da Bahia_ Os herbicidas e as d()
sagens utilizadas foram: paraquat a 0,4 kg i.a.lha; metribuzin a 0,8 kg i.a.lha; 
2,4-0 amina, glifosate, hexazinone-diuron e oxifluorfen a 1,6 kg i.a.lha; 
ametrine, asuJam, atrazine, diuron, metolachJor, MSMA e simazine a 3,2 kg 
i.a.lha; napropamide a 4,8 i.a_lha e dalapon a 9,6 kg i.a.lha. Nos dois primei
ros ensaios, os herbicidas foram aspergidos em pós e pré-emergência, 30 dias 
e 24 horas, respectivamente, após a semeadura das plantas daninhas. No ter
ceiro ensaio, os herbicidas foram aplicados no solo, nas doses descritas acima 
e, no quarto, aspergidos diretamente na parte aérea das plãntulas, a 25% des
sas doses. Os herbicidas mais eficientes em pós-emergência foram metribuzÍl1, 
oxifluorfen, paraquat, ametrine, diuron, asulam, glifosate e MSMA. Em pré
emergência, os melhores resultados foram obtidos com metribuzin, simazine, 
atrazine, hexazinone-diuron, ametrine, oxitluorfen, metoJachlor e diuron, Dos 
herbicidas aplicados na parte aérea do guaranazeiro, somente paraquat e oxi-

• Pesquisa financiada pelo Convênio CEPLAC/AGROBRAHMA . , 
2 Programa Regional de Pesquisa de Culturas Industriais, Aral de Manejo de 

Cultivos, Centro de Pesquisas dn Carau, APT CEPLAC, 45.600, ltabuna, 
Bahia, Brasil. 

• EMBRAPA , Centro de Pesquisa Agropecuárias dos CerradtJs, km 18 rodo 
Brasflia - Fortaleza, Caixa Postal 70.0023 , 73.300, Planaltina, Goiás, 
Brasil . 
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fluorfen reduziram o peso da matéria seca das plântulas. Simazine, paraquat, 
MSMA, glifosate, dalapon, asulam, ametrine, metolachlor, naproparJÚde e 
2,4-0 arJÚna não causaram qualquer efeito fitotóxico quando aplicados ao so
lo . Oxil1uorfen, atrazine, diuron e metribuzin foram levemente fitotóxicos , 
enquanto que hexazinone-diuron causou a morte das plântulas de guaraná. 

Palavras-chave: Paul/inia cupana , plantas daninhas, controle químico , her
bicidas. 

The effect of herbicides on guaraná (Paullinia cupalla varo sorbilis 
(Mart.) Ducke) seedlings and on the principal 

weeds occurring with lhe crop 

Abstract 

The objective of this work was to evaluate the effeet of herbicides on 
guaraná seedlings and their efficiency in controlling the principal weeds 
occurring in the crop in Southem Bahia , Brazil. Four experiments were 
conducted in a greenhouse condition. The herbicides and dosages uscd were 
paraqua! (0.4 kg a. i.!hal : metribuzin (O .g kg a.ilha): 2.4-0 amine . glyphosate , 
hexazi llone-diuron and ox ifluorfen (1.6 kg a.i.lha): ametrine , asulam. atrazine. 
rlL,ron. melolachlor. MSMA anó siniazine (3 .2 kg a.i.lha); napropamide 
14 8 kg a. i.!ha) and clalapon (9 .6 kg a.Una). Tn the rwo first ex. - .i ments, lhe 
hcrbicides werl:' spraycd as post and pre-emergent, J() days and 24 hours, 
rcsf:'Cctive ly . aftcr weed ·owing. In the lhird, lhe produc!s above were applied 
, ~, !hl' 'oil. oenc:lth th" ~eedl ings [~nd in lhe fourth. 25 per ecnt of the sanle 
r·: rhi-:irlc dose, '"Vere srraved f)n :lerial 1""'f1" 0 " ~ ; araná seed lin{! ~. The more . , 
l f" icient : praved herbirides . a ~ i'''<1 eme-:C" :n '.< ,.~ .. 'Tlet rihuzin, oxiflllorfen. 
;:.araquat. ametrine . diuron. asul:lrr: . p. l::phr)~~l e ~nc tvISMA. while as 
nr·:-emergent. the l'es t reslllt. \,.;"~ nl1tainer "cith ~(,lrih l1 zi n . simazine. 
Jt:az!ne hexa~ i ;}0 !,(' · rj!1J:-') n. amctr::,,:l" ,. " : f l !i~ rf(,i 1 flle-tnbchlní ~,~cf diuron . 
When th.: hcrblcirle ~ were appl icd t ~ 1·~ soiL thc herhic :d {'~ ,\m.' trine. 
~ imazi ne . paraquar. ~.1. M '\. glypho~ah' dalapon, asulam, 2.4-0 amine . 
melOlachior and napropanude did not show any phytotox icity. Oxifluorfen , 
atrazim:, diuron , anà metribuzin were shghth!y phytotoxic, while 
hexazinone-diuron caused plant death. When sprayed on shoots, only paraquat 
and oxifluorfen reduced seedling dry weight. 

Key words: Pau/lillia cupana, weeds, chemical control, herbicides. 
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Introdução 

O guaranazeiro (Paulliniü cupana 
varo sorbilis (Mart.) Ducke) é wna 
planta perene de porte arbustivo, 
pertencente à família Sapindaceae e 
originária da região amazônica. É 
wna cultura genuinamente brasileira 
e só é plantada de fonna racional no 
Brasil. Existem ainda alguns peque
nos plantios na Venezuela, porém 
sem expressão econômica. O Ama
zonas mantém a supremacia da pro
dução brasileira e, fora desse Estado, 
a Bahia desponta como o principal 
produtor, possuindo excelentes con
dições edafo-climáticas para o de
senvolvimento da cultura (Mariano 
et ai ., 1977). Atualmente, a Bahia 
conta com aproximadamente 3.735 
ha de guaraná, dos quais 77 ,5% 
constituídos de plantios novos (Co
missão Execl·tiva do Plano da la
voura Cacaueira, 1986). 

O crescente impu I o que a cultura 
vem obtendo se deve à criação da lei 
dos sucos, que obriga a adição de 
quantidade equivalente a 300 gramas 
de guaraná por 100 litros de refrige
rante. Esse fato provocou um au
mento da demanda, tendo como con
seqüencia o aumento dos preços. A 
demanda cresceu de tal forma que a 
produção brasileira mal atende a seu 
próprio mercado e, muito menos, ao 
externo, representado principalmente 
pelos Estados Unidos da América e 
pelo Japão (Magno, 1982). 

Apesar de todo esse potencial, 
falta à cultura um bom sistema de 
produção e, portanto, urge a neces
sidade de se realizarem pesquisas a 

fun de gerar tecnologia apropriada a 
seu cultivo. Além de estudos na área 
de adubação, melhoramento genético 
e controle de pragas e doenças, pes
quisas acuradas precisam ser realiza
das no controle das plantas daninhas 
que afetam o desenvolvimento da 
cultura. Segundo Saad (1%8), as 
plantas daninhas acarretam prejuízos 
na ordem de 15 a 20% do valor das 
cultu.ras nas regiões temperadas e de 
25 a 30% nas regiões tropicais. 

O controle de plantas daninhas na 
cultura do guaraná é executado atra
vés de roçagens a facão e capinas a 
enxada. Essas práticas, além de one
rosas, não atingem o seu objetivo de 
controle devido às condições climá
ticas da região sulbaiana. Essa é urna 
região tropicl1l quente e úmida, sem 
estação seca defrnida, onde as inva
soras vegetam agressivamente o ano 
inteiro. 

A única referência ao uso de her
bicidas para o controle de plantas 
daninhas em guaraná foi feita por 
Forster (1957), que trabalhou com o 
Carpinox, um produto à base de ar
sênico mineral . Este produto, por ser 
t6xico ao homem e aos animais de 
sangue quente e, devido ao subse
qüente aparecimento de herbicidas 
mais eficientes, não é mais recomen
dado. 

O presente trabalho teve por fina
lidade selecionar, em condições de 
casa-de-vegetação, h"rbicidas não 
fitotóxicos ao guaran: leiro e efi
cientes no controle doS principais 
plantas daninhas ocorrentes na zona 
produtora da Bahia. 
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Materiais e Métodos 

O trabalho foi realizado entre de
zembro de 1982 e junho de 1983 , em 
casa-de-vegetação do Centro de Pes
quisas do Cacau, Ilhéus. BA, e 
constou de quatro ensaios . nos quais 
os herbicidas foram aplicados dos 
seguintes modos: 

a ) em pré e pós-emergência das 
plantas daninhas, a fim de 
detenninar os efei to. do her
bicidas sobre as mesmas: e 

b) na superfície do solo e na 
parte aérea das plãntulas de 
guaraná. para <;e de terminar () 
efeito dos herbicidas nesta,. 

Efeito de herbicidas sobre plan
tas daninhas. Para a in. talação dos 
ensaios cm pré e pós-emergêncJa. 
scmentes de plantas daninhas co· 

muns na cultura do guaraná (Quadro 
I) foram plantadas em recipientes 

, plásticos de 30 cm de comprimento, 
20 cm de largura e 10 em de profun
didade, com capac idade para 6 kg de 
terriço . A parcela experimental foi 
consti tu ída de 10 plantas, distribuí
das em dois vasos contendo cinco 
espécie ~ cada um, em fileiras e~pa
;;adas de 4 cm. 

O de i incamcntn e xpCriillC!ltal. em 
ambos os cJ1saio~, 1'01 () inte iramente 
casualizado. com I I tratamentos ( 10 
herbicidas Illai~ uma testemunha , 
scm herbicida) c duas repétiçõcs. 

Os herbicida. lt) ram aspergidos 
com um pul veriLador costal manual. 
do tado de um bico em leque Teejet 
80.03 .. malha 50. funcionando a uma 
pressão média de 2.8 1 kg.cm-2. 

o ensaio de pós-emergência. os 

Ouad ro 1 . Plan tas daninh as que ocor rem C(' .,..,,,mente na reg ião produ tora de 
guaraná da Bahia. 

Família 

Amaranthaceae 
Asteraceae 
Asteraceae 
Asteraceae 

Rubiaceae 
Malvaceae 

Poaceae 
Poaceae 
Poaceae 
Poaceae 

Nome científiCO 

Dico tiledóneas 

CWllhllla {lTOSlrtlltI Blume 
Bidl'flS pilo.m L. 
SY1ll'drel/a flodij/arD (l. I Gaertn. 
Agu(l/IIIII c(>II.":oi<le,< L. 

BorTi'ri" Capil(l/a DC. 
Sida rlmlllhifolia L. 

Monocoti ledóneas 

D i8itaria i1/slIlaris (L.l Mez. 

Paspalllm conjllgmllm Berg . 
Elellsine indica (L .) Gaertn. 

AlIClropogon bicomis L. 
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ome comum 

Pompeu 
Car rapicho · de-agul toa 
Co rredeira 
Mentrasto 
Carquejo 
Relóg io 

Capim-açu 

Capim·papu ã 
Capim -pé · de· galinha 
Capim - rabo ·de- ra posa 
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10 herbicidas (Quadro 2) foram as
pergidos sobre a parte aérea das 
plantas daninhas 30 dias após a sua 
semeadura, quando se encontravam 
com alturas médias de 7 em. Na 
aplicação, gastou-se o equivalente a 
380 litros de calda por hectare. No 
ensaio de pré-emergência, as se
mentes das plantas daninha~ foram 
plantadas no solo 24 horas antes da 
aplicação dos herbicidas relaciona
dos no Quadro 3. 

O sistema de avaliação empregado 
para ambos os ensaios foi o preconi
zado por Frans e Talbert (1977). 
Nesse sistema, as reaçõcs das plantas 
daninhas aos herbicidas foram esti
madas qualitativamente por três ob
servadores, trabalhando indepen
dentemente, numa escala de O a 100. 
Na avaliação, o " O" correspondeu a 
nenhwn efeito e "100" a efeito total 
(morte das plantas) . Valores maiores 
que 70 indicam um controle satisfa
tório. 

N.o ensaio em pós-emergência, as 
avallaçõcs foram feitas aos 8 c 22 
dias após a aplicação dos herbicidas. 
No . ensaio em pré-emergência, a 
avahação foi realizada somente aos 
22 dias, devido à falta de emergência 
das plantas daninhas no 8~ dia. 

Efeito de berbicidas sobre ptm
lulas de guaraná Para o estudo da 
fitotox!dade dos herbicidas ao gua
ranazerro, foram selecionadas plãn
tulas de aproximadamente 1 ano de 
idade,. crescendo em saquinhos de 
pohettleno de 10 cm de diãrnetro por 
20 cm de altura, contendo 3 kg de 
terriço. 

Foram realizados dois ensaios, um 
com aplicação de herbicidas no solo 
e outro com herbicidas aspergidos 
sobre a parte aérea do guaraná. Os 
herbicidas e doses utilizados nos 
ensaios estão relacionados no Qua
dro 4. 

O delineamento experimental uti
lizado, para ambos os ensaios, foi 
o inteiramente casualizado, com 16 
tratamentos (15 herbicidas e uma 
testemunha, sem herbicida) e três re
petições. A parcela experimental, 
com espaçamento de 20 x 50 cm 
foi constituída de três plãntulas. N~ 
avaliação dos efeitos fitotóxicos fo-. ' 
ram medidos os pesos da matéria se-
ca da parte aérea, das raízes e do 
total, aos 47 dias após a aplicação 
dos herbicidas no solo e, aos 37 
dias , no ensaio onde os herbicidas 
foram aspergidos na parte aérea. 

Todos os parãrnetro foram sub
metidos a análise de variãncia. Os 
da~os referent~s aos efeitos percen
tulU~ dos herbicidas sobre as plantas 
daninhas, tanto em pré eomo em pós
emergência, foram transformadas eTn 
arc sen V %. Para comparação de 
médias, usou-se o teste de Duncan 

, ' 
ao mvel de 5% de probabilidade . Os 
resultados da aplicação de herbicidas 
ao solo e sobre a parte aérea das 
plãntulas de guaraná foram transfor
mados previamente em fi e as mé
dias foram comparadas pelo teste de 
Duncan, a 5% de probabilidade. 

Resultados e Disn.sslÍo 

Efei~ de herbicidas sobre plan
tas danrnbas Os herbicidas que 
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Quadro 2 - Herbicidas utilizados no ensaio de aplicação em pós -emergência de plan tas daninhas . 

Nome técnico Nome quimico 

Ametr ine 2 -(etilam inol -4 -( isopropilam inol-6 -(metil ti o) -S -triazina 

Asulam Metil-(4 -amino- benZenoslJlfoni ll -carbamilto 

Dalapon 2,2-dicloropropiô nico sal sódico 

Diuron 3-(3,4- diclorofenil)-l,l -d imetil- uréia 

Glifosate N - (fosfonometil)-g licina isop ropil am mu 

Met ribuzin 4 -ami no -6 -t - buti l -3 -metil tio -1,2,4 -tr iazina· 5 -(4 H I -one 

MSMA Metano arsonato ácido monosódico 

Oxifl uorfen 2 -cloro-1 -(3 -etoxi-4- nitro fenoxil -4 - (I rifluo romel il )· benzeno 

Paraqual 1,1 -dimetil ·4,4 -bipiridi l io diclorelo 

Simazine 2 -cloro -4 ,6· bi s· (eti la m i no I· S · triazi na 

I.A. Ingrediente ativo. 

I.A. 

(kg/hal 

3,2 

3.2 

9,6 

3,2 

1,6 

0,8 

3,2 

1,6 

0,4 

3,2 

~ 

.,., 
"' "' -. ~ --~ ..; ... -. :;; ., 
:.c :: 
~ ::: 
:! -" 



Ouadro 3 - Herbicidas e dosagens aplicados no ensaio de pré-emergência de plantas daninhas. 

Nome técnico 

Ametrine 

Alraz ine 

2,4-0 amina 

Oiuron 

Melolachlor 

Met ribuzi n 

Napropamide 

Oxifluorfen 

Simazine 

Hexazinone-diuron b 

Nome químico 

2 - fetilam ino)-4 -(isopropilam i nojoS -triazina 

2 -cloro -4 -(etilamino) -6- (isopropilam ino)-S -Iriazina 

Sal dimetilamina do ácido 2,4-diclofenoxiacético 

3 -13,4-diclorofenil) -l,l -dimetil -uréia 

2 -etil-6- (mel il -N -1 -metil-2 -meloxielil) -cloroacetani lida 

4-ami no -6 -I -bulil-3 -meli It io - l,2 ,3 -Iriazi na-5-(4H) -one 

2 -o -(naftoxi) -N,N -dielil- propionamida 

2 -cloro -1 -(3-eloxi -4 -nilrofenoxi) -4 - (trifluorometil) -benzeno 

2 -elo ro -4,6 -bis - f el i I am i no) -S - triaz i na 

3- ciclohexi l-6-fdi metilamino )- 1 -melil-l,3,5 -triazina -2,4-(1 H, 

na + 3 - f3,4 -doclorofenil) -1,1 -di metil -u ré ia 

a 

b 
LA. - Ingrediente ativo. 

Mistura comercial. 

3H) -dio -

I.A.a 

(kg/ha) 

3,2 

3,2 

1,6 

3,2 

3,2 

0,8 

4,8 

1,6 

3,2 

1,6 

~ 
" §" 
~ 

" ".. 

~ ;:; . -. 
~ 
=> 
'" 
~ 

0-0 
~ 

. ~ 

.i , 
" ]-
:: -" "" ~ 
=> :: 
S· 
5 
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Ouadro 4 - Herbicidas e dosagens aplicados ao solo e sobre a parte aérea das 
plânlulas de guaraná . 

Herbicidas Solo P. aérea 

I.A. kg/ha)a P.C. (kg/ha)b I.A. (kg/ha)a P.C. (kg/ha)b 

Ametrine 3,2 
Asulam 3,2 
Oalapon 9,6 
Oiuron 3,2 
Glifosate 1,6 
Metribuzin 0,8 
MSM A 3,2 
Oxifluorfen 1,6 
Paraqual 0,4 

Simazine 3,2 
Alraz ine 3,2 
2,4- 0 amina 1,6 
Merolachlor 3,2 

Napropamide 4,8 
Hexazinone/diuron 1,6 

a I.A. - Ingrediente ativo. 
b P.C. - Produto comerci al. 

apresentaram melhor controle das 
plantas daninhas, quando aplicados 
em pré-emergência, loram atrazine, 
metribuzin, hexazinone-diuron, me
trine, simazine, diuron , metolachlor 
e oxilluorfen (Quadro 5). Destes, o 
oxifluorfen não foi satisfatoriamente 
efetivo sobre o carrapicho-de-agu
lha, apresentando, no entanto, um 
excelente controle das rlemais plan
tas daninhas . O 2,4-D amina exibiu 
um controle insuficiente das plantas 
daninhas em geral, agindo mais so
bre as dicotiledôneas, principalmente 
o carquejo, carrapicho-de-agulha e 
relógio. Sua efetividade sobre as 
gramíneas e carrapicho-pompeu foi 
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4,0 0,8 1,0 
8,0 0,8 2,0 

10,7 2,4 2.7 
4,0 0,8 1,0 

4,0 0,4 1,0 

1,2 0,2 0,3 
6,7 0,8 1,7 

6,7 0,4 1,7 
2,0 0,1 0,5 

4,0 0,8 1,0 
4,0 0,8 1,0 

3,2 0,4 0,8 
4,5 0,4 1,1 

9,6 1,2 2,4 
2,7 0,4 0,7 

considerada baixa. Os resultados in
dicam que 2,4-D amina não atua com 
especificidade absoluta nas dicotile
dôneas. Por exemplo, a Borreria la 
tiJolia, uma invasora importante na 
cultura do chá, somente é controlada 
com doses de 2,4-D que variam de 
2,2 a 4,5 kg i.a./ha- I , as quais são 
tóxicas a esta cultura (Harper, 1979). 

O napropamide não afetou O car
rapicho-de-agulha e exerceu uma 
ação insatisfatória no carrapicho
pompeu, carquejo, corredeira e reló
gio. As gramíneas estudadas e o 
mentrasto, no entanto, foram efi
cientemente controladas por este 
produto, 



Duadro 5 - Percentagem de cont role de plantas daninhas 30 dias após a apl icação de herbicidas em pré -emer-

gência. 

Tratamento 
I.Aa 

l b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Média 
(kg/ha) ~ 

"' "'. c 
Ametri ne 3.2 100 b 99 d 100 d 100 cd 98c 98c 100 c 100 e 100 c 100 c 99.7 "- ' 

" 
Atrazine 3.2 100 b 100 d 100 c 100 d 100 c 100 c 100 c 100 e 100 c 100 c 100.0 ;,-

"' 
2,4-0 am ina 1.6 100 b 87 d 70 b 64b 50 b 100 c 69 b 63 c 84b 92 c 77,9 ti-

r; ' 
Oiuron 3,2 97 b 100 d 97 c 100 d 100 c 100 c 100 c 100 e 100 c 100 c 99,4 fi: c 
Metolachlor 3,2 95 b 92 cd 100 c 100 d 95 c 99 c 100 c 90 d 97 bc 100 c 96,8 

.., 
" Metribuzin 0,8 100 b 100 d 100 c 100 d 100 c 100 c 100 c 100 e 100 c 100 c 100,0 ::! 

"" Napropamide 4,8 67 b 62 b 100 c 100 d 100 c 3a 90 c 5b 74 bc 62 b 66,3 S 
Dxifluorfen 1,6 100 b 100 d 100 c 100 d 100 c 67 b 100 c 100 e 100 c 97 c 96,4 ~ 

::: 
Simazine 3,2 100 b 100 d 100 c 97 d 100 c 100 c 100 c 100 e 100 c 100 c 99.7 

c, 

"' Hexazi no - 1,6 100 b 100 d 100 c 100 d 100 c 100 c 100 c 100 e 100 c 100 c 100,0 '" iS' 
:., ne-diuron ::: 

'" 1> - Testemunha Oa Oa Oa Oa Oa Oa Oa Oa Oa Oa 0.0 
.., 

z; . 
t} -c 

;l 
::: -. a I.A. - Ingrediente ativo. ::: ... ;,-

" b 1 = carquejo, 2 = corredeira, 3 = ca pim-rabo-de - raposa, 4 = capim-pé-de -galinha. 5 = capim-açu. 6 = carrapi-
c 

:::- .., 
g cho-de -agu lha. 7 = capim-papuã. 8 = carrapicho -pompeu. 9 = mentrasto elO = relógio . 
S c Valores dispostos na mesma colu na e seguidos da mesma letra. não diferem estatisticamente entre si. ao nível de -::., 5% de probabi lidade. de acordo com o teste de DMS. As médias apresentadas referem -se aos dados originais. os ~ -- quais. para efeito de análise. foram previamente transformados em are sen ~ -oC 

"" <lÕ 
~ 
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Em pós-emergência (Quadro 6), 
apenas o dalapon apresentou resulta
do geral insatisfatório. Todos os de
mais herbicidas atuaram eficazmente 
na totalidade das plantas daninhas. 

O dalapon, um graminicida muito 
utilizado em gramíneas no Sul da 
Bahia, principalmente no capim-ca
noão (Setaria poiretiana) (Pereira, 
1978), não foi eficiente sobre o ca
pim-papuã e apresentou baixo con
trole do capim-rabo-de-raposa. 

O diuron foi ineficiente para o 
capim-pé-de-gaHnha, porém exce
lente nas demais plantas. 

O simazine, aplicado em pós
emergência, não foi tão eficiente 
como quando aplicado em pré-emer
gência das plantas daninhas. O con
trole feito pelo simazine no capim~ 
pé-de-galinha e no capim-açu não di
feriu significativamente da testemu
nha. Resultados similares foram ob
tidos por Frans (1978), que indicou 
ser o simazine mais eficiente quando 
apHcado em pré-emergência. O si
mazine apresentou ainda um baixo 
controle do capim-papuã e do car
quejo. 

Efeito de herbicidas sobre plân
tnIas de guaraná. Nos experimentos 
nos quais foi avaliada a ação de di
versos herbicidas sobre plântulas de 
guaraná com um ano de idade, os re
sultados indicam que, quando apli
cado no- solo, hexazinone-diuron re
duziu o peso seco em mais de 50%, 
provocando a morte das plântulas 
(Quadro 7). Diuron, atrazine, metri
buzin e oxifIuorfen também reduzi
ram, embora levem~nte, o peso da 
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matéria seca das diversas partes me
didas das piântulas de guaraná. Pe
reira e Müller (1980) encontraram 
que o simazine e diuron, em doses 
maiores que 4,0 e 5,9 kg i.a.lha, res
pectivamente, provocaram redução 
no peso da matéria seca de plântulas 
de cacau com três meses de idade. 
No entanto, Snoeck (1978), utilizan
do o diuron a 1,66, 2,5 e 3,33 kg do 
p.c.lha, num tratamento "split", an
tes da emergência das plântulas de 
cacau, não verificou nenhum efeito 
posterior sobre as mudas. O plantio 
permaneceu livre de plantas dani
nhas por um período de 6 a 8 meses. 
O controle máximo se obteve com a 
aplicação da dosagem mais alta do 
herbicida. 

Ametrine, oxifIuorfen e atrazine 
somente provocaram redução do pe
so da matéria seca da parte aérea, 
enquanto que o diuron, metribuzin e 
o hexazinone-diuron reduziram o de
senvolvimento tanto da parte aérea 
quanto das raízes. Asulam, dala
pon,glifosate, MSMA, paraquat, si
mazine, 2,4-D arnina metolachlor e 
naproparnide não afetaram o desen
volvimento das plântulas de guaraná. 

Quando pulverizados diretamente 
sobre a parte aérea do guaraná, so
mente paraquat e oxifIuorfen, herbi
cicias considerados de contato, pro
vocaram redução do peso da matéria 
seca total das plãntulas (Quadro 8). 
Isto não significa necessariamente 
que esses produtos não possam ser 
utilizados na cultura. Deve-se, no 
entanto, ter o cuidado de evitar o 
contato do produto com a parte aérea 
do guaraná. Uma deriva poderá cau-



Ouadro 6 - Percentagem et c controle de plantas daninhas 30 d ias após a apl icação ele herbicidas em pós-emer-
gência. 

Tratamento LAil 
l b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M édia 

Ikg/ ha) ~ ... 
~. 

Ametrine 3,2 100 c 100 b 100 c 100 d 80 b 100 d 100 c 100 c 100 c 100 d 98,0 ~ .. 
Asulam 3,2 97 c 99 b 97 c 84 cd 85 bc 100 d 99 c 100 c 94 c 100 eI 95,5 ::-

,." 

72b 
.... 

Dalapon 9,6 75 bc 65 b 69 b 75 c 5 b 3 a 44 b 8b 9b 42,5 ;::--. 
" Diuron 3,2 100 c 100 b 99 c 35 b 100 c 100 d 100 c 100 c 100 c 100 d 93,4 :: . 
:;-

Glifosate 1,6 92 bc 94b 97 c 100 d 100 c 100 d 99 c 100 c 100 c 100 d 98,2 '" " Metribu zin 0,8 100 c 100 b 100 c 100 d 100 c 100 d -100 c 100 c 100 c 100 d 100,0 ::: 

" MSMA 3,2 42 bc 98 b 87 c 97 d 100 c 99 d 87 c 90 c 100 c 95 c 90,5 1'; 

Oxifluorfen 1,6 100 c 100 b 100 c 100 d 100 c 80 e 100 c 100 c 100 c 100 d 98,0 
.... 
=> -

Paraquat 0,4 97 c 95 b 100 c 100 d 100 c 100 d 100 c 100 c 97 c 100 d 98,9 :5, 

" Simazine 3,2 63 b 97 b 97 c 8 ab 5a 100 d 68 b 100 c 100 c 100 d 73,8 ~ 
:;-

Testemunha 0,0 Oa Oa Oa Oa O a Oa Oa Oa Oa Oa 0,0 ::: 
ã 
~ 

a LA. - Ingrediente ati vo. :;--
b -. 

1 "carquejo, 2" corredeira , 3 " ca pim-rabo-de - raposa, 4 " capim-pé-de-ga linha, 5 = ca pim -açu, 6 = ca rrapi- -::-
cho -de-agulha,7 = capim-papuã, 8 = ca rrapicho- pompeu, 9 = mentra sto e 10 = relógio. 

=> .., 
c Valort)S dispóstos na mesma coluna e seÇJu ietos da mesma le tra não diferem estatis t icamente entre si. ao nível de 

5% de probabilidade, de acordo com o teste de DMS. As médias apresentadas referem-se aos dados originais, os 
quais, para efeito de análise, foram previamen te transformados em are sen V %. 

~ 
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sar danos irreparáveis aos guarana
zeuos .. 

foi aplicado na cultura do cacaueiro 
(Pereira, 1978). 

Comprovou-se, visuabnente, que 
as plântulas de guaraná, após a que
da das folhas provocadas pelo para
quat, rebrotararn e lançaram nova 
folhagem. O diuron, por sua vez, 
provocou o aparecimento de folhas 
com manchas cloróticas que, no en
tanto, não afetaram o peso da maté
ria seca das plântulas. Fenômeno 
semelhante ocorreu quando o diuron 

, Ametrine, embora não tenha redu
zido o peso total e das raÍZes das 
plântulas, afetou a parte aérea. Os 
demais herbicidas não provocaram 
efeitos negativos sobre o guarana-
zeITo. 

Cooclusão 
Com base nos resultados obtidos 

nos experimentos realizados em ca
sa-de-vegetação, os herbicidas de 

Quadro 7 . Efeito de herbicidas aplicados ao solo sobre a matéria seca de 
plântulas de guaraná com 1 ano de idade. 

Tratamentos 

Ametrine 
Asulam 
Dalapon 
Oiu ron 
Glifosa te 
Metribuzin 
MSMA 
Oxifluorfen 
ParaQuat 
Simazine 
Atrazine 
2,4 · 0 amina 
Metolachlor 
Napropamide 
Hexazino· 
ne/diuron 
Testemu nha 

I.A.a 

(kg/ha ) 

3.2 
3.2 
9.6 
3.2 
1.6 
0 ;8 
3.2 
1.6 
0.4 
3.2 
3.2 
1.6 
3.2 
4.8 
1.6 

a I.A. ' Ingrediente ativo. 

Ra;zb 

20.68 abc 
21.34 abc 
25.52 ab 
18.61 c 
22.09 ab 
19.52 bc 
20.62 abc 
20.07 abc 
22.15 ab 
22.42 ab 
19.96 abc 
21.75 abc 
21.64 abc 
20.35 abc 
14.91 d 

23.28 a 

Matéria seca (lij) 

P. aérea Total 

33.32 bc 54.00 abcd 
39.08 ab 60,42 abc 
35.33 abc 54.85 abcd 
33.02 bc 51.63 d 
30.71 a 61.80 ab 
33.69 bc 53.21 bcd 
36.22 abc 56.84 abcd 
33.22 bc 53.29 bcd 
35.54 abc 57 .69 abcd 
36.81 abc 59.23 abcd 
32.10 c 52.06 cd 
36.17 abc 57.93 abcd 
37.84 abc 59.48 abcd 
36.39 abc 56.74 abcd 
15.64 d 30.55 e 

38.86 ab 62 .14a 

b Valores dispostos na mesma coluna. seguidOS da mesma letra. nâo diferem 
estatisticamente en tre si. a nivel de 5% de probabil idade. pelo teste de Ouncan. 
As médias referem ·se aos dados orig inais. os Quais. para efeito de análise. 
foram préviamente transformados em V'X, 
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aplicação pós-emergentes mais efi
cientes no controle das plantas dani
nhas ocorrentes na cultura do guara
ná foram metribuzin, oxifluorfen, pa
raquat, ametrine, diuron, asulam, gli
fosate e MSMA. 

como também 2,4-D arruna e 'dala
pon, por não terem controlado as 
plantas daninhas na sua totalidade. 

Em pré-emergência, destacaram
se metribuzin, simazine, atrazine, 
hexazinone-diuron, ametrine, oxi
fluorfen, metolachlor e diuron. 

Metribuzin, atrazine, diuron e oxi
f1uorfen provocaram leve redução no 
desenvolvimento das plântulas, p0-

dendo, no entanto, serem utilizados 
na cultura. Paraquat e oxifluorfen 
não devem ser aplicados em dia de 
fortes ventos a fun de se evitar pos
sível deriva dos produtos para o gua
ranazerro. 

Destes herbicidas, hexazinone
diuron deve ser descartado por ser 
extremamente fitotóxico à cultura, 

Quadro 8 . E feito de herbici das após a aspersão nas folhas sobre a matéria se
ca de plãntulas de guaraná com 1 ano de idade. 

Tratamentos 

Ametrine 
Asulam 
Dalapon 
Diuron 
Glifosate 
Metribuzin 
MS MA 
Oxifluorfen 
Paraquat 
Simazine 
Atrazine 
2,4-D am ina 
Metolach lor 
Napropamide 
Hexazinone/diuron 

Testel~lInha 

I.A.a 

(kg/ha) Ra;zb 

0,8 6,6 ab(3) 

0,8 7,4 ab 
2,4 8,5 a 
0,8 8,3 a 
0,4 7,6 ab 
0,2 8,7 a 
0,8 7,4 ab 
0,4 4,9 b 
0,1 5,8 ab 
0,8 7,3 ab 
0,8 8,0 ab 
0,4 6,7 ab 
0,8 6,3 ab 
1,2 8,0 ab 
0,4 6,0 ab 

7,5 ab 

Matéria seca (g) 

P. aéreab Total b 

12,1 bc 18,1 ab 
15,7 ab 23,1 a 
15,8 ab 24,3 a 
16,3 ab 24,6 a 
16,9 ab 24,5 a 

15,0 ab 23,7 a 
15,4 ab 22,8 a 
7,4 d 12.3 c 
9,1 cd 14,9 bc 

14,8 ab 22,1 ab 
lEi 9 ab 24,9 a 

13.7 ab 20,4 ab 
14,7 ab 21 ,0 ab 
17,2 ab 25,2 a 
14,2 ab 20,2 ab 

18,3 a 25,8 a 

a I.A. - Ingrediente ativo. A dose de herbicida corresponde a 25% da quantidade 
aplicada ao solo. 

b Os dados para análise de vanãncia foram transformados em VX:-Valores dis
postos na mesma coluna, seguidos da mesma letra, não di ferem estat istica 
mente entre si, ao nível de 5% de probabilidade, de acordo com o teste de 
D I ~ : lcan . 
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