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1

RESUMO: A produtividade da soja é influenciada por diversos fatores, entre eles o manejo de

plantas invasoras e o espaçamento de cultivo. Assim o presente trabalho teve por objetivo
avaliar o desenvolvimento de plantas de soja em função do espaçamento de semeadura e do
manejo de plantas daninhas. O estudo foi conduzido em uma área de produção comercial no
munícipio de Gurupi – TO. Os tratamentos estudados corresponderam aos espaçamentos de 30
cm, 50 cm,70 cm e 90 cm sendo divididos em duas subparcelas referentes ao manejo de plantas
daninhas. Portanto o delineamento experimental foi o de blocos casualizados em parcelas
subdivididas dispostas em um esquema fatorial 2x4 (manejo de plantas daninhas X
espaçamentos), com 4 repetições. As avaliações realizadas foram medição de altura de plantas
de soja e contagem de plantas daninhas aos 25, 40, 55, e 70 DAS (dias após a semeadura). Aos
120 DAS realizou-se a colheita e foi determinada a produtividade da cultura e a quantidade de
vagens por planta. O espaçamento de 90 cm apresentou uma maior frequência e variedade de
plantas daninha. Em relação à altura, observou-se que os menores espaçamentos, 30 cm e 50
cm, apresentaram aparentemente melhores resultados. O número de vagens não apresentou
diferenças significativas ao contrário da produtividade, onde o espaçamento de 30 cm mostrou
uma resposta melhor quando submetido à presença de daninhas.
Palavras–chave: fenologia, dossel, competição.

THE INFLUENCE OF SPACING AND WEED MANAGEMENT IN THE
DEVELOPMENT AND YIELD OF SOYBEAN (Glycine max)
ABSTRACT: Soybean yield is influenced by several factors, including the management of
invasive plants and the cultivation of spacing. Thus the present study aimed to evaluate the
development of soybean due to the spacing sowing and weed management. The study was
conducted in a commercial production area in the municipality of Gurupi - TO. The treatments
corresponded to the spacing of 30 cm, 50 cm, 70 cm and 90 cm being divided into two subplots
related to weed management. So the experimental design was a randomized block in split plot
arranged in a 2x4 factorial design (weed management X spacing), with four repetitions. The
evaluations were measuring height of soybean plants and weed count to 25, 40, 55, and 70 DAS
(days after sowing). A harvest was performed after 120 days from sowing and the productivity
of culture and the number of pods per plant. The spacing of 90 cm presented a higher frequency
range of weed plants. In relation to height, it was observed that the smallest spacings 30 and 50
cm, apparently showed better results. The number of pods showed no significant differences as
opposed to productivity, where the spacing of 30 cm showed a better response when subjected
to the presence of weeds.
KEYWORDS: phenology, canopy, competition.
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INTRODUÇÃO
O Brasil é o segundo maior produtor mundial de soja (Glycine max), pois alcança 20,1%
de toda a produção dessa leguminosa no mundo, o que equivale a 31,4 milhões de toneladas
(Embrapa, 2000). Assim essa cultura passou a ter uma grande importância no cenário
econômico e consequentemente estudos relacionados com a sua eficiência de produção e um
máximo aproveitamento da planta na busca por altas safras tornaram-se necessários.
Em qualquer cadeia produtiva almeja-se uma máxima produção utilizando o mínimo de
insumos para isso. Não divergindo, quando se trata da produção dessa oleaginosa a busca por
maiores rendimentos é frequente. Estes são obtidos por meio do tipo de manejo de plantas
daninhas, o espaçamento utilizado, densidade de plantas e até mesmo o tipo de cultivar.
Nesse sentido, uma das principais discussões pertinentes a esse assunto trata-se do tipo
de espaçamento entre linhas a ser utilizado na semeadura, pois TOURINO (2002) já
mencionava que o espaçamento entre as linhas e a densidade de plantas nas linhas podem ser
manipuladas, com a finalidade de estabelecer o arranjo mais adequado à obtenção de maior
produtividade e adaptação à colheita mecanizada da leguminosa. É perceptível que com a
definição de um espaçamento correto o produtor poderá obter um maior rendimento e ao mesmo
tempo, promover o manejo integrado de plantas daninhas, colaborando assim para um uso mais
sustentável do solo.
Atualmente os espaçamentos entre linhas utilizados no cultivo de soja variam entre 40 e
60 cm (Embrapa,1997) e as maiores produtividades são encontradas nos menores espaçamentos
(Cardoso & Rezende, 1987). Essa afirmação é ressaltada por TAYLOR (1980) que destaca em
seu projeto que a diminuição do espaçamento entre linhas aumenta o rendimento de grãos
devido a maior interceptação de luz, ocasionada pela melhor distribuição das plantas na área
durante a formação de legumes.
Conforme observado em literatura, aparentemente a escolha por espaçamentos menores
propicia maiores rendimentos e consequentemente um maior aproveitamento do solo a ser
cultivado. Johnson et al. (1997) aponta que resultados na redução do espaçamento entre as
linhas da soja demonstraram que esta técnica pode melhorar o controle de plantas daninhas e o
rendimento dessa cultura. No Brasil as perdas na produção agrícola estão em torno de 20-30 %
por causa da presença de ervas daninhas no cultivo (Lorenzi, 2006). Acredita-se que a redução
do espaçamento reduz a incidência de plantas daninhas devido ao sombreamento provocado
pelas plantas de soja.
Desta forma o presente trabalho teve como objetivo avaliar o desenvolvimento e
produtividade de plantas de soja em função do espaçamento de cultivo e do manejo de plantas
daninhas na região sul do Tocantins.
MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi instalado e conduzido em uma propriedade rural no município de GurupiTO situado a 321 m de altitude, na latitude de 11º40.806’ S e longitude 49º04.822’ W durante
o período dos meses de dezembro de 2014 a abril de 2015.
Os tratamentos constituíram-se da semeadura de soja, do cultivar TMG132RR, nos
espaçamentos de 30, 50, 70 e 90 cm, sendo 4 linhas de 10 metros linear com 16 plantas/m,
caracterizando assim a parcela. Nestes 10 metros, metade foi mantido sem plantas daninhas e a
outra metade não sofreu capina, caracterizando assim a subparcela.
Sendo assim o delineamento experimental foi o de blocos casualizados em parcelas
subdivididas dispostas em um esquema fatorial 2x4 (manejo de plantas daninhas X
espaçamentos), com 4 repetições. Para fins de avaliação considerou-se como área útil as 2 linhas
centrais de cada subparcela, descontando 1 metro de borda de cada lado. As capinas foram
realizadas semanalmente ou de acordo com a demanda da infestação.
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No momento da semeadura realizou-se uma adubação de base com 400 Kg/ha de NPK
na formulação 0-25-15 sendo que as sementes se encontravam inoculadas com a bactéria
fixadora de nitrogênio do gênero Rhizobium.
Aos de 25 DAS (dias após a semeadura), mediou-se a alturas de 6 planta da área útil de
cada parcela. Além disso, foi atirado aleatoriamente um quadro de 0,25 m² no interior de cada
sub parcela, em que não ocorreu o controle de plantas daninhas, e em seguida fez-se a contagem
e identificação dessas plantas infestantes presentes. Este procedimento repetiu-se a cada 15 dias
até os 70 dias após a semeadura, momento em que se verificou uma pausa no crescimento das
plantas de soja.
Aos 120 DAS realizou-se a colheita. Nessa ocasião foi verificado a quantidade de plantas
existentes na sub parcela para efeitos de cálculos. Coletou-se também 10 plantas de soja da área
útil de cada parcela para contagem de vagens e determinação da produtividade.
Os valores referentes à produtividade e a quantidade de vagens forma submetidos à
análise de variância pelo teste F, e as médias comparadas pelo teste t ao nível de 5% de
probabilidade. Aplicou-se a curva de tendências nos dados referentes às alturas de soja e
realizou-se a frequência relativa do perfil de daninhas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As quantidades de plantas daninhas por família são apresentadas na Tabela 1. Por meio
desta verifica-se que foram encontradas oito famílias, sendo 6 dicotiledôneas e 2
monocotiledôneas, além de um pequeno grupo que não foram identificadas. Dentre estas a
família Malvaceae apresentou frequência relativa de 43,58 % seguida pelas famílias
Convovulaceae e Fabaceae, com frequência relativa de 33,85 % e 15,31 %, respectivamente.
Ressalta-se também que somente as famílias Malvaceae, Convulaceae, Fabaceae e
Euphorbiaceae estavam presentes em todos os tratamentos avaliados.
Quando se utilizou espaçamentos de 30 e 50 cm, ocorreu uma menor porcentagem de
plantas infestantes, corroborando com Johnson et al. (1997), onde menores espaçamentos
resultam em um maior controle de ervas daninhas. Enquanto o espaçamento de 90 cm foi o
tratamento em que apresentou a maior diversidade de famílias.
Tabela 1. Frequência relativa das famílias de plantas daninhas encontradas durante as
avaliações. Gurupi - TO, 2015.
Família
Convovulaceae
Malvaceae
Fabaceae
Euphorbiaceae
Phyllanthaceal
Cyperus sp
Poaceae
Rubiaceae
Não identificadas
Total

30 cm
6,03 %
8,04 %
3,91 %
0,22 %
0,89 %
0,45 %
19,55 %

Espaçamentos
50 cm
70 cm
4,80 %
12,96 %
7,26 %
13,18 %
2,01 %
4,13 %
0,11 %
0,45 %
0,22 %
0,89 %
0,11 %
0,11 %
15,08 %
31,17 %

90 cm
10,06 %
15,08 %
5,25 %
0,45 %
0,34 %
0,11 %
2,91 %
34,2 %

Total no experimento
33,85 %
43,58 %
15,31 %
1,23 %
0,56 %
1,90 %
0,11 %
0,11 %
3,36 %
100 %

Na Figura 1 observa-se o resultado da medição da altura das plantas de soja em função
de diferentes espaçamentos de cultivo com e sem plantas daninhas. Observa-se que não
ocorreram diferenças significativas entre os tratamentos testados independente do manejo de
plantas daninhas.
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Espaçamento de 90 cm
y = -0,0075x2 + 1,517x - 23,312
R² = 0,9818

y = -0,0075x2 + 1,517x - 23,312
R² = 0,9818
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Figura 1. Curvas polinomiais de ordem 2
de alturas de plantas de soja nos respectivos espaçamentos com a ausência e a presença de
plantas daninhas. Gurupi - TO,2015.
Entretanto, nota-se que, aos 70 DAS as plantas cultivadas no espaçamento menores, 30 e
50 cm, apresentaram uma maior altura tanto na presença quanto na ausência de plantas
daninhas, quando comparados aos outros tratamentos. Este comportamento é considerado
normal uma vez que menores espaçamentos tendem a promover o estiolamento das plantas,
devido a competição por luz.
Observa-se ainda que, com exceção das plantas cultivadas no espaçamento de 90 cm,
após 40 DAS as plantas daninhas promoveram uma influência negativa no crescimento das
plantas de soja, ainda que de forma branda. Já, quando se utilizou o espaçamento de 90 cm não
observou diferenças de altura entre as plantas avaliadas, indicando que as condições do meio
foram suficientes para atender as necessidades tanto da cultura quanto das plantas infestantes.
Na Tabela 2 encontram-se os valores referentes à quantidade de vagens produzidas por
plantas de soja em função dos espaçamentos e da presença ou ausência de plantas daninhas.
Observando-a, nota-se que, estatisticamente, não ocorreram diferenças significativas em função
dos espaçamentos e manejo de plantas daninhas utilizados.
A produtividade de soja em função de diferentes espaçamentos e manejo de plantas
daninhas estão apresentados na Tabela 3. Apesar do teste F não ter sido significativo para a
interação, verifica-se que o seu valor foi baixo e na aplicação do teste t foram encontradas
diferenças entre as médias.
Observa-se que estatisticamente o espaçamento de 30 cm proporcionou uma maior
produtividade em relação aos espaçamentos de 70 e 90 cm, na ausência de plantas daninhas, e
foi superior a todos os outros na presença de plantas daninhas.
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Especificamente com relação ao manejo de plantas daninhas, verifica-se na Tabela 3 que,
estatisticamente, ocorreu diferença apenas para o espaçamento de 30 cm. Especula-se que tal
fato pode estar associado a uma menor perda de água do solo devido uma cobertura mais intensa
do mesmo. Tal informação deve ser tratada com cuidado, devendo considerar as condições em
que o trabalho foi realizado, não sendo recomendado o cultivo de soja sem manejo de plantas
daninhas.
Tabela 2. Quantidade de vagens por planta de soja em função de diferentes espaçamentos e
manejo de plantas daninhas. Gurupi – TO, 2015.
Manejo de Plantas Daninhas (F1)
Ausência de Plantas Daninhas
Presença de Plantas Daninhas
Valor de F
CV (%)
DMS

30 cm
33,82 aA
33,95 aA
F1
0,2427 ns

ns não significativo (p >= 0,05).

Espaçamentos (F2)
50 cm
70 cm
90 cm
32,03 aA
42,87 aA
47,13 aA
40,32 aA
34,33 aA
39,73 aA
F2
F1 x F2
1,1491 ns
1,0429 ns
34,75
-

Tabela 3. Produtividade de plantas de soja em função de diferentes espaçamentos e manejo de
plantas daninhas. Gurupi – TO, 2015.
Manejo de Plantas Daninhas (F1)
Ausência de Plantas Daninhas
Presença de Plantas Daninhas
Valor de F
CV (%)
DMS

30 cm
983,16 bA
1406,39 aA
F1
0,8640 ns

Espaçamentos (F2)
50 cm
70 cm
90 cm
804,46 aAB
476,21 aB 560,66 aB
788,16 aB
485,86 aB 492,09 aB
F2
F1 x F2
12,2631 **
1,4639 ns
39,49
380,96

**significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < 0,01). ns não significativo (p >= .05) As médias seguidas pela
mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem estatisticamente entre si pelo Teste t ao nível
de 5% de probabilidade.

CONCLUSÕES
- As plantas de soja quando submetidas a menores espaçamentos, aparentemente,
apresentaram um melhor crescimento no decorrer de seu ciclo vegetativo.
- O espaçamento de 30 cm apresentou uma maior produtividade quando cultivado,
independente do manejo de plantas daninhas.
- O manejo de plantas daninhas influenciou a produtividade da soja apenas quando
cultivada no espaçamento de 30 cm.
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1

RESUMO: No Brasil a produção de arroz tem crescido a cada ano, atualmente ocupa o nono
lugar no ranking mundial. O Tocantins encontra-se na quinta posição brasileira, sendo
responsável por 4,4 % da produção com perspectivas de crescimento a cada safra. Com o
aumento da produção, proporcionalmente, aumenta a quantidade de resíduos gerado sendo o
principal a casca que chega a 30% do peso total. Este trabalho tem como meta avaliar a
viabilidade ambiental e econômica da produção de energia térmica em cerâmicas próximas as
beneficiadoras de arroz a partir da queima em fornos da casca deste cereal na cidade de Paraíso
do Tocantins, região central do estado. A metodologia utilizada foi a bibliográfica, a
explanatória e a explicativa.
Palavras-chave: casca de arroz, energia térmica, resíduo.

USE OF BARK OF RICE FOR THERMAL ENERGY GENERATION IN
OVENS IN CERAMIC THE TOWN PARAISO OF TOCANTINS - TO
ABSTRACT: Brazil in rice production has grown every year, currently ranks ninth in the
world rankings. The Tocantins is the fifth Brazilian position, accounting for 4.4% of
production growth prospects each season . With the increase production proportionally
increases the amount of waste being generated to the main shell that reaches 30 % of the total
weight. This work aims to evaluate the environmental and economic viability of thermal
energy near the hulling rice from burning ovens in the bark of this cereal in the town of
Paraíso do Tocantins , central region of the state ceramics . The methodology used was the
literature, exploratory and the explanatory .
KEYWORDS: residue , rice husk , thermal energy.
INTRODUÇÃO
A humanidade desde que surgiu o fogo vem cada dia mais dependendo da produção de
energia para manter seu conforto, segurança e outros benefícios. Porém, a partir do século XX
esta dependência se tornou inexorável, principalmente do petróleo e seus derivados. Estes
últimos são causadores de diversos danos ambientais ao Planeta e consequentemente aos seres
humanos. Passou-se a desenvolver fontes de energia alternativas ao petróleo, neste contexto
surgiu a opção da biomassa uma fonte viável economicamente e ambientalmente para produção
de energia térmica, elétrica e combustíveis.
Do ponto de vista energético, biomassa é todo recurso renovável oriundo de matéria
orgânica, seja de origem animal ou vegetal, que pode ser utilizada na produção de energia. A
biomassa pode ser originada de plantas aquáticas e terrestres, óleos vegetais, resíduos
industriais, urbanos, florestais e agropecuário. Dependendo da tecnologia utilizada para o
aproveitamento da biomassa, ela pode ser transformada em eletricidade, calor e combustíveis.
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(MARCONATO; SANTINI, 2008). Os resíduos são as formas mais acessíveis e com menores
custos disponíveis para geração de energia, além de contribuir para a não degradação do meio
ambiente com o descarte inadequado.
Este trabalho tem como meta avaliar a viabilidade ambiental e econômica da produção de
energia térmica em cerâmicas próximas as beneficiadoras de arroz a partir da queima da casca
deste cereal em fornos na cidade de Paraíso do Tocantins, região central do Estado.
Este se justifica pois conforme CONAB (2014), a produção de arroz na safra 2013/2014
no Brasil foi de 12.167,7 mil toneladas ocupando a nona posição em produção mundial, sendo
o estado do Rio Grande do Sul o maior produtor, responsável por 66,7% da produção nacional,
seguido por Santa Catarina (8,8%), Mato Grosso (4,8%), Maranhão (5,4%) e Tocantins
ocupando a quinta posição responsável por 4,4% da produção nacional.
Sendo o Tocantins o principal produtor de arroz da região Norte, com 55,3% da produção
dessa região, aponta para a necessidade de estudos que proponham alternativas para o adequado
destino de um dos resíduos de seu processo de produção, a casca.
MATERIAL E MÉTODOS
Os processos metodológicos utilizados foram os exploratórios, explicativos e
bibliográficos. Para a formulação de conceitos e definições foram utilizadas informações
contidas em dissertações e teses, artigos científicos e publicações de portais como, por exemplo:
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Companhia Nacional de
Abastecimento (CONAB), Centro Nacional de Referência em Biomassa (CENBIO) e outros.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O Tocantins é o principal produtor de arroz da região Norte. No estado o arroz é cultivado
em dois ecossistemas (terras altas e várzeas) sendo o maior cultivo em terras altas (MAPA,
2013).
Segundo CONAB (2014), a área plantada no estado na safra de 2013/2014 foi de 113,9
mil hectares, havendo uma redução em relação a safra de 2012/1013 com variação de 4,4%,
mas não perdeu em produtividade, onde houve um aumento de 0,5% sendo sua produção na
safra de 2013/2014 de 543,6 mil toneladas.
Deste total produzido no Tocantins, 30% é comercializado em casca para os estados de
Goiás, Bahia e Ceará e os 70% restantes são beneficiados e empacotados no estado e
comercializados, no próprio estado, no Pará e Maranhão (MAPA, 2013).
A produção tocantinense de arroz vem aumentando a cada safra, o que proporcionou
também o aumento de unidades de beneficiamento, onde sindicalizadas totalizam 20 indústrias
arrozeiras, destas, cinco (25%) localizam-se em Paraíso do Tocantins, região central do estado
(MAPA, 2013).
Do beneficiamento do arroz, tem-se como subproduto a casca, considerado um resíduo
agroindustrial, sendo um material fibroso, composto por celulose, lignina e resíduo orgânico,
com elevado volume e baixa densidade (CASAGRANDE et al. 2008). Devido ao seu alto poder
calorífico, algumas beneficiadoras a utilizam como fonte alternativa de calor para secagem no
próprio grão, mas esta utilização consome apenas 30% do total produzido (CASAGRANDE et
al. 2008).
O destino primário da mesma é a compostagem e depósito direto no solo, sendo o tempo
que leva para se decompor de aproximadamente 5 anos e emite uma grande quantidade de
metano e por ser de baixa densidade, em torno de 130kg/m3, necessita de uma grande área para
sua disposição. Outra prática é a queima não controlada a céu aberto emitindo grande
quantidade de monóxido e dióxido de carbono, gases esses causadores do efeito estufa
(MAYER, 2006).
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A casca gerada segundo Coelho, Palleta e Freitas, 2000 apud Cenbio, 2008, representa
30% do peso total do arroz e seu Poder Calorífico Inferior (PCI) é de 3.384,09 kcl/kg.
Baseado nesta porcentagem e efetuando os cálculos, o Tocantins gerou de casca de arroz
na safra de 2013/2014, 163,08 mil toneladas, necessitando de 1.254,08 mil/m3 de área para
depósito.
Desta forma vê-se a necessidade ambiental de um adequado descarte a esse resíduo, para
que não haja geração de gases de efeito estufa que contribuem ao aquecimento global e
agregação de valor ao produto com a venda do mesmo.
Segundo Foletto (2005, p. 1055) a geração de energia através da queima da casca de arroz
é uma alternativa praticável do ponto de vista tecnológico, viável do ponto de vista econômico
e ética do ponto de vista ecológico, pois todo CO2 produzido na queima volta para o ciclo de
carbono da biosfera terrestre.
De acordo com Mayer (2006, p. 2), da queima da casca de arroz tem-se a cinza que pode
ser usada em vários ramos industriais tais como eletrônica, construção civil, cerâmica, indústria
química, fabricação de células fotovoltaicas e outros.
A cinza resultante da queima gira em torno de 18% do peso da casca de arroz, se
descartada diretamente no meio ambiente seria uma fonte poluidora do solo, pela quantidade
de carbono residual que possui, mas se for comercializada fechará o ciclo da produção de arroz,
já que haverá o total aproveitamento da matéria prima vinda da lavoura, sendo que o farelo, o
gérmen e outras partes já têm sua destinação no mercado (FOLETTO, 2005).
Segundo MAPA (2103), na cidade de Paraíso do Tocantins existem duas indústrias
beneficiadoras e três beneficiadoras e empacotadoras de arroz. Como alternativa ao descarte da
casca de arroz, esta vem sendo utilizada em geração de energia térmica em fornos de cerâmicas
da cidade. Pela proximidade das indústrias de beneficiamento com as cerâmicas, torna-se
vantajoso economicamente o transporte, pois este é um dos gargalos considerando sua baixa
densidade.
Na cidade acima citada, existem em funcionamento três cerâmicas, todas utilizam a casca
de arroz em seus fornos, sendo que duas utilizam somente a casca e a outra utiliza casca e lenha.
No vídeo institucional (da Cerâmica Milenium, consta que a empresa teve uma economia em
torno de 50% com o uso da casca de arroz nos fornos em substituição a lenha. O custo para
produção de 30.000 peças era em torno de R$ 1.000,00 e hoje gastam em torno de R$ 500,00
para produzir essa mesma quantidade e fechando o ciclo vendem as cinzas da queima da casca
de arroz para empresa siderúrgica. Esse projeto sustentável lhes rendem créditos de carbono
com retorno financeiro em torno de R$ 160.000,00 anuais.
O emprego da casca de arroz nos fornos das cerâmicas contribui para um descarte
adequado ambientalmente para as empresas beneficiadoras e economicamente para as
cerâmicas que delas utilizam para geração de energia térmica.
CONCLUSÃO
O aproveitamento de resíduos é uma tendencia necessária nas agroindústrias do ponto de
vista ambiental, social e econômico. Em um mundo competitivo atual a necessidade de
agregação de valor ao seu produto é fator determinante para o sucesso financeiro da empresa.
A sustentabilidade da mesma abrirá mercado à interessados em adquirir produtos
ecologicamente corretos e a socidade encontra-se cada vez mais exigente neste sentido.
Caso o descarte da casca de arroz seja feito de maneira incorreta em mananciais,
diretamente no solo ou a queima a céu aberto causará danos ao ambiente.
Através dos dados apresentados de produção de arroz no estado do Tocanitns e sua
perspectiva de aumento verifica-se a necessidade da utilização da casca deste ceral para geração
de energia térmica em fornos de cerâmicas, situadas próximas a bendeficiadoras propiciando
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um descarte desse resíduo de modo sustentável economicamente para a empresa e
ambientalmente para a sociedade.
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RESUMO: A uva é um fruto não-climatérico apresentando reações degradativas e não
incrementam a qualidade após colheita. Os principais problemas que ocorrem em uva são as
podridões, a desidratação do ráquis causada pela perda de água e como consequência da seca
do pedicelo ocorre o desgrane. Uma técnica para reduzir a perda de água é o uso de atmosfera
modificada que pode ser adquirida utilizando filmes plásticos ou aplicando coberturas ou
filmes comestíveis. Visto isto, objetivou-se avaliar a perda de massa fresca, o escurecimento
do ráquis e a presença de podridões em uvas ‘Benitaka’ tratadas com fécula de mandioca. As
uvas foram colhidas, em estádio de maturação ideal, em área comercial em Petrolina/PE.
Após a seleção dos cachos e retirada de bagas feridas e machucadas, os mesmos foram
submetidos aos tratamentos com 0, 1, 2, 3 e 4% de fécula de mandioca, após secas seguiram
para armazenamento em câmara fria à temperatura de 0 ± 1 oC. A cada quatorze dias avaliouse a perda de massa fresca, o escurecimento do ráquis e a presença de podridões. A perda de
massa fresca não foi influenciada pela fécula de mandioca e aumentou com os dias de
armazenamento atingindo perdas acima de 10 % aos 84 dias de armazenamento. Após 56 dias
de armazenamento os ráquis dos cachos de uvas apresentavam-se escurecidos e com 42 dias
de armazenamento começaram a surgir podridões. O uso da fécula de mandioca não foi capaz
de controlar a perda de massa fresca e consequentemente o escurecimento do ráquis.
Palavras–chave: Vitis vinifera, atmosfera modificada, escurecimento do ráquis.

ACTION OF CASSAVA STARCH IN THE LOSS OF WEIGHT AND
ROT IN 'BENITAKA' GRAPES
ABSTRACT: The grape is a non-climacteric fruit presenting degradative reactions and do
not increase the product quality after harvest. The main problems that occur in grapes are
rotting, the rachis dehydration caused by water loss and as a result of the pedicel dried occurs
desgrane. One technique to reduce water loss is the use of a modified atmosphere that can be
gained by using plastic films or applying cover or edible films. Seen it aimed to evaluate the
weight loss, the darkening of the rachis and the presence of rot in 'Benitaka' grapes treated
with cassava starch. The grapes were harvested in ideal ripening stage in the commercial area
in Petrolina/PE. After the selection of clusters and withdrawal of wounds and bruised berries,
they were subjected to treatments with 0, 1, 2, 3 and 4% of cassava starch, after droughts
followed for storage in cold chamber at a temperature of 0 ± 1 °C. Every fourteen days all
bunches were evaluated for the weight loss, rachis darkening and presence of rot. The fresh
mass loss was not affected by cassava starch and increased with the days of storage losses
reaching over 10% after 84 days of storage. After 56 days of storage the rachis of grape
bunches it had darkened and 42 days of storage began to emerge rot. The use of cassava
starch was not able to control the loss of mass and consequently the darkening of the rachis.
KEYWORDS: Vitis vinifera, modified atmosphere, rachis darkening.
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INTRODUÇÃO
O Nordeste Brasileiro é a segunda região mais produtora de uva no Brasil atingindo
284.325 t no ano de 2013, sendo que os estados da Bahia e Pernambuco produzem 99% da
produção desta região (IBGE, 2015). A uva de mesa produzida no Valo do São Francisco,
Petrolina/PE e Juazeiro/BA, é direcionada em aproximadamente 95% para o mercado externo.
O mercado externo exige frutos de boa qualidade e sem defeitos o que acarreta na necessidade
de tecnologias que mantenham a qualidade do produto até a chegada ao mercado consumidor.
No semiárido brasileiro a uva ‘Benitaka’ destaca-se como o cultivar de uvas de
coloração vermelha mais importante. É um cultivar com semente originado de mutação
somática do cultivar ‘Itália’, descoberto no munícipio de Floraí/PR, e introduzido no
Submédio São Francisco, em 1994 (LEÃO et al., 2009).
A uva é um fruto não-climatérico e, portanto as mudanças físicas e químicas que
ocorrem em pós-colheita geralmente são degradativas e não incrementam a qualidade do
produto (KAYS, 1991). Os principais problemas que ocorrem em uva são as podridões, a
desidratação do ráquis e o desgrane causando perdas e prejudicando a qualidade (CASTRO et
al., 1999; PERKINS-VEAZIE et al., 1992; SOUZA, 2001). O escurecimento e a desidratação
do ráquis são desordens causadas pelo armazenamento refrigerado (NEVES et al., 2008).
Além disto, de acordo com Brackman et al. (2000) e Lima et al. (2004) esta desordem é
causada pela desidratação que é acompanhada pelo desgrane, já que o tecido do pedicelo
torna-se seco e quebradiço. Diante disto, uma forma para a redução da perda de água seria o
uso de atmosfera modificada que pode ser adquirida por meio da utilização de filmes plásticos
de alta ou de baixa densidade ou da aplicação de coberturas ou filmes comestíveis
(VICENTINO et al., 2011).
Os filmes plásticos confeccionados com polietileno de baixa densidade (PEBD) são
muito utilizados na forma de filme sobre o fruto por apresentarem excelentes propriedades de
barreira, porém são de difícil degradação, promovendo assim uma poluição ambiental
(NEVES et al., 2008). Atualmente a sociedade tem demandado produtos sustentáveis e com
isto observa-se a necessidade de utilizar coberturas ou filmes biodegradáveis que não agridam
o meio ambiente e preservam a qualidade dos produtos alimentícios (DAVANCO et al. 2007
e FERREIRA et al. 2009).
As coberturas ou filmes biodegradáveis são aplicados diretamente sobre o produto,
formando uma camada fina e superficial, que regula as trocas gasosas e a perda de água. Estas
coberturas ou filmes biodegradáveis podem ser confeccionadas por diferentes compostos
como: lipídeos, proteínas, derivados da celulose, do amido e outros polissacarídeos. Um dos
polímeros que tem sido estudado e que apresenta potencial para ser utilizado em frutas,
hortaliças e flores é o biofilme de fécula natural de mandioca obtido pela geleificação da
fécula a 70 oC (CHITARRA e CHITARRA, 2005).
Visto isto, o objetivo do trabalho foi avaliar a perda de massa fresca, o escurecimento
do ráquis e a presença de podridões em uvas ‘Benitaka’ tratadas com fécula de mandioca e
mantidas sob temperaturas de 0 ± 1 oC.
MATERIAL E MÉTODOS
As uvas utilizadas neste experimento foram colhidas no ponto ideal de colheita utilizado
comercialmente na Região do Vale do São Francisco. Os cachos de uvas ao chegarem ao
Laboratório da Escola do Vinho do IF Sertão Pernambucano Campus Petrolina Zona Rural
foram limpos, retirando as bagas fora do padrão comercial.
As uvas após limpas foram submetidas a imersão em solução de fécula de mandioca nas
concentrações 0, 1, 2, 3 e 4 % por 1 minuto, em seguida secaram-se à temperatura ambiente.
Após a secagem, armazenou-se os cachos em Câmara Fria à temperatura de 0 ± 1 oC por 84
dias.
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Durante o período de armazenamento avaliou-se a perda de massa fresca do cacho, o
escurecimento do ráquis e a presença de podridões nas bagas a cada 14 dias. A perda de
massa fresca (PMF) do cacho foi determinada por meio de pesagem dos cachos utilizando
balança com precisão de 0,1g. Pela diferença de massa dos cachos obteve-se a porcentagem
de perda de massa fresca. Para a avaliação do escurecimento do ráquis utilizou-se uma escala
com três níveis: nível l, com até 10% do ráquis escurecido; nível 2 com 10 a 40% do ráquis
escurecido e nível 3, acima de 40% do ráquis escurecido, de acordo com Brackman et al
(2000). A ocorrência de podridões foi feita com base em presença (1) /ausência (0) de lesões
características de ataque de patógeno.
O experimento foi montado em esquema de parcela subdividida tendo como parcelas as
concentrações de fécula de mandioca e nas subparcelas os dias de armazenamento. O
delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com 5 tratamentos,
concentrações de fécula de mandioca (0, 1, 2, 3 e 4 %) e 7 períodos de avaliação (0, 14, 28,
42, 56, 70 e 84 dias de armazenamento) com 3 repetições e um cacho de uvas por parcela
experimental.
Os dados de perda de massa fresca foram analisados por meio da ANOVA e de
regressão linear utilizando o programa SAEG. Para os dados de escurecimento do ráquis e
podridões utilizou-se análise descritiva (média e desvio padrão).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para a perda de massa fresca não foi detectado diferença estatística entre as
concentrações de fécula de mandioca, no entanto houve interação entre as concentrações de
fécula de mandioca e os dias de avaliação. Observou-se diferença estatística entre os dias de
avaliação e a perda de massa fresca apresentou comportamento crescente em função dos dias
de armazenamento (Figura 1). Os cachos de uva ‘Benitaka’ tratados com 0 e 2% de fécula de
mandioca apresentaram menor perda de massa fresca em relação aos demais tratamentos no
70o e no 84o dias após o armazenamento. Resultado semelhante foi encontrado por Lemos et
al. (2007), trabalhando com pimentões ‘Magali R’ revestidos com fécula de mandioca nas
concentrações de 0, 3, 4 e 5% armazenadas à 24,5 ± 3 ºC e 60,5 ± 12% UR e a 10 ± 1 ºC e 90
± 5% UR. Por outro lado, Martin et al., (2012) trabalhando com uvas ‘Rubi’ recobertas com
filme biodegradável a base de amido modificado de mandioca e álcool polivinílico
armazenadas a 5 oC tiveram sua perda de massa retardada e vida de prateleira prolongada.
Ŷ = 0,1234X
Ŷ = 0,1396X
Ŷ = 0,1267X
Ŷ = 0,1455X
Ŷ = 0,1481X

R2 = 0,9908
R2 = 0,9845
R2 = 0,9964
R2 = 0,9929
R2 = 0,9909

Figura 1: Perda de massa fresca de cachos de uva “Benitaka” submetidos a 0, 1, 2, 3 e 4 % de
fécula de mandioca armazenados por 84 dias. IF SERTÃO-PE CPZR, 2014.
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O escurecimento do ráquis dos cachos de uva “Benitaka” não mostrou diferença
estatística entre as concentrações e a interação não foi significativa, sendo significativo apenas
os dias de armazenamento. Na Figura 2 observa-se que após 14 dias de armazenamento o
ráquis permanecia verde, no entanto, logo em seguida houve um escurecimento rápido
atingindo entre 10 e 40% do ráquis escurecido aos 28 dias após o armazenamento. O aumento
acentuado do escurecimento do ráquis continuou atingindo nota 3, mais de 40% do ráquis
escurecido, aos 42 dias de armazenamento. O escurecimento do ráquis ocorre à medida que
acontece a perda de massa fresca, isto é explicado pelo fato de que a perda de água do ráquis é
que provoca o seu escurecimento.

Ŷ = 0,9844 + 1,9896/(1+ e-((X - 23,7776)/4,0318))

R2 = 0,9960

Figura 2: Escurecimento do ráquis de cachos de uva “Benitaka” submetidos a 0, 1, 2, 3 e 4 %

de fécula de mandioca armazenados por 84 dias. IF SERTÃO-PE CPZR, 2014.

A presença de podridões pós-colheita só foi detectada após 42 dias de armazenamento
em uvas tratadas com 1% de fécula de mandioca. A partir deste momento surgiram cachos
com podridões nos diferentes tratamentos (Tabela 2), entretanto não foi observado um
aumento de podridões com o tempo armazenamento, uma vez que foram analisados cachos
diferentes.
Tabela 1. Presença de podridões em uva “Benitaka” submetida a concentrações de 0, 1, 2, 3 e
4% de fécula de mandioca ao longo de 84 dias de armazenamento à temperatura de 0 ± 1 oC.
IF SERTÃO CPZR, 2014
Concentração de fécula de mandioca (%)
Dias após o
armazenamento
0
1
2
3
4
0
0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00
14
0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00
28
0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00
42
0,00 ± 0,00 0,33 ± 0,58 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00
56
0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,67 ± 0,58 0,33 ± 0,58
70
0,33 ± 0,58 0,00 ± 0,00 0,33 ± 0,58 0,67 ± 0,58 0,67 ± 0,58
84
0,33 ± 0,58 0,00 ± 0,00 0,33 ± 0,58 0,33 ± 0,58 0,00 ± 0,00
Os resultados obtidos, neste trabalho, não refletem o esperado uma vez que as uvas que
não foram recobertas com fécula de mandioca apresentaram o mesmo aspecto/comportamento
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das tratadas com fécula de mandioca. Este fato pode ter ocorrido porque em todos os
tratamentos foi observado que a película de fécula de mandioca estava se soltando e também
que a temperatura foi eficiente por si só no controle da perda de massa fresca e
consequentemente do escurecimento do ráquis, assim como das podridões pós-colheita.
CONCLUSÕES
O uso da fécula de mandioca não foi capaz de controlar o escurecimento do ráquis, a
perda de massa fresca e as podridões pós-colheita.
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ADEQUAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SEMEADURA DE
ALGODÃO DESLINTADO POR FLAMBAGEM
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RESUMO: Na Região Nordeste do Brasil a matraca é utilizada em larga escala,
principalmente para pequenas propriedades por ser um equipamento de baixo custo, porém,
restringe-se para sementes de algodão devido o línter aderido à semente dificultar sua
semeadura. Assim, objetivou-se adequar e avaliar a matraca para a semeadura de algodão
(Gossypium hirsutum L.) cultivar BRS Rubi deslintado por flambagem. As sementes foram
deslintadas uma, duas e três vezes por um protótipo desenvolvido pela Embrapa Algodão e
comparadas à sementes com línter. Depois, definiram-se três distanciamentos do dosador do
equipamento para avaliação da quantidade de sementes caídas por cova. Quanto ao
desempenho operacional foram analisados o número de sementes distribuídas por cova e a
capacidade operacional (ha.h-1). Também foi analisada a distribuição de frequência de
sementes por cova. Dentre os resultados obtidos verificou-se que apenas dois tratamentos (T6
e T11) se enquadraram no número ideal de sementes por cova, visto que se recomenda de
duas a três sementes, apresentando respectivamente 2 e 3,2. Quanto à capacidade operacional
se observou maior valor médio no T8 e T10 (0,16 ha.h-1), diferindo estatisticamente dos
demais tratamentos. No estudo de distribuição de frequência verificou-se que o T11
apresentou melhor uniformização na distribuição das sementes, o qual permitiu que em 40%
das covas caíssem de 2 a 3 sementes. Assim, conclui-se que para uma adequada semeadura de
G. hirsutum cultivar BRS Rubi na Matraca MEBUKI®, recomenda-se o uso de sementes
deslintadas termicamente com três passagens pelo flambador e distanciamento no dosador de
11 mm.
Palavras-chave: beneficiamento, deslintamento, Gossypium hirsutum L., matraca.

ADAPTATION OF EQUIPMENT FOR COTTON SOWING DELINTING
BY BUCKLING
ABSTRACT: In the Northeast of Brazil the matraca is used on a large scale, especially for
small farms to be a low-cost equipment, however, is restricted to cotton seed because the lint
adhered to hinder their sowing seed. The objective of adapt and evaluate the matraca for
cotton sowing (G. hirsutum L.) BRS Rubi delinting by buckling. The seeds were delinted one,
two and three times by a prototype developed by Embrapa Algodão and compared to seeds
with lint. Then they defined three distances of doser of the equipment for evaluating the
amount of fallen seeds per hole. As for the operating performance were analyzed the number
of seeds per hole and distributed the operational capacity (ha.h-1). It also analyzed the
frequency distribution of seeds per hole. Among the results obtained it was found that only
two treatments (T6 and T11) fitted in the ideal number of seeds per hole, as recommended in
two to three seeds, having respectively 2 and 3,2. As for the operational capability was
observed higher average value in T8 and T10 (0,16 ha.h-1), differing from the other
treatments. In the frequency distribution study it was found that the T11 showed better
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uniformity in the distribution of seeds, which allowed 40% of the holes from falling 2 to 3
seeds. Concluded that an adequate for sowing G. hirsutum BRS Rubi in the MEBUKI®
matraca, the use of thermally delinted in seed is recommended with three passes through the
doser distance and 11 mm.
KEYWORDS: processing, delinting, Gossypium hirsutum L., matraca.
INTRODUÇÃO
O algodoeiro (Gossypium hirsutum L.) é uma planta bastante explorada
economicamente, pois possui uma das fibras vegetais cultivadas mais utilizadas, com
inúmeras aplicações na área industrial, especialmente na indústria têxtil. É uma cultura que
promove a geração de emprego e renda ao homem do campo, que utiliza principalmente as
sementes como meio de propagação da espécie, e para a região Nordeste a cotonicultura é
caracterizada principalmente por ser um sistema baseado em pequenas propriedades, o que
favorece a produção orgânica, porque o mesmo é colhido na grande maioria de forma manual
caracterizando a fibra como principal matéria prima desta espécie (RICHETTI e MELO
FILHO, 2001; BUAINAIN e BATALHA, 2007; BELTRÃO e AZEVEDO, 2008).
Para eficiente semeadura do algodão é necessário uma série de cuidados, dentre os quais
o processo de deslintamento é primordial, visto que o manuseio da semente com línter é
difícil e que as mesmas tendem a se agregar, dificultando a operação de semeadura com
semeadoras mecânicas, originando falhas na lavoura e, em contrapartida, a necessidade de
utilizá-las em maior quantidade por metro linear (MEDEIROS FILHO, 1995).
De acordo com Queiroga et al. (2009), o processo de retirada do línter é uma prática
extremamente importante com intuito da obtenção de lotes de sementes com alto padrão de
qualidade física, fisiológica e sanitária, condições estas indispensáveis para o sucesso da
cotonicultura.
O deslintamento é realizado mecânica ou quimicamente, porém está em estudo um
protótipo desenvolvido pela Embrapa Algodão (FRANÇA et al., 2014) para o deslintamento
térmico (por flambagem) com grande potencial e de menor impacto ao meio ambiente. Para
que o mesmo se torne uma máquina e um método alternativo para os cotonicultores, há
necessidade de avaliar sua eficiência em todas as etapas da cadeia de produção do algodão.
Como no Nordeste a maioria dos produtores agroecológicos possuem pequenas áreas,
realizam a semeadura de forma manual ou com auxílio da matraca, equipamento este com uso
em larga escala devido ao baixo custo de aquisição e versatilidade, porém para cultura do
algodão apenas sementes deslintadas por ácido sulfúrico são adequadas para o semeio. Assim,
objetivou-se adequar e avaliar a matraca para a semeadura de algodão (Gossypium hirsutum
L.) cultivar BRS Rubi deslintado por flambagem.
MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi realizado em duas etapas: primeiramente as sementes de algodão cultivar
BRS Rubi foram deslintadas por um protótipo desenvolvido pela Embrapa Algodão, o qual
utiliza a flambagem para queima do línter nas sementes. Assim, foram passadas três vezes
pela flama sendo retiradas amostras em cada uma delas, atribuindo-se 1P (uma passagem), 2P
(duas passagens) e 3P (três passagens), e para efeito de comparação foi separada uma amostra
de sementes com línter (SL).
A segunda etapa foi realizada no Laboratório de Sementes do IFPE Campus Vitória de
Santo Antão, onde as sementes foram deslintadas quimicamente (DQ) com ácido sulfúrico, de
acordo com as recomendações de Queiroga et al. (2009). Para adequação do espaçamento da
abertura do dosador das sementes na matraca foram atribuídos três distanciamentos para cada
tipo de deslintamento, pois, devido a presença ou ausência do línter apresentam características
de volume diferenciado, totalizando 15 tratamentos como verificado na Tabela 1.
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Tabela 1. Tratamentos para avaliação da adequação do uso da Matraca para semeadura de
G. hirsutum por diferentes processos de deslintamento
TRATAMENTOS

Testes

T1

Semente com línter (SL) + abertura 5,5 mm

T2

Semente com línter (SL) + abertura 10,5 mm

T3

Semente com línter (SL) + abertura 22,5 mm

T4

Uma Passagem (1P) + abertura 5,5 mm

T5

Uma Passagem (1P) + abertura 11 mm

T6

Uma Passagem (1P) + abertura 16,5 mm

T7

Duas Passagens (2P) + abertura 5,5 mm

T8

Duas Passagens (2P) + abertura 11 mm

T9

Duas Passagens (2P) + abertura 16,5 mm

T10

Três Passagens (3P) + abertura 5,5 mm

T11

Três Passagens (3P) + abertura 11 mm

T12

Três Passagens (3P) + abertura 16,5 mm

Quanto ao desempenho operacional foram analisados o número de sementes
distribuídas por cova e a capacidade operacional (ha.h-1). Também foi analisada a distribuição
de frequência de sementes por cova, sendo esta avaliada separadamente por tratamento. A
matraca utilizada foi desenvolvida pela Empresa MEBUKI® (Figura 1.) e o estudo realizado
em laboratório a fim de se obter precisão no número de sementes e assim não mascarar o
rendimento real da semeadura pela matraca, onde foram demarcados 5 m com espaçamento
de 0,4 m entre covas totalizando 10 covas por tratamento e o delineamento utilizado foi
inteiramente ao acaso com quatro repetições. As médias foram comparadas pelo teste de
Scott-Knott a 5% de probabilidade. Para as análises estatísticas foi empregado o programa
computacional ASSISTAT Versão 7.7 beta - 2015.

Figura 1. Equipamento (matraca) desenvolvido pela Empresa MEBUKI® utilizada no
experimento para semeadura de G. hirsutum. IFPE. 2015.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dentre os resultados obtidos, verificou-se que apenas os tratamentos com uma
passagem e distanciamento do dosador de 16,5 mm (T6) e três passagens com distanciamento
de 11 mm (T11) se enquadraram no número ideal de sementes por cova (Figura 2.), visto que
se recomenda de duas a três sementes por cova, apresentando respectivamente, 2 e 3,2. O
tratamento T8 apresentou 3,8 sem/cova, sendo este indicado para sementes que apresente uma
qualidade fisiológica mais baixa necessitando de uma quantidade maior por cova para um
adequado estande no campo.

Figura 2. Valores médios do número de sementes de G. hirsutum caídas por cova pela
matraca. IFPE. 2015.
Os valores médios dos tratamentos T1, T2, T3, T7 e T10 apresentaram menos de uma
semente por cova, observando em muitos casos covas sem nenhuma semente. Isto devesse
pela quantidade de línter aderida à semente, verificado nos tratamentos sem o deslintamento
(T1, T2 e T3) e um espaçamento com abertura inapropriada (de 5,5 mm averiguadas nos
tratamentos T7 e T10), impedindo a saída da semente.
Os tratamentos com uma única passagem pelo flambador foram insuficientes para
obtenção de melhor fluxo das sementes na matraca, porém quando determinada a metodologia
ideal torna-se viável, é o caso do T6. Embora o deslintamento da semente de algodoeiro a
fogo seja considerada uma prática com vantagens como a utilização de semeadeiras
mecânicas e/ou facilidade na manipulação (QUEIROGA et. al., 1993), há a necessidade de
estudos mais aprofundados devido ser um método pouco difundido.
Na avaliação da capacidade operacional foram observados alguns problemas quanto o
entupimento da saída de sementes da matraca. Os resultados desta avaliação estão presentes
na Figura 3., na qual se observou maior valor médio obtido no T8 e T10 (0,16 ha.h-1),
diferindo estatisticamente dos demais tratamentos. Enquanto que o T9 apresentou menor valor
médio com 0,11 ha.h-1. Deve-se levar em consideração que sementes de algodão lintadas,
apresentam um menor fluxo em semeadores, e o T8 e T10 se sobressaíram devido
apresentarem maior número de passagens pelo flambador (2P e 3P) aliados a um espaçamento
no dosador que permitiu a saída facilitada das sementes, minimizando o tempo gasto para
resolução dos eventuais problemas observados nos outros tratamentos. O processo de
flamabagem nesses tratamentos permitiu uma redução do línter presente na superfície da
semente o que diminuiu a aglomeração das mesmas no interior da matraca.
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Figura 3. Valores médios da capacidade operacional (ha.h-1) do uso da matraca para
semeadura de G. hirsutum. IFPE. 2015.
No estudo de distribuição de frequência (Figura 4.), verificou-se que o T11 apresentou
melhor uniformização na distribuição das sementes, o qual permitiu que em 40% das covas
caíssem de 2 a 3 sementes. Dos outros 60% de sementes distribuídas, 48% estão presentes na
frequência de 0-1 e de 4-5 sementes por cova, demonstrando uma uniformidade entre 0 e 5
sementes por cova, acima dessa quantidade ocorrerá, em termos práticos, um uso exagerado
de insumo que resultará em prejuízo ao produtor.

Figura 4. Valores médios da distribuição de frequência do número de sementes de G.
hirsutum caídas por cova pela matraca. IFPE. 2015.
A distribuição de frequência de 0-1 sementes por cova promoveu maior concentração de
sementes, principalmente para aquelas submetidas aos tratamentos em que não sofreram
processo de deslintamento ou que foi realizado com menor intensidade, ou ainda com menor
espaçamento no dosador. Silva et al. (2008), realizou um experimento avaliando a semeadura
de três cultivares de Ricinus communis L. com a matraca em estudo, e quanto a distribuição
de frequência de até uma semente por cova foi observado comportamento diferenciado, com
resultados inferiores ao da quantidade de sementes recomendada. A semente de mamona,
X Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 2015

Anais - Artigos 				

Ciências Agrárias - Agronomia

103

diferentemente de algodão, apresenta superfície lisa o que favorece a saída do equipamento,
não ocorrendo a aglomeração tão frequente com o algodão.
Tratamentos com maior distanciamento no dosador e cujas sementes foram flambadas
com no mínimo duas vezes favoreceram a saída de sementes em grandes quantidades como
observados no T9 e T12 (73 e 60%, respectivamente), com frequência entre 6 a 11 sementes
por cova. Para o produtor esses valores são inaceitáveis economicamente, constatando que a
regulagem de 16,5 mm somados a sementes de algodão flambadas duas e três vezes são
inviáveis para semeadura da cultivar em estudo.
CONCLUSÃO
Para uma adequada semeadura de G. hirsutum cultivar BRS Rubi na Matraca
MEBUKI®, considerando os parâmetros estudados, recomenda-se o uso de sementes
deslintadas termicamente com três passagens pelo flambador e distanciamento no dosador de
11 mm.
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RESUMO: O presente trabalho teve por objetivo identificar a quantidade ideal de fósforo no
solo, visando o desenvolvimento da massa verde e seca das plantas em sua fase inicial. O
milho é o cereal mais cultivado no mundo. Para que seja possível se obter altos índices de
produtividade como esses são necessários o uso de boas práticas agrícolas, dentre elas, a
correção do solo. Para o desenvolvimento inicial das plantas, o fósforo é um elemento
fundamental no metabolismo, estando interligado na transferência da energia celular, como
também na respiração e fotossíntese. O experimento foi conduzido no campo experimental do
Instituto Federal de Rondônia, campus Ariquemes. Na realização do experimento foi utilizado
solo submetido a calagem, areia e compostagem orgânica, nas proporções de 2-1-1. A
adubação foi feita tendo como base recomendação de 16 kg.ha-1 N, 64 kg.ha-1 para K. Para se
testar o efeito da adubação fosfatada utilizou-se os percentuais de 0, 30, 60, 100 e 150%,
levando em consideração analise de solo da região, que é de 96 kg.ha-1 de fósforo. Foi
quantificado também a massa verde e seca da parte aérea e de raízes. Apenas as analises da
massa verde das raízes teve maior desenvolvimento com aumento da dosagem para 150%. As
demais analises tiveram seus melhores resultados na dosagem de 100 % de K.
Palavras-chave: Adubação fosfatada, desenvolvimento inicial, massa verde, massa seca.

FERTILIZING PHOSPHATE IN THE MAIZE IN ITS INITIAL PHASE
ABSTRACT: This study aimed to identify the ideal amount of phosphorus in the soil for the
development of green and dry mass of plants in its early stages. Maize is the cereal most
cultivated worldwide. So you can obtain high productivity as these are needed the use of good
agricultural practices, among them the soil amendment. For the initial development of the
plants, phosphorus is a key element in the metabolism, being interconnected in the transfer of
cellular energy, as well as breathing and photosynthesis. The experiment was conducted in the
experimental field of the Federal Institute of Rondônia, campus Ariquemes. In the experiment
was used soil under lime, sand and organic compost, in the proportions 2-1-1. Fertilization
was made based on recommendation of 16 kg ha-1 N, 64 kg ha-1 for K. To test the effect of
phosphate fertilizer used the percentages of 0, 30, 60, 100 and 150% taking into account
analysis of soil in the area, which is 96 kg ha-1 match. It was also quantified the green and dry
mass of shoots and roots. Only the analysis of green mass of roots has gained momentum with
increased dosage to 150%. The other analyzes had their best results in dosage 100% K.
KEYWORDS: Phosphate Fertilizer, early development, green mass, dry matter.
.
INTRODUÇÃO
O milho (Zea mays L.) é o cereal mais cultivado no mundo, com produção superior a
840 milhões de toneladas, na safra 2009/2010, e produtividade média de 5.194 kg ha-1, sendo
o Brasil o terceiro produtor mundial, depois dos EUA e China (FAO 2012). No Brasil, é a
segunda cultura com maior produção, perdendo apenas para a soja. Tendo o país alcançado na
safra produtividade média de 3.547 kg.ha-1, acréscimo de 4,5 % em relação a safra anterior
(CONAB, 2015).
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Para que seja possível se obter altos índices de produtividade como esses são
necessários o uso de boas práticas agrícolas, dentre elas, a correção do solo. Prática de suma
importância para o acréscimo da produção do milho, principalmente quando levado em
consideração o potencial genético e tecnológico que a cultura possui. Embora existam
materiais genéticos mais tolerantes as condições de acidez, a elevação do pH do solo altera a
disponibilidade e absorção de nutrientes como o fósforo (TISSI, 2004). Segundo Coelho
(2006) a maioria dos solos brasileiros apresenta baixo teor de fósforo disponível apesar de o
fósforo total estar presente em quantidades razoáveis (50 a 350 kg dm-3) resultando em altas
recomendações de adubação desse nutriente.
Atuando na fotossíntese, respiração e transferência de energia, divisão celular,
crescimento das células e em outros diversos metabólicos celulares, o fósforo promove a
formação e crescimento das raízes, melhora a quantidade de muitas frutas e verduras, sendo
essencial para a formação de sementes e manutenção de frutos, para o desenvolvimento mais
rápido das plantas e, para aumentar sua resistência a estresses bióticos e abióticos.
(OLIVEIRA & BISCARO, 2007).
Para o desenvolvimento inicial das plantas, o fósforo é um elemento fundamental no
metabolismo, estando interligado na transferência da energia celular, como também na
respiração e fotossíntese das plantas e sua deficiência no início do crescimento das plantas de
milho pode acarretar danos irreversíveis ao seu desenvolvimento. (GRANT, 2001).
Para Alves Filho et al. (2000), o milho é uma cultura consagrada para confecção de
silagem no Brasil, por apresentar elevada produção de massa verde por unidade de área e
excelente qualidade de fermentação e manutenção do valor nutritivo da massa ensilada. Além
disso, apresenta boa aceitabilidade por parte dos bovinos.
Diante do contexto exposto e da importância do fósforo na agricultura, o presente
trabalho teve por objetivo identificar a quantidade ideal de fósforo no solo, visando o
desenvolvimento da massa verde e seca das plantas em sua fase inicial.
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido no campo experimental do Instituto Federal de Rondônia,
campus Ariquemes. O município localiza-se em latitude de 9°55’12’’ S, longitude de
62°56’59’’ O e altitude 128 metros. O solo predominante na região é o Latossolo Vermelho
Amarelo distrófico. O clima é equatorial com estação seca bem definida entre junho e agosto,
e período chuvoso de setembro a maio. De acordo com a classificação de Köeppen, o clima
predominante na região é quente e úmido, tipo Aw, com temperatura média 26°C, umidade
relativa do ar com média anual de 81% e precipitação anual em torno de 1.638 mm/ano
(SEDAM, 2012).
Na realização do experimento foi utilizado solo (Latossolo Vermelho Amarelo)
submetido a calagem, areia (peneirada) e compostagem orgânica, nas proporções de 2-1-1
(duas porções de terra para uma porção de areia e uma de compostagem orgânica) formando
um substrato. A quantidades a ser usada foi determinada em razão do número de amostras a
serem usadas. Os components foram misturados até formar uma mistura homogênea. Em
seguida foi realizado o ensacamento do solo, usando como recipiente sacos plásticos para
mudas com capacidade de 1,28 dm³. Após o ensacamento, realizou-se a semeadura utilizando
sementes selecionadas, da cultivar (BRS-1040) que é um híbrido simples, mantendo a
quantidade de nitrogênio (N), potássio (K) e variando apenas as quantidades de fósforo (P). A
adubação foi feita tendo como base recomendação de 16 kg.ha-1 para N na forma de uréia e 64
kg.ha-1 para K na forma de cloreto de potássio. Para se testar o efeito da adubação fosfatada
utilizou-se os percentuais de 0, 30, 60, 100 e 150% da dose recomendada, levando em
consideração analise de solo da região, que é de 96 kg.ha-1 de fósforo. Foi utilizado o
fertilizante super simples.
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O experimento foi conduzido com 10 repetições por tratamento, totalizando 50
amostras. Foi analisado o comprimento da parte aérea e de raízes. Foi quantificado também a
massa verde e seca da parte aérea e de raízes.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Observando os resultados das três características avaliadas pode-se notar que em
apenas uma delas apresentou aumento da massa quando elevado a dosagem de fósforo
acima do recomendado, dosagem de 100%.
Na primeira figura é apresentada a avaliação da massa verde da parte área de
planta. É evidenciado que de acordo que se eleva a quantidade de fósforo, aumentado as
porcentagens de 30 para 60 e atingindo seu desenvolvimento máximo na dosagem de 100
% o teor de massa também se eleva. Confirmando o fato que, o valor ideal para se obter
um bom desenvolvimento inicial de planta, quanto a parte aérea é sim valores da
recomendação pré determinada por uma análise de solo, que nesse experimento adotamos
na dosagem de 100%.

Figura 1. Avaliação da massa verde do milho em relação a diferentes doses de fósforo.
IFRO. 2012.
A avaliação da massa verde das raizes apresentou resultados divergentes aos da parte
aérea. Observou-se que quanto maior a dosagem do fósforo maior foi a massa (Figura 1). No
entanto, na parte seca das raizes o resultado foi similar a parte aérea da planta, se observou
uma crescente na massa até atingir a dosagem de 100%, em seguida ouve de regresso na
massa avaliada.
Na avaliação da seca das raízes os dados obtidos corroboram com os encontrados por
Camargo 2011, ele afirma que o uso de práticas culturais como a calagem aumenta a
proporcionalmente a produção de massa de seca do milho, além de aumentar também o teores
de fósforo solúvel no solo.
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Figura 2. Desempenho das raizes em relação a diferentes doses de fósforo. IFRO. 2012.

Figura 3. Desempenho das raizes em relação a diferentes doses de fósforo. IFRO. 2012.
Os resultados obtidos nessa avaliação demostra a necessidade de um bom manejo de
solo e da importância de realização das práticas agrícolas no cultivo do milho, desde a
amostra de solo, a calagem e a adubação. E realçar que o nutriente em excesso pode
prejudicar a planta, como se observou na massa verde da parte aérea e massa seca das raizes,
quando colocado mais adubo do que o recomendado as plantas reduziram seu
desenvolvimento vegetativo.
CONCLUSÕES
O fósforo em excesso pode ser prejudicial a planta, sendo positivo apenas na massa
verde das raízes.
A calagem influencia na absorção do fósforo.
O fósforo é um nutriente indispensável para a planta em seu desenvolvimento inicial.
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RESUMO: A agricultura é uma das principais atividades antrópicas, assumindo papel central
na economia e atua como base para a alimentação mundial assegurando assim, a vida no
planeta. Esse tipo de exploração agropecuária tem sido praticada desde a revolução verde em
duas vertentes primordiais, a agricultura patronal e a agricultura familiar. Sendo esta última
um importante instrumento para redução da miséria, oferecendo segurança alimentar para
milhões de brasileiros, principalmente, nas regiões Norte e Nordeste do país. Objetivou-se
com este trabalho diagnosticar os principais problemas de cunho produtivo e organizacional
no P. A. Transaraguaia no município de Araguatins - TO, fazendo um levantando das
principais causas com as possíveis soluções da problemática relacionada a agricultura
familiar, pelo reconhecimento da importância que a mesma pode garantir a segurança
alimentar da população, além de gerar renda e empregos no meio rural. Evidenciou-se a real
potencialidade desse ramo de atividade por observar que na região existe um gradativo
declínio na produção e na disponibilidade de alimentos em virtude de vários fatores como:
deficiência de assistência técnica, baixa fertilidade dos solos, dificuldade de comercialização
dos produtos, alta incidência de pragas e doenças, dentre outros. Como alternativa adequada
para o fortalecimento da agricultura familiar, foram indicados que houvesse uma
reformulação no processo produtivo existente, com o maior acompanhamento técnico no
campo, manejo adequado do solo, controle eficiente de pragas e doenças, além da aplicação
de políticas eficazes para financiamento e comercialização dos produtos oriundos da
atividade.
Palavras-chave: fertilidade, comercialização, soberania, assistência técnica.

FAMILY AGRICULTURE AND SPECIAL FEATURES IN
PRODUCTION PROCESS
ABSTRACT: Agriculture is one of the main human activities, assuming the central role in
the economy and acts as a basis for world food thus ensuring life on the planet. This type of
farming operation has been practiced since the Green Revolution in two main aspects, the
employer agriculture and family farming. The latter being an important tool for reducing
poverty, providing food security for millions of Brazilians, mainly in the North and Northeast.
The objective of this study was to diagnose the main productive and organizational nature of
problems in the PA Transaraguaia in the municipality of Araguatins - TO, making a lifting of
the main causes to the problem of possible solutions related to family farming, the recognition
of the importance that it can ensure food security of the population and generate income and
jobs in rural areas. It was demonstrated the real potential of this area of activity by observing
that in the region there is a gradual decline in the production and availability of food due to
several factors: technical assistance deficiency, low soil fertility, marketing difficulty of
products, high incidence of pests and diseases, among others. As a suitable alternative to the
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strengthening of family farming, it was indicated there was a reformulation of the existing
production process, with the highest technical monitoring in the field, appropriate soil
management, efficient control of pests and diseases and the implementation of effective
policies for funding and marketing of products from the activity.
KEYWORDS: fertility, marketing, sovereignty, technical assistance.
INTRODUÇÃO
Certamente a agricultura é uma das principais atividades antrópicas, por assumir papel
central na economia e atuar como base para a alimentação mundial assegurando assim, a vida
no planeta (SOUZA JUNIOR, 2011). Essa atividade é realizada desde a revolução verde em
duas vertentes primordiais, a agricultura patronal, marcada pelo altos investimentos e a
agricultura familiar, um modelo produtivo com características próprias de organização, sendo
as atividades desenvolvidas principalmente pela unidade familiar, haver exploração mais
intensificada da mão-de-obra por dispensar a mecanização, além de maior diversidade de
culturas na produção, compondo assim, um sistema de exploração agrícola - agroecossistemas
- mais sustentável (CARNEIRO et al., 2013).
A agricultura familiar, segundo Wanderley (2001), não é uma categoria social recente,
nem corresponde a uma categoria analítica nova na sociologia rural. No entanto, sua
utilização com o significado e abrangência que lhe tem sido atribuído nos últimos anos,
assume um novo posicionamento e destaca-se no cenário mundial por constituir-se em um
importante instrumento para redução da miséria, oferecendo segurança alimentar para milhões
de brasileiros, principalmente, nas regiões Norte e Nordeste do país.
Prestigia-se esse tipo de organização de produção familiar pela promoção da inclusão e
do desenvolvimento com sustentabilidade do campo, garantindo produção de alimentos com
qualidade e em quantidade suficiente para atendimento da demanda familiar e escoamento do
excedente. Porém apesar dos benefícios deste modelo agrícola, existem alguns entraves no
processo produtivo que fazem com que haja o êxodo rural, como alto ataque de pragas e
doenças, solos que por falta de manejo adequado perdem a fertilidade, poucas condições de
mecanizar o cultivo, além do baixo índice educacional e falta de recursos e créditos (ELIZEU,
2008).
Assim, acredita-se que as contribuições deste setor para a economia nacional podem ser
ainda mais fortemente explorada, principalmente com a inserção de técnicas de manejo na
forma de assistência técnica por profissionais qualificados. Pois o sistema de produção
desenvolvido pelos agricultores familiares, baseado apenas em conhecimentos empíricos
tornaram-se ultrapassados perante as mudanças ocorridas no atual cenário econômico e
tecnológico, comprometendo a competividade de mercado do setor, mesmo havendo
significativas potencialidades de produção agropecuária (FLORES e SILVA, 1994).
Diante do contexto exposto acima, o presente estudo objetiva diagnosticar a
problemática da agricultura familiar de ordem produtiva e organizacional no P. A.
Transaraguaia município de Araguatins Tocantins, levantando as principais causas e
discutindo as possíveis soluções para uma melhoria da produtividade e consequente qualidade
de vida para os produtores locais.
MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa foi realizada no Projeto de Assentamento Transaraguaia, localizado no
município de Araguatins - TO, cidade localizada no Extremo Norte do Estado, com latitude
05º39'04" Sul e longitude 48º07'28" Oeste (IBGE, 2009), altitude de 103 metros, situada às
margens do Rio Araguaia. O clima tropical alternadamente úmido e seco, apresenta clima dos
tipos Am (tropical úmido e monção) e Aw (tropical úmido), segundo a classificação de
Köppen.
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O período de chuvas vai de janeiro a maio, com as mais elevadas precipitações em
março e abril, sendo que o verão estende-se de junho a dezembro, constituindo-se nos dois
períodos marcantes da região, apresenta temperatura média mínima, anual, de 10°C a 26°C e
média máxima de 25°C a 35°C, com a umidade média anual de 85%. A insolação média anual
(número de horas de exposição solar de um ponto) é de 1.800 horas, sendo os meses mais
ensolarados os de junho a novembro (PRONESCO, 2009).
O P. A. Transaraguaia foi criado em 31/12/1996 e conta atualmente com 44 famílias
assentadas, trabalhando com o cultivo de grãos, hortaliças e frutas e criação de bovinos, aves,
ovinos e suínos (INCRA, 2014). Para obtenção dos dados discutidos neste trabalho aplicou-se
uma pesquisa qualitativa e quantitativa, na forma de questionário diretamente objetivo, sendo
este elaborado por uma profissional da área, sendo o mesmo mais objetivo possível e
adequado as ideias propostas na pesquisa assim como com a realidade de vida dos assentados.
O direcionamento da pesquisa foi voltado para o fortalecimento do setor agropecuário,
listando as principais atividades que norteiam a renda familiar, expondo as adversidades que
afetam diretamente o processo produtivo e focando na melhoria da qualidade de vida da
população rural. Os dados coletados foram filtrados e organizados em gráficos utilizando o
programa EXCEL 2013.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário (2012) a agricultura familiar é
notada como a grande responsável pela produção da maioria dos alimentos consumidos
rotineiramente no País. Cita-se inúmeros os produtos advindos na produção agropecuária
como commodities agrícolas essenciais na alimentação da população, das quais tem-se 87%
da mandioca, 70% do feijão, 58% do leite, 50% de aves, 59% de suínos, 46% do milho, 38%
do café, 34% do arroz, dentre outros produtos da produção nacional.
Por outro lado essa mesma agricultura que alimenta o Brasil sofre severos declínios de
cunho produtivo, organizacional e político anualmente, ganhando destaque os equívocos
cometidos contra os solos, assistência técnica e extensão rural ineficazes, dentre outros. Nessa
perspectiva acredita-se que o Brasil necessita de uma reciclagem na agricultura familiar, para
que a mesma tenha capacidade de produção suficiente com o menor impacto aos recursos
naturais, promovendo um perfil de produção sustentável (CARNEIRO et al., 2013).
No Gráfico 1, encontram-se os dados com as principais restrições ao desenvolvimento
do processo produtivo. No referido nota-se que a carência de assistência técnica é em 36%
dos casos o principal responsável pela instabilidade no crescimento do setor, seguido da baixa
fertilidade dos solos em 20% e o ataque severo de pragas entomológicas em 16%. Contudo,
sabe-se que é desacertado analisar a influência isolado destes aspectos analisados na produção
como um todo, pois a produtividade de uma propriedade rural pode ser resultante da interação
de todos os fatores influenciáveis na produção, sendo estes capazes de comprometer a
produção e a qualidade dos produtos.
Gráfico 1: Principais restrições do processo produtivo. IFTO - Araguatins, 2015.
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Corroborando com os dados discutidos acima sobre assistência técnica, Schneider
(2003) relata que nos anos de 1995/96 apenas 16,7% dos agricultores familiares brasileiros
utilizavam assistência técnica, sendo que este percentual varia de 2,7% a 5,7% nas região
Nordeste e Norte do Brasil. Este fato perdura até a atualidade com maior frequência nas
regiões menos abastadas do País, como resultado direto da ineficácia dos órgãos gestores.
Quanto a baixa fertilidade dos solos da comunidade, citado como o segundo fator que
mais afeta a produção e a produtividade agropecuária, a condição encontrada no mesmo é sem
dúvida um reflexo direto do mal planejamento das práticas agrícolas resultado da realização
de inúmeras práticas agrícolas que esgotam os nutrientes presentes no solo, tais como: o uso
excessivo do fogo, o cultivo sucessivo de uma mesma cultura por longas datas, ausência de
manejo correto de reposição de nutrientes, dentre outros.
Primavesi (2009), descreve que não somente a fertilidade do solo é afetada com práticas
errôneas de manejo, como também sua permanência em se tornar produtivo, relata ainda que a
prática de derruba, queima e destoca elimina a microbiota do solo, aumenta a compactação e
favorece a erosão, levando a imensas perdas de ordem produtiva, levando a cenários de
desertificação e extinção de áreas anteriormente agricultáveis.
Outro fator de destaque na interferência da produtividade agropecuária com 16% de
indicação (Gráfico 1) refere-se ao ataque severo de pragas entomológicas que afetam a
qualidade e a quantidade dos produtos produzidos. Segundo Gallo et al., (2002) os insetos
pragas causam danos diretos quando atacam o produto a ser comercializado e indiretos
quando atacam estruturas vegetais que não serão comercializadas, mas que atuam diretamente
nos processos fisiológicos que provocarão reflexos diretos na produtividade.
CONCLUSÕES
A agricultura familiar é afetada diretamente por equívocos no processo produtivo, que
levam a sérios problemas como baixa fertilidade dos solos, alto índice de pragas e doenças,
dentre outros. Assim sendo para resolução destes entraves aconselha-se uma reformulação da
maneira de efetuar a assistência técnica, otimizando o uso de técnicas eficientes que visem
maior aproveitamento com sustentabilidade dos solos e maior eficiência no beneficiamento e
comercialização dos produtos.
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AGRICULTURA FAMILIAR: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
EM RONDÔNIA
Waldelaine Rodrigues Hoffmann1, Lourival Inácio Filho2
Discente do curso Técnico em Florestas – IFRO. e-mail: waldelaine-hoffmann@hotmail.com 2Doscente do
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1

RESUMO: A agricultura familiar trata de uma forma de desenvolvimento criada por pequenos

produtores que buscam uma maior rentabilidade, utilizando dos recursos naturais para este
fim. Este método de manejo é totalmente ligado ao pequeno agricultor, que durante muito
tempo perdeu espaço para as áreas de produção em massa, incluindo a industrialização.
Entretanto esta metodologia voltou a ganhar espaço no ambiente rural do estado de Rondônia,
mais precisamente no município de Ji-Paraná devido a grande demanda exigida pela
população e a busca por produtos vindos diretamente do campo, não industriais. A partir de

pesquisas e visitas á campo tornou-se possível a obtenção e registros de dados sobre o
desenvolvimento social, econômico e local destas famílias dedicada a essa vertente da agricultura,
expondo metodologias, resultados e meios de vida dos denominados agricultores familiares.

Palavras-chave: Agricultura, Família, Sustentável, Desenvolvimento.

FAMILY AGRICULTURE – SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN
RONDÔNIA
ABSTRACT: The family agriculture comes to a way of development created by small
producers as seeking greater profitability using of natural resources for this purpose. This
management method It is fully connected to the small producer, that for a long time lost
ground for mass production areas, including industrialization. Meanwhile this methodology
He returned to gain traction in the rural environment the state of Rondônia, more precisely in
the town of Ji-Paraná due to high demand required the population and the search for products
directly from the field, not industrial. From research and field visits will was possible
obtaining and records details on social development, economic and local of these families
dedicated this agriculture shed, exposing methods, results and livelihoods of called family
farmers.
KEYWORDS: Agriculture, Family, Sustainable, Development.
INTRODUÇÃO
As dificuldades encontradas pelo meio ambiente em sua restauração natural acabam por
originar o comprometimento da estabilização natural do planeta, portanto, influenciando
diretamente na produção agrícola e a existência de vida.
A cada ano existe um considerável aumento na população brasileira e
consequentemente é exigida uma demanda maior no cultivo de alimentos. Objetivando as
produções em massa, grande parte dos produtores aderiram ao que lhe trariam maior
rentabilidade em um curto espaço de tempo, assim, aplicam uma quantidade excessiva de
agrotóxicos no solo que mais tarde podem ser prejudiciais à saúde. Desta forma, faz-se
importante desenvolver-se estudos relacionados ao aumento da agricultura familiar, pelo fato
de que influencia de forma relevante na sociedade ressaltando que grande parte dos produtos
consumidos pela população é de origem vegetal e agrícola. Reformulando assim, a
agricultura de forma ecológica e sustentável com uma produção justa e livre de produtos
poluentes, preservando a biodiversidade dos ecossistemas e a saúde humana.
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Na região do município de Ji-Paraná no estado de Rondônia, existem inúmeras famílias
ligadas diretamente com esse meio de rentabilidade dotados de diversas metodologias
inovadoras para a cultura e desenvolvimento local, neste aspecto, esta pesquisa sugere a
análise dos conceitos, metodologias de produção e o desenvolvimento deste mercado em
determinadas áreas da desta região.
MATERIAL E MÉTODOS
O método utilizado partiu de uma base bibliográfica, referenciada por pesquisas de
campo, na qual se utilizou questionários semiestruturados e entrevistas orais. Neste sentido, a
base empírica também se estendeu a observação in loco do método produtivo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O Brasil tem uma vasta expansão territorial ocupada por uma população dependente da
agricultura. É através desta, que chega-se diversas matérias primas para a transformação e
consumo geral da sociedade urbana. Entretanto com a dilatação dos setores industriais e
urbanos se tem perdido grandes áreas, antes utilizada para plantio do pequeno agricultor,
sendo substituída por uma massa de empresas que desenvolve o cultivo em grande escala,
exemplo clássico da produção contemporânea de soja.
Por meio destes acontecimentos, tem-se estendido o êxodo rural, causando problemas
sociais, através dos quais famílias de origem rural tem abandonado seu modo de vida para
recomeçá-la na cidade, causando um desequilíbrio social e na distribuição de alimentos, antes
derivados destas famílias. Uma busca para solucionar esses problemas está sendo efetuada em
Rondônia pela experiência da metodologia denominada Agroecologia. Dentro da
agroecologia existem diversas vertentes, uma dedicada ao desenvolvimento do pequeno
agricultor separada como agricultura familiar. Dentro do que preconiza o tripé da
sustentabilidade envolvendo as esferas social, econômica e ambiental, não se pode esquecer o
desenvolvimento do agente produtor, no caso as famílias de pequenos agricultores. Sem
perder de vista o propósito de uma agricultura diferente que possibilite rendimentos de capital
ao mesmo tempo que agregue valores salutares a uma produção livre de agrotóxicos,
produzida de forma orgânica.
A agricultura familiar que se produz em pequena escala em Rondônia e se utiliza da
agricultura sustentável, orgânica e diversificada alimenta grande parte da população local,
carecendo ainda de maiores estímulos, tendo em vista que o estado ainda importa muitos
alimentos de outras regiões do Brasil. Entrementes para uma agricultura bem elaborada e com
utilização dos recursos proporcionados pela natureza de forma responsável e equilibrada, é
necessário um ambiente corretamente manejado e saudável. Conflitos sociais entre pequenos
agricultores e produtores em grande escala, já que o meio de cultivo em massa depende da
utilização de agrotóxicos e diversos insumos agrícolas, que ao longo de sua utilização
degradam o solo e os recursos nele presentes.
Rondônia passou por um processo migratório e predatório muito intenso entre as
décadas de 1970 e, principalmente, 1980, quando chegaram mais de um milhão de pessoas de
todo o país. Políticas públicas equivocadas de tal período ainda repercutem na atualidade
dentro do incentivo do uso de insumos agrícolas, fazendo com que o solo das áreas de cultivo
do estado que não estão degradadas pelo intensivo uso de agrotóxicos, se aproximam ou já
iniciaram este processo, causando grande impacto na agricultura voltada para a família do
campo, principalmente nos últimos 10 anos.
Porém, a agricultura familiar voltou a ganham impulso a partir da forma preconizada
pela agroecologia que se desenvolveu em determinadas áreas de Rondônia. Conforme se
expandia a agricultura familiar, a partir desta nova forma agrícola passou a alcança elevados
coeficientes de qualidade e eficiência na área, além de agregar valor financeiro. Um exemplo
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de crescimento econômico através dos recursos rurais é que com uma produção maior, o
agricultor pode participar de feiras e entregas para intuições públicas como escolas, hospitais
e centros de ajuda ao cidadão. Isto gera não só renda para o pequeno agricultor como também
maior qualidade de vida e alimentação para o público consumidor.
A agricultura familiar tem a função da busca pelo desenvolvimento e produção agrícola
com baixo teor de agrotóxicos e insumos externos como fertilizantes. Visando uma
reformulação na agricultura convencional, incluindo a utilização e manejo orgânico do solo,
técnicas de rotatividade e compostagem, utilização do espaço disposto adequadamente para
um melhor e mais produtivo cultivo a um longo prazo e uma expansão interdisciplinar e
interinstitucional para gerenciar determinada produção.
Mas a agricultura familiar, por mais que seja voltada para a família, não se limita a esta.
É comum que haja a união de agricultores para o melhor cumprimento dos deveres e
responsabilidades proporcionados pela agricultura e sua expansão como a formação de
associações. Logo, é possível observar que este campo de desenvolvimento não busca
somente a diretrizes econômicas, mas também ecológicas e sociais que envolvem a segurança
alimentar da população e colaboração mútua.
Mesmo a agricultura familiar aos olhos da sociedade sendo um método de trabalho
aberto, através de entrevistas realizadas, foi notável o compromisso e trabalho que os
agricultores tem com esse plantio. Em Ji-Paraná existem diversas feiras realizadas pelos
pequenos agricultores, as hortaliças são a cultura que tem maior domínio e consumo entre os
produtos cultivados, assim sendo, é o mais plantado.
Segundo o Biólogo André de Almeida Silva entrevistado em Ji-Paraná, colocando em
prática a agricultura familiar é possível desenvolver técnicas agrícolas para o controle de
pragas, doenças e compostagem incluindo o retorno não só ambiental, mas também
econômico, em consequência, os agricultores que aderem a prática sustentável, na sua maioria
não se utiliza mais de agrotóxicos ou fertilizantes agroquímicos daí saindo o ganho ambiental,
hoje podem obter certificados e esses pequenos agricultores passarem a vender o produto por
um preço elevado em comparação aos oferecidos no mercado transgênico, logo o ganho
econômico. Esta melhoria econômica gera ganho social, já que a eminente preocupação com a
saúde também possibilita qualidade de vida para os consumidores.
Esse preparo vai de manutenção do solo a escolha de plantas adequadas à época
referente, a frequência de chuvas e a situação climática. Outro ponto muito observado por
esses produtores é a questão dos impactos ambientais negativos que um manejo de forma
equivocada pode proporcionar, estes estão em constante preocupação latente com o meio
ambiente já que é este que proporciona as adequações necessárias para a execução de tal
atividade, incluindo ainda uma conscientização prática em relação a importância das matas
presentes nas áreas próximas ao cultivo.
CONCLUSÕES
Ao decorrer desta pesquisa foi possível a observação de como a agricultura voltada para
a família se desenvolve, influência e evolui no meio, tanto social como ambiental. Por mais
que seja ainda uma agricultura voltada para o pequeno agricultor, ela também é responsável
pelo mantimento da base alimentar da sociedade. Assim, essa política se torna de suma
importância para o desenvolvimento local.
É fato que a produção agrícola familiar tem trago inovações, estas estando presentes em
diversas áreas com a finalidade de beneficiar tanto o produtor e consumidor quanto o meio
trabalhado, partindo de formas de manejos agrícolas com metodologias sustentáveis,
buscando uma alteração e reeducação agrária, frisando a importância da conservação do meio
ambiente como um todo e a produção de alimentos livres de insumos agrícolas, mostrando
também a contribuição destas famílias de produtores para com seu público consumidor.
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RESUMO: Na produção de mudas de cajueiro-anão precoce no Semiárido nordestino, embora
os sais prejudiquem as plantas a partir do nível limiar suportado, o uso de água com alto teor
salino é inevitável. O experimento foi conduzido em delineamento de blocos inteiramente
casualizado, com cinco repetições, em arranjo fatorial 5 x 2, com cinco níveis de salinidade
hídrica (0,2; 3,7; 7,2; 10,7 e 14,2 dS m-1), no solo sem e com biofertilizante bovino, objetivando
quantificar a alocação de biomassa no sistema radicular e aéreo de mudas de cajueiro-anão
precoce produzidas sob estresse salino e uso de biofertilizante bovino na forma líquida. Os
efeitos mais depressivos dos sais na alocação de biomassa das plantas foram observados nas
plantas sem o biofertilizante bovino na forma líquida, onde estas não sobreviveram às irrigações
com águas de 14,2 dS m-1. A elevação da salinidade hídrica na irrigação comprometeu a
alocação de solutos orgânicos nos órgãos das plantas. O biofertilizante bovino mitigou os
efeitos depressivos dos sais às mudas de cajueiro-anão precoce.
Palavras-chave: Annacardium occidentale, biofertilizante bovino, salinidade.

ALLOCATION SOLUTES CASHEW SEEDLINGS ORGANIC EARLY
DWARF IRRIGATED WITH SALINE WATER AND ORGANIC
BIOFERTILIZATION
ABSTRACT: In the production of early dwarf cashew seedlings in the northeastern semi-arid,
although the salts harm the plants from the supported threshold level, the use of water with high
salt content is inevitable. The experiment was conducted in a completely randomized design of
blocks with five replications in a factorial 5 x 2, with five levels of water salinity (0.2, 3.7, 7.2,
10.7 and 14.2 dS m -1) in soil with and without bovine biofertilizer, aiming to quantify the
biomass allocation in the root and aerial system of early dwarf cashew seedlings grown under
salt stress and use of biofertilizers beef in liquid form. Most depressive effects of the salts in
the allocation of plant biomass were observed in plants without bovine biofertilizer in liquid
form, where these do not survive to irrigation waters with 14.2 dS m-1. The raising water
salinity in irrigation committed to allocating organic solutes in the organs of plants. The bovine
biofertilizer mitigated depressive effects of salts to the seedlings of early dwarf cashew.
KEYWORDS: Annacardium occidentale, bovine biofertilizers, salinity.
INTRODUÇÃO
Os efeitos responsivos das plantas à salinidade são peculiares a cada espécie, existindo
plantas tolerantes à exposição a elevadas concentrações de sais e outras mais sensíveis de baixos
a altos níveis salinos. O excesso de sais solúveis na solução do solo, principalmente o sódio e
o cloro, provoca problemas na germinação, estabelecimento das plântulas, crescimento,
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desenvolvimento, rendimento biológico e produtivo das culturas alimentícias e não alimentícias
(TORRES et al., 2014).
Na produção de mudas de cajueiro-anão precoce no Semiárido nordestino, embora os
sais, a partir do nível limiar suportado, prejudique as plantas, o uso de água com alto teor de
sais é inevitável, notadamente no Seridó e Curimataú paraibano. Nestas microrregiões
paraibanas, a água é escassa e apresenta problemas de salinidade. Daí os pomares irrigados e,
especialmente, os viveiros de produção de mudas, são forçados a utilizarem água de baixa
qualidade.
Ante a importância socioeconômica da cajucultura, fazem-se necessárias pesquisas que
evidenciem os níveis de prejuízos da salinidade hídrica na produção de mudas de cajueiro anão
precoce, com destaque na utilização de recursos naturais, como os condicionadores orgânicos,
que possa mitigar os efeitos deletérios dos sais às plantas. Entre estes, surgem pesquisas com
biofertilizantes bovinos (FREIRE et al., 2014; TORRES et al., 2014) que atestam o efeito
minimizador em culturas como limoeiro, maracujazeiro amarelo, cajueiro anão e oiticica.
Com isso, este trabalho objetivou quantificar a alocação de biomassa no sistema radicular
e aéreo de mudas de cajueiro anão produzidas sob estresse salino e uso de biofertilizante bovino
como possível mitigador dos efeitos depressivos dos sais.
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da
Paraíba – Campus Picuí, em delineamento de blocos inteiramente casualizado, com cinco
repetições, em arranjo fatorial 5 x 2, correspondente a cinco níveis de salinidade hídrica (0,2;
3,7; 7,2; 10,7 e 14,2 dS m-1), no solo sem e com biofertilizante bovino, com quatro plantas por
unidade experimental, totalizando 200 plantas. Os tratamentos foram iniciados no dia do plantio
das sementes de cajueiro-anão precoce, cultivar CCP 76.
Os níveis salinos das águas de irrigação foram preparados a partir da diluição de uma
água fortemente salina (CEa = 7,5 dS m-1), com complementação de concentração salina com
cloreto de sódio. O biofertilizante bovino na forma líquida foi obtido a partir da fermentação
anaeróbica do esterco bovino fresco misturado com água não clorada, na proporção de 1:1. O
bioplasma líquido (dissolvido em água na proporção de 1:1) foi aplicado, somente uma vez,
sobre o substrato contido nos sacos de polietileno, numa alíquota de 0,2 dm3 planta-1.
As biomassas secas dos órgãos das plantas foram obtidos após o material ser posto a secar
em estufa de ventilação forçada (65 oC, por 72 horas) para quantificação das matérias secas da
raiz, caule e folhas, no Laboratório de Solos do IFPB, Câmpus Picuí. A distribuição de matéria
seca nos diferentes órgãos ou alocação de biomassa foi calculada em porcentagem com relação
à biomassa seca total (%), conforme Benincasa (2003).
Os dados foram analisados por meio da análise de variância, pelo teste F, e os resultados
submetidos ao estudo de regressão polinomial (BANZATTO e KRONKA, 2006).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
De uma forma em geral, o aumento da salinidade hídrica inibiu a translocação de solutos
orgânicos para o sistema radicial das mudas (Figura 1), com efeitos menos depressivos nas
plantas tratadas com o insumo orgânico, corroborando que os sais comprometem importantes
componentes de produção de plantas glicófitas, conforme relatados por Tester e Davenport
(2003), Munns e Tester (2008) e Freire et al.. (2014).
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Figura 1. Alocação de biomassa radicular em cajueiro anão sob estresse salino e uso de
biofertilizante bovino. IFPB, 2015.
Nas plantas com uso de biofertilizante bovino, a máxima alocação de biomassa nas
raízes (ABR) foi de 31,6 % quando as plantas foram submetidas à irrigação de 9,1 dS m-1. Os
resultados de ABR observados foram de 14,5 % (0,2 dS m-1), de 25,3 % (3,7 dS m-1), 30,8 %
(7,2 dS m-1), 31,0 % (10,7 dS m-1) e 25,9 % (14,2 dS m-1). Nos tratamentos sem o insumo
orgânico, a translocação de solutos orgânicos à raiz apresentou valores que oscilaram de 19,7
% (10,7 dS m-1) a 32,4 % (4,9 dS m-1), com redução superior a 39,2 % entre as ABR nas
plantas irrigadas com águas de menor e maior condutividade elétrica. Independentemente da
condição de uso do biofertilizante bovino, as plantas apresentaram mesmo desempenho de
alocação de biomassa nas raízes quando irrigadas com águas de 7,1 dS m-1, com valores de
30,6 %.
Nos tratamentos com biofertilizante bovino, a alocação máxima de biomassa para o
caule foi de 27,7 %, nos tratamentos de conteúdo salino hídrico estimado de 11,6 dS m-1 e,
sem uso do biofertilizante bovino, com irrigação com água de 5,7 dS m-1, o valor máximo foi
de 36,3 % (Figura 2).
CB - ŷ = 19,457 + 1,4233**x - 0,0615**x² R² = 0,54
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Figura 2. Alocação de biomassa caulinar em cajueiro anão irrigado com águas salinas e uso
de biofertilizante bovino. IFPB, 2015.
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A partir da salinidade hídrica de 10,4 dS m-1, o biofertilizante bovino reduziu os efeitos
depressivos dos sais às plantas. De acordo com Taiz e Zeigher (2013), o desempenho do caule
é quem mais expressa o crescimento da planta, o que revela a importância do biofertilizante
bovino na translocação de solutos das plantas nas condições de estresse salino a partir da
irrigação com água de condutividade elétrica superior a 10,4 dS m-1.
As plantas apresentaram comportamento semelhante quanto à depleção na alocação de
biomassa foliar (ABF) nos diferentes níveis de salinidade hídrica e aposição, ou não, do
insumo orgânico, com melhor desempenho a partir do nível de 6,9 dS m-1 e uso do
biofertilizante bovino (Figura 3).
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Figura 3. Alocação de biomassa nas folhas de mudas de cajueiro anão irrigado com águas
salinas e uso de biofertilizante bovino. IFPB, 2015.
Os efeitos mais depressivos dos sais na alocação de biomassa das folhas foram observados
nas plantas sem o biofertilizante bovino. O valor máximo foi de 47,8 % quando as plantas foram
irrigadas com água de 3,5 dS m-1. As plantas não sobreviveram às irrigações com águas de 14,2
dS m-1. Diferentemente do que se observou nas plantas sem o biofertilizante bovino, as mudas
de cajueiro anão irrigadas com águas de 14,2 dS m-1 sobreviveram e apresentaram valores de
ABF de 46,8 %. Isso evidencia o ajustamento osmótico promovido pelo biofertilizante bovino
em condições de submissão das plantas à salinidade alta, conforme preceituam Asik et al.
(2009). Sem o uso do biofertilizante, com a elevação do conteúdo salino da água de irrigação a
10,7 dS m-1, a ABF foi reduzida em 35,4 %, com valores de 43,8 % (0,2 dS m-1) e de 28,3 %
(10,7 dS m-1).
CONCLUSÕES
A elevação do conteúdo salino da água de irrigação comprometeu a alocação de solutos
orgânicos nas mudas de cajueiro anão precoce.
De maneira geral, o biofertilizante bovino mitigou os efeitos depressivos dos sais à
produção de solutos orgânicos das mudas de cajueiro-anão precoce.
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ANÁLISE AMBIENTAL EM EMERGIA DO PERÍMETRO IRRIGADO
DE MIRORÓS – BAHIA
Silva, C.C1.; Tagliaferro, K.2; Frimaio A.1, Frimaio, G.3
Ifsuldeminas; 2Universidade Paulista; 3IFAC

1

RESUMO: A gravidade da seca no semiárido afeta municípios como o de Ibipeba, no estado
da Bahia. O governo Federal incentivou a implantação de perímetros irrigados no país com a
finalidade de gerar desenvolvimento local e incentivar a permanência desses habitantes,
evitando que migrem para locais que ofereçam melhores condições de vida. O suprimento
hídrico foi retirado do Rio Verde. Este estudo utiliza a síntese em emergia para avaliar o
processo de irrigação por meio dos indicadores ambientais. A importância deste estudo é
sobretudo o cálculo das transformidades e UEVs dos insumos in natura. Os resultados dos
indicadores determinam que o sistema não sobrecarrega o meio ambiente local, tendo em
vista que a implantação desse sistema utilizou maior quantidade de recursos renováveis,
quando comparado aos recursos não renováveis e provenientes da economia. A UEV da água
de irrigação determinada foi de 8,97x1013 sej/m³, o que representa o aumento de 1,73x109
vezes em relação à UEV da água da chuva.
Palavras-chave: Impacto ambiental, perímetro irrigado, emergia, UEV.

ENVIRONMENTAL ANALYSIS ON THE EMERGIA THE MIRORÓS
IRRIGATED PERIMETER - BAHIA
ABSTRACT: The severity of the drought in the semiarid affects cities such as Ibipeba in the
state of Bahia. The federal government encouraged the establishment of irrigation schemes in
the country in order to generate local development and encourage the permanence of these
people, preventing migrate to places that offer better living conditions. The water supply was
removed from the Green River. This study uses the synthesis emerged for evaluating the
irrigation process by means of environmental indicators. The importance of this study is
primarily the calculation of transformities UEVs of inputs and raw. The results of the
indicators determine if the system does not overload the local environment, given that the
implementation of this system needed more amount of renewable resources, compared to nonrenewable resources and from the economy. The particular irrigation water UEV was
8,97x1013 sej / m³, which is increased 1,73x109 times the rainwater UEV.
KEYWORDS: environmental impact, irrigated perimeter, emergy, UEV.
INTRODUÇÃO
No Brasil diversas regiões são afetadas pela falta da água, principalmente as localizadas
em regiões semiáridas. Nessas regiões praticamente não há desenvolvimento, pois a água é de
fundamental importância para o desenvolvimento regional.
Reconhecendo a gravidade deste problema, o governo federal lançou um programa de
incentivo à agricultura familiar, implantando perímetros irrigados em diversas regiões,
principalmente no nordeste.
O perímetro irrigado é definido como uma área que recebe irrigação artificial. Neste
estudo, a irrigação é feita com o uso do reservatório da Barragem de Mirorós.
O projeto de irrigação Mirorós teve início em 1996. Localizado no município de
Ibipeba, no estado da Bahia, distante aproximadamente 670 km de Salvador/BA, tem como
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responsável a CODEVASF (Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco) e,
como projetista, a MAGNA Engenharia Ltda.
O suprimento hídrico do perímetro irrigado é feito a partir de captação de água no
reservatório da Barragem de Mirorós, situada no Rio Verde, a montante da área do projeto.
A implantação do perímetro irrigado proporcionou a geração de novos empregos
(diretos e indiretos) por meio do desenvolvimento agrícola em terras que até então estavam
improdutivas, e em contrapartida a permanência da população em seu local de origem,
evitando desta forma o êxodo.
Nesse sentido, a Contabilidade Ambiental em Emergia foi utilizada neste estudo com o
objetivo de avaliar os impactos ambientais, o índice de carga ambiental que a implantação
impõe ao meio ambiente local, e por meio desses indicadores avaliar se é um benefício
ambiental ou não a implantação desses sistemas nas regiões afetadas pela seca no Brasil.
MATERIAL E MÉTODOS
Contabilidade ambiental em emergia
O presente estudo utilizou como ferramenta a contabilidade ambiental em Emergia
(“memória energética”) com base nos conceitos apresentados por Odum (1996). O valor da
emergia total de um sistema produtivo, incorpora todos os recursos e serviços utilizados para
obtenção de um produto, processo ou serviço, sejam estes provenientes do meio ambiente ou
da economia.
Para a execução da contabilidade ambiental em emergia são construídos diagramas que
identificam os principais fluxos de materiais e energia que constituem o sistema. Esta
metodologia utiliza uma álgebra própria, com a qual é possível calcular indicadores a partir
das relações entre as fontes de recursos que compõem o sistema estudado, sendo classificadas
em renováveis (R), não renováveis (N) e provenientes da economia (F), cujos fluxos de
energia são dispostos em um diagrama de energia de forma separada.
A unidade da emergia é o joule de energia solar, que permite contabilizar os fluxos
provenientes do meio ambiente e da economia com uma base comum, o sej (solar emergy
joules). A transformidade, sej/J, define a quantidade de emergia (sej) necessária para a
obtenção de um joule de um produto, processo ou serviço, seja ele natural ou antropogênico.
Calculada a transformidade de um produto, torna-se possível calcular a energia solar direta e
indireta necessária para sua obtenção. A contabilidade considera tanto os recursos utilizados
para a implantação dos processos como aqueles empregados durante sua operação.
A UEV (Unidade de Valor em Emergia) define a quantidade de sej necessária para a
obtençãoo de uma unidade (m3, g, L, unidade monetária, etc...) de um produto, processo ou
serviço.
Uma vez determinada a transformidade ou UEV de certo número de produtos, torna-se
possível calcular, em cascata, a energia solar indireta necessária para se obter outro produto,
processo ou serviço. Brown e McClanahan (1996) sintetizaram de maneira prática e eficaz as
etapas para observação e avaliação de um sistema produtivo com o uso da contabilidade em
emergia. Identificando as entradas e mostram como construir um diagrama, as tabelas e
como desenvolver a contabilidade em emergia.
Referencial de transformidade
As transformidades e as UEVs utilizadas neste artigo foram retiradas da literatura
(Tabela1).
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Tabela 1. Valores da unidade de emergia usada neste estudo, IFSULDEMINAS, 2015.
Transformindade ou UEV

Unidade

Referências

Sol

1,00

Chuva geopotencial

sej/J

Por definição

1,05x10

4

sej/J

Odum, 2000

Perdas de solo (erosão)

7,40x10

4

sej/J

Brown, 2001

Combustível, J (diesel)

5,50x10

4

Eletricidade, J

sej/J

Bastianoni et al, 2001

5

2,77x10 *

sej/J

Odum, 1996, pg305

Máquinas / equipamentos

6,70x10

9

sej/g

Brown, 2001

Dólar

3,70x10

12

sej/$

Coelho et al, 2002

Madeira

8,79x10

11

sej/kg

Santos, 2010

Uso do solo

2,21x10

4

sej/J

Romitelli, 2000

Aço

2,77x10

9

sej/g

Haukoos, 2002

Blocos cimento

1,35x10 *

sej/g

Haukoos, 1998

Telha de barro
Motores e Bombas

3,06x10 *
4,10x109

sej/g
sej/g

Buranakarn, 1998
Geber e Björklund, 2001

9
9

*Os valores de unidade de emergia calculados anteriores ao ano 2000, sofrerão um fator de correção de 1,68 na
tabela 3 devido a alteração da baseline de emergia da terra.

Durante a pesquisa foram quantificados todos os materiais, equipamentos e mão-deobra para a implantação e operação do perímetro irrigado.
Os fluxos são classificados em três categorias: R (renovável), N (não renovável) e F
(pagos) e são consideradas duas etapas: fase de implantação e fase de operação.
Indicadores
Utilizamos no estudo os indicadores Rendimento em Emergia (EYR), Investimento em
Emergia (EIR), e Índice de Carga Ambiental (ELR), desenvolvidos por Odum (1996).
Foi também calculado o Índice de Sustentabilidade (ESI) proposto por Ulgiati e Brown
(1998). Além destes, calculamos o Percentual de Recursos Renováveis (%R) utilizado,
também, para considerações sobre a sustentabilidade do sistema. Uma breve descrição dos
indicadores, como também as equações para os cálculos, estão presentes na (Tabela 2).
Tabela 2. Apresentação dos indicadores da síntese em emergia, IFSULDEMINAS, 2015.

DESCRIÇÃO

Rendimento em emergia: É a relação entre a emergia total contida no
produto (Y) em relação aos recursos provenientes da economia (F), ou
seja, é a emergia do sistema dividido pela entrada dos fluxos de emergia
provenientes da economia. É um indicador de retorno de energia sobre o
investimento realizado, fornecendo a emergia líquida do sistema.
Índice de carga ambiental: É definido como a relação entre emergia de
entrada dos recursos locais não renováveis e de recursos provenientes da
economia pela emergia dos recursos renováveis. Avalia o estresse
imposto ao ambiente,
Investimento em emergia É a relação entre recursos provenientes da
economia e os recursos gratuitos. Um índice baixo indica que o ambiente
provê mais recursos para o processo que a economia (materiais e
serviços).
Índice de Sustentabilidade: Mede a taxa de sustentabilidade. Valores
maiores indicam sustentabilidade por períodos de tempo maior. Um
sistema para ser considerado sustentável por longo prazo deve ter uma
baixa carga ambiental e alto rendimento em emergia.
Percentual de recursos renováveis: Indica a porcentagem de fluxo de
energia que é proveniente de fontes renováveis. Os sistemas com alto
valor deste índice são mais sustentáveis.

Indicador Equação
EYR = Y/F
ou
(R + N + F)/F

ELR = (N+F)/R

EIR = F/(R+N)

ESI = EYL/ELR

%R
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Iniciamos as análises deste estudo com a construção do diagrama de energia (Figura 1),
possibilitando a visão ampla do sistema estudado.
Com o diagrama de energia foi possível identificar facilmente os fluxos de materiais e
componentes do sistema, juntamente com as interações entre eles.
Os recursos renováveis (R) estão localizados na lateral esquerda do diagrama. Na região
superior localizam-se os recursos de fontes não renováveis (N) e pagos (F).

Figura 1 - Diagrama de energia do perímetro irrigado, IFSULDEMINAS ,2015
A Tabela 3 apresenta os fluxos de material e energia mais significativos no
transporte da água da barragem até a lavoura.

1
Solo ocupado
2
Concreto armado
3
Maquinas e equipamentos
4
Blocos
5
Telha / estrutura (aço)
6
Telha cerâmica (barro)
7
Mão-de-obra
8
Madeira estrutura (telhado)
9
Combustível (Diesel)
10
Motores e Bombas
11
Chuva
12
Sol**
13
Evaporação**
14
Energia Elétrica
15
Mão-de-obra
Emergia Total

J/ano
g/ano
g/ano
g/ano
g/ano
g/ano
$/ano
kg/ano
J/ano
g/ano
J/ano
J/ano
g/ano
J/ano
$/ano

Valor
/(un/ano)

Classe

Unidad
e

Nota

Tabela 3. Avaliação da emergia perímetro irrigado (*), IFSULDEMINAS, 2015.

Descrição

N
F
F
F
F
F
F
F
F
F
R
R
R
F
F

3,18x1015
9,84x107
4,16x106
3,42x107
8,44x105
1,34x106
1,49x108
9,36x102
4,37x1011
2,28x105
8,01x1013
3,10x1017
1,56x1016
3,87x1013
7,49x105

Emergia por
unidade
(sej/un)

Emergia
/(sej/ano)

%
(sej/sej)

2,21x104
1,54x109
6,70x109
2,27x109***
2,77x109
5,14x109***
3,70x1012
8,79x1011
5,50x104
4,10x109
1,76x104 ***
1
1,45x105
4,30x106
3,70x1012

7,02x1019
1,51x1017
2,79x1016
7,76x1016
2,34x1015
6,89x1015
5,51x1020
8,23x1014
2,40x1016
9,35x1014
1,41x1018
3,10x1017
2,26x1021
1,66x1020
2,77x1018
3,06x1021

2,3
<1
<1
<1
<1
<1
18,0
<1
<1
<1
<1
<1
73,9
5,4
<1
100,0%

(*) Cálculos detalhados com os autores .
(**) não foi contabilizado o sol para evitar dupla contagem.
(***)Os valores de unidade de emergia calculados anteriores ao ano 2000, sofreram um fator de correção de 1,68
devido a alteração da baseline de emergia da terra.
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A emergia total do custo do transporte da água no sistema do perímetro irrigado é de
3,06x1021 sej/ano, deste aproximadamente 73,9% sej/sej provém da evaporação, classificada
como recurso renovável (R). Os 26,1% sej/sej restantes são de recursos provenientes de
recursos não renováveis (N) e provenientes da economia (F).
Como apresentado na (Tabela 3) a maior parte do fluxo de emergia que o sistema utiliza
durante a operação do sistema irrigado é da evaporação, o que já era esperado, devido às altas
temperaturas da região.
Fazendo uma comparação com a UEV da chuva geopotencial calculada por Odum
(1996;2000), que é de 5,19x104 sej/m³, com o valor da unidade de emergia (UEV) da água
utilizada na irrigação a transformidade sofreu um aumento de 1,73x109 vezes, resultando no
valor de 8,97x1013 sej/m³ (calculos com os autores).
Levando-se em consideração as duas UEVs descritas acima, a chuva e o perímetro
irrigado, podemos concluir que o meio ambiente é mais eficiente que o sistema estudado
devido ao alto valor em emergia gasto no transporte da água do rio até as lavouras.
Sendo assim, a transformidade de 8,97x1013 sej/J encontrada neste trabalho apresenta-se
como substancial referencial para futuros trabalhos.
Resultados dos indicadores
A classificação dos recursos em N, F e R (tabela 3) possibilitou calcular os indicadores
em emergia (Tabela 4), com intuito de se representar de forma dinâmica as interações do
sistema com o ambiente em que está inserido.
Tabela 4 - Indicadores da síntese em emergia para este estudo (*), IFSULDEMINAS, 2015.
Indicador

Perímetro Irrigado

EYR

43,59

EIR

2,35x10-2

ELR

3,53x10-1

ESI

1,23x102

%R

74%

(*) Cálculos detalhados com os autores.

Com o índice de 43,59 alcançado pelo índice de rendimento em emergia (EYR),
podemos verificar que o sistema de perímetro irrigado utiliza uma proporção maior de
recursos locais renováveis e não renováveis (R+N), em relação ao investimento econômico.
O Investimento em emergia (EIR) é a relação entre recursos pagos e os recursos
gratuitos. O índice 2,35x10-2 é baixo e indica que o perímetro utiliza mais recursos naturais no
processo do que recursos pagos (materiais e serviços).
Quanto maior o índice de carga ambiental (ELR), maior a pressão causada ao ambiente.
O índice de 3,53x10-1 é consequência do grande uso que o empreendimento faz de recursos
renováveis em relação às fontes pagas e não renováveis
O índice de sustentabilidade (ESI) apresentou o valor de 1,23x102, sendo que, quanto
maior o índice, mais sustentável é o sistema. Segundo Ulgiati e Brown (1998) valores abaixo
de 1 indicam que o sistema é sustentável por um curto período, valores entre 1 e 5 são
sustentáveis a médio prazo e valores acima de 5 indicam que o sistema é sustentável a longo
prazo, o que é o caso do sistema estudado.
Em relação ao percentual de recursos renováveis, 74%, podemos concluir que é grande
o fluxo de energia proveniente de fontes renováveis, fazendo deste um sistema sustentável.
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Os indicadores, de modo geral, comprovam um bom desempenho do sistema,
evidenciando pouca sobrecarga sobre o ambiente.
CONCLUSÕES
A análise dos resultados obtidos a partir da contabilidade em emergia evidenciou que
o perímetro irrigado necessita de uma proporção maior de recursos renováveis (R) e não
renováveis (F) em relação aos recursos pagos (F), resultando em um bom desempenho devido
a pouca sobrecarga sobre o ambiente.
O perímetro irrigado também foi classificado como um sistema sustentável a longo
prazo, o que é bom, pois evidencia que ele tem uma baixa carga ambiental e alto rendimento
em emergia.
O sistema estudado apresenta aumento de 1,73x109 vezes quando comparado a UEV
da água da chuva, concluindo que o meio ambiente é mais eficiente que o sistema estudado,
pois apesar de ser sustentável a longo prazo, a chuva é um sistema que tem 100% de
renovabilidade.
Um grande avanço deste artigo foi realizar o cálculo da UEV da água de irrigação do
Perímetro irrigado, permitindo a utilização deste valor para a determinação dos custos locais
para a produção de vegetais e hortaliças produzidas em sistema que utilizem perímetro
irrigado como meio de irrigação da lavoura.
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RESUMO: As feiras e os supermercados são locais comuns para aquisições de hortaliças in
natura. É importante conhecer e compreender as razões que levam o consumidor a escolher o
local para aquisição destes alimentos. Objetivou-se com esse trabalho identificar informações
a respeito de aquisições de hortaliças em São José da Lagoa Tapada-PB, no sentido de
oferecer subsídios para que os comerciantes implantem estratégias operacionais mais
adaptadas às exigências do mercado consumidor. No mês de janeiro de 2011, foram
entrevistados 63 consumidores de hortaliças em feiras livres e supermercados por meio de
aplicação de questionários. No delineamento da amostra representativa da população em cada
estabelecimento, utilizou-se o método de amostra simples sistematizada. A avaliação dos
resultados foi desenvolvida através de análise tabular e descritiva dos dados. Diante dos
resultados obtidos, 81% dos consumidores entrevistados preferem adquirir hortaliças nas
feiras livres enquanto 19% nos supermercados. A escolha das feiras livres teve como principal
motivo, a diversidade de hortaliças com 23%, já nos supermercados os principais motivos
citados foram a higiene e o qualidade do produto, 25% cada. Em relação ao grau de
relacionamento com o vendedor, 52% dos consumidores responderam ser fraco. Quanto à
orientação no uso ou forma de preparo de hortaliças, 97% dos entrevistados disse não ter sido
orientado pelos vendedores. Diante das informações obtidas, os comerciantes podem melhorar
alguns pontos e iniciar outros, colaborando assim com o aumento das vendas.
Palavras-chave: comercialização de hortaliças, feiras livres, supermercados.

VEGETABLES ACQUISITIONS IN SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADAPB, SERTÃO CITY PARAÍBA
ABSTRACT: Fairs and supermarkets are common sites for vegetable purchases in natura. It
is important to know and understand the reasons that lead consumers to choose where to
purchase these foods. The objective of this work to identify information regarding
acquisitions of vegetables in São José da Lagoa Tapada-PB, to provide insight for marketers
to deploy more operational strategies tailored to the consumer market requirements. In
January 2011, we interviewed 63 consumers of vegetables in open-air markets and
supermarkets through questionnaires. In the design of the representative sample of the
population in each establishment, we used the method of simple systematic sample. The
evaluation of the results was developed through tabular and descriptive data analysis. Based
on these results, 81% of consumers surveyed would prefer to purchase vegetables in open
markets while 19% in supermarkets. The choice of free markets had the main reason, the
diversity of vegetables with 23% already in supermarkets the main reasons cited were the
hygiene and the quality of the product, 25% each. Regarding the degree of relationship with
the seller, 52% of consumers responded that weak. As for guidance on the use or manner of
preparation of vegetables, 97% of respondents said he had been guided by the sellers. On the
information obtained, marketers can improve some points and initiate others, thus
contributing to increased sales.
KEYWORDS: marketing of vegetables, free shows, supermarkets.
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INTRODUÇÃO
As hortaliças são alimentos indispensáveis para a alimentação humana, pois são fontes
de vitaminas, sais minerais, carboidratos, fibras e outras substâncias para uma dieta
equilibrada e saudável (FILGUEIRA, 2007).
O negócio de hortaliças é bastante influenciado pela preferência dos consumidores,
refletindo em mudanças na produção e na comercialização (MOURAD et al., 2008). A
necessidade de entender o comportamento do consumidor tem sido alvo de muitas pesquisas.
Ao longo do tempo, vários autores têm procurado compreender as razões que levam o
consumidor a escolher determinado produto, quantidade, momento e local específico em
detrimento de outros (PINHEIRO et al., 2011).
Em São José da Lagoa Tapada-PB, cidade do sertão paraibano, a aquisição desses
alimentos é realizada nas feiras livres e nos supermercados. Estes estabelecimentos segundo
Amor et al. (2012) são os principais locais de venda de frutas e hortaliças in natura.
As feiras constituem-se em territórios consagrados às negociações, encontros sociais,
conversas e outras relações que delimitam um espaço “sagrado e profano”, repleto de vozes e
imagens, enquanto os supermercados têm assumido cada vez mais um papel central no
cotidiano dos consumidores por comercializarem uma demanda mais ampla de alimentos e
por manterem por mais tempo o estabelecimento aberto (VALENTE & PASSOS, 2004;
MARTINS & LUCENA, 2002).
Segundo Vilela & Macedo (2000) os segmentos do agronegócio devem observar
profundamente as tendências de mercado, para identificar quais os atributos dos bens que têm
maior valor sob a ótica do consumidor final, para aproveitar as reais oportunidades de
mercado.
Diante deste contexto, objetivou-se com esse trabalho identificar informações a respeito
de aquisições de hortaliças em São José da Lagoa Tapada-PB, cidade do sertão paraibano, no
sentido de oferecer subsídios para que os comerciantes implantem estratégias operacionais
mais adaptadas às exigências do mercado consumidor.
MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa foi realizada na cidade de São José da Lagoa Tapada – PB, situada na
região de Sousa, no sertão do estado da Paraíba. No mês de janeiro de 2011, foram
entrevistados 63 consumidores de hortaliças em feiras livres e supermercados por meio
de aplicação de questionários. A investigação para a elaboração deste estudo se
fundamentou em uma pesquisa descritiva, que busca descobrir e observar fenômenos,
procurando descrevê-los, classificá-los e interpretá-los (MARTINS, 2003).
A entrevista se deu de forma individual, na qual não foi privilegiado nenhum grupo
de pessoas. O questionário foi composto pelas seguintes perguntas: (1) Local preferido
para compras de hortaliças? (2) Motivo de escolha do local para compra de hortaliças?
(3) Grau de relacionamento com o vendedor? (4) Orientação do vendedor no uso ou na
forma de preparo de hortaliças? Se sim, qual? No delineamento da amostra representativa
da população em cada estabelecimento, utilizou-se o método de amostra simples
sistematizada, uma vez que os consumidores pesquisados eram, necessariamente,
consumidores de hortaliças (CRESPO, 1996). A avaliação dos resultados foi
desenvolvida através de análise tabular e descritiva dos dados. Utilizou-se estatística
descritiva para organização dos dados e posterior confecção dos gráficos.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em relação ao local de preferência para compras de hortaliças, os consumidores
entrevistados afirmaram em sua maioria (81%) que as feiras livres são os locais preferidos
enquanto a minoria (19%) respondeu ser os supermercados (Figura 1). Monteiro et al. (2010)
também constataram as feiras livres como locais preferidos para compra desses alimentos por
99% dos entrevistados em Ipameri-GO. Esse local de aquisição de hortaliças também foi
constado por Souza Neta (2012) em feira livre do município de Apodi-RN pela maioria dos
entrevistados.

Figura 1. Percentual dos locais preferidos para compra de hortaliças. IFPB - Campus Sousa,
2011.

Figura 2. Percentual dos principais motivos para a escolha das feiras livres para compra de
hortaliças. IFPB - Campus Sousa, 2011.
A escolha das feiras livres teve como principal motivo, a diversidade de hortaliças com
23% (Figura 2). Enquanto a qualidade do produto e a comodidade, 16% cada e em seguida os
entrevistados destacaram como motivo a falta de melhores opções e o costume, com o mesmo
percentual (14%). Outros 11% dos entrevistados afirmaram que compram pelo preço. Já pela
localidade e atendimento, 4 e 2%, respectivamente.
Moreira et al. (2012) também constataram na cidade de Jesus-PI, a variedade de
hortaliças como principal motivo da preferência dos consumidores pela feira livre.
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Figura 3. Percentual dos principais motivos para a escolha dos supermercados para compra
de hortaliças. IFPB - Campus Sousa, 2011.
Para os entrevistados que preferem os supermercados para comprar hortaliças, os
principais motivos citados foram a higiene e a qualidade do produto, 25% cada (Figura 3).
Enquanto o preço e a diversidade de hortaliças corresponderam 17% cada. Já com 8%, o
conhecimento com o vendedor e o atendimento, cada.
A higiene e a qualidade das hortaliças nos supermercados devem provavelmente ser
atribuídas ao fato destes produtos estarem em melhores condições de higiene, estrutura de
suporte e serem menos manuseadas por outros consumidores, ao contrário do que ocorre na
feira.

Figura 4. Percentual dos graus de relacionamento dos consumidores com os vendedores.
IFPB - Campus Sousa, 2011.
No universo pesquisado, 52% dos consumidores responderam ser fraco o grau de
relacionamento com o vendedor (Figura 4), conhecendo-o apenas de vista. Já 32%
responderam ser um nível médio enquanto que 8% responderam que não existe
relacionamento com o vendedor, ou seja, não conhece o vendedor. Apenas 5% afirmaram ser
forte e 3% afirmaram ser muito forte o relacionamento de ambos (Figura 4).

Figura 5. Percentual de orientação dos vendedores quanto ao uso ou forma de preparo de
hortaliças. IFPB - Campus Sousa, 2011.
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Em relação à orientação da forma de preparo, a maioria dos consumidores disse não ter
sido orientado pelos vendedores sobre como usar ou forma de preparar as hortaliças,
representando 97% dos entrevistados (Figura 5). Já uma minoria (3%), afirmou ter recebido
dicas de como usar as hortaliças. E a forma de uso foi como salada.
CONCLUSÕES
As feiras livres são os locais preferidos para compras de hortaliças de acordo com a
maioria das opiniões devido à maior diversidade de hortaliças.
O grau de amizade por parte dos consumidores e vendedores é fraco e não há
orientação dos vendedores quanto ao uso ou forma de preparo das hortaliças
comercializadas.
Diante das informações obtidas, os comerciantes podem melhorar alguns pontos e
iniciar outros, colaborando assim com a satisfação dos consumidores e o aumento das
vendas.
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1

RESUMO: A unha de gato Uncaria tomentosa (Willd.) D.C. é uma espécie medicinal de
grande importância para a indústria de fitoterápicos, no entanto, não existem na literatura
registro de pesquisas sobre o armazenamento de suas sementes. O armazenamento em
condições ideais é de fundamental importância para a conservação da qualidade fisiológica de
um lote de sementes. Nesse trabalho procurou-se identificar a condição adequada para o
armazenamento de sementes de unha de gato. Avaliou-se o armazenamento por doze meses
em diferentes embalagens (saco de papel aluminizado, saco plástico de polietileno e saco de
papel comum) e ambientes de laboratório e câmara fria (10ºC e 40 % UR). As avaliações
foram realizadas em intervalos quadrimestrais, constando dos testes de porcentagem de
germinação, índice de velocidade de germinação, primeira contagem, condutividade elétrica e
envelhecimento acelerado. Pelos resultados, as sementes armazenadas em ambiente de câmara
fria e acondicionadas em embalagens de saco de papel aluminizado e de polietileno são
capazes de garantir a qualidade fisiológica das sementes por doze meses.
Palavras-chave: unha de gato, planta medicinal, embalagens, vigor.

SEED STORAGE OF NAIL-DE-GATO IN DIFFERENT
ENVIRONMENTAL CONDITIONS AND PACKAGING
ABSTRACT: The cat's claw Uncaria tomentosa (Willd.) DC is a medicinal species of great
importance for the herbal industry, however, there are no existing research literature on the
storage of their seeds.The ideal storage conditions is of fundamental importance for the
conservation of the physiological quality of a batch of seeds. In this study sought to identify a
suitable condition for storage and to evaluate methods for estimating changes in viability and
vigor of the seed. It was evaluated the storage for twelve months in different packaging
(aluminum foil bag, plastic bag and polyethylene bag of plain paper) and lab and cold
environments (10 degrees C and 40% RH). Evaluations were performed at quarterly intervals,
consisting of the tests of germination, speed of germination, first count, electrical conductivity
and accelerated aging. From the results, the seeds stored in an environment of cold and
packed in a bag of aluminum foil and polyethylene are able to guarantee the quality of the
seeds for twelve months.
KEYWORDS: Cat's Claw, a medicinal plant, packaging, force.
INTRODUÇÃO
A unha-de-gato (Uncaria tomentosa (Willd.) D.C. Gmel.) é um cipó trepador lenhoso,
que ocorre em todo o Estado do Acre, apresentando maior abundância no Vale do Juruá.
Possui enorme potencial na medicina fitoterápica, sendo utilizado de forma doméstica por
populações tradicionais da Amazônia para tratamento de disenteria, reumatismo, diabetes,
câncer no trato urinário e digestivo, cirrose, gastrite, inflamações, tumores, febres e abscessos
(Cabiesis, 1997; Jong et al., 1999). Por ser um produto já inserido no mercado mundial, a
unha-de-gato tem grande potencial econômico e sua produção para comercialização pode
gerar aumento na economia das famílias extrativistas.
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Sua propagação ocorre sexuadamente através de sementes, no entanto, não existe
registro na literatura sobre qual a melhor condição para se preservar a qualidade fisiológica de
suas sementes após sua coleta.
O armazenamento das sementes se inicia no momento em que a maturidade fisiológica
é atingida no campo, sendo este o ponto de maior vigor. Dependendo das condições
ambientais e de manejo, pode haver a seguir, a redução da qualidade fisiológica das sementes,
pela intensificação do fenômeno da deterioração, processo inexorável e irreversível (Torres,
2005).
As espécies florestais apresentam, em geral, uma produção irregular de sementes,
sendo abundante em um ano e escassa em outros (Aguiar, 1995). Por essa razão, depois de
colhidas e até serem utilizadas para semeadura, as sementes devem ser armazenadas de
maneira a atrasar ao máximo o processo de deterioração (Filho et al., 2009). Segundo
Carneiro e Aguiar (1993) esse procedimento é de particular importância, principalmente, para
as sementes com curto período de viabilidade.
O armazenamento é prática fundamental para o controle da qualidade fisiológica da
semente, sendo um método pelo qual se pode preservar a viabilidade das sementes e manter o
seu vigor (Azevedo et al., 2003) por um período mais prolongado. Portanto, o conhecimento
sobre a capacidade de armazenamento das sementes permite que sejam adotadas condições
adequadas para cada espécie. Porém diante da grande diversidade de espécies nas florestas
tropicais, a literatura sobre a tecnologia dessas sementes, ainda é escassa, principalmente no
que diz respeito ao desempenho germinativo durante o armazenamento (Davide et al., 2003).
Em sementes armazenadas sob condições adequadas, a velocidade do processo de
deterioração pode ser diminuída, permitindo a conservação da viabilidade das mesmas por
período mais prolongado do que o obtido em condições naturais (Figliolia e Piña-Rodrigues,
1995). A umidade relativa do ar e a temperatura do ambiente de armazenamento são os
principais fatores que afetam a qualidade das sementes durante o armazenamento. Condições
de elevada umidade relativa do ar podem proporcionar o reinício das atividades metabólicas
do embrião, enquanto que temperaturas elevadas ocasionam aumento da atividade respiratória
e esgotamento das substâncias de reserva acumuladas (Aguiar, 1995), assim como, tais
condições podem favorecer a ação de fungos e insetos, os quais aceleram a deterioração das
sementes (Carvalho e Nakagawa, 2000).
A conservação da qualidade fisiológica das sementes está também relacionada ao tipo
de embalagem utilizada, conforme a maior ou menor facilidade que apresentam para as trocas
de vapor d’água entre as sementes e a atmosfera do ambiente em que estão armazenadas
(Marcos Filho, 2005). Desse modo as embalagens utilizadas no armazenamento devem ajudar
a diminuir a velocidade do processo de deterioração, mantendo o teor de água inicial das
sementes armazenadas, com intuito de diminuir a respiração (Tonin e Perez, 2006).
Testes baseados na integridade do sistema de membranas celulares estimam o vigor
das sementes e permitem que a deterioração seja detectada em sua fase inicial (Marcos Filho,
1999). O teste de condutividade elétrica, nesse sentido, relaciona a quantidade de substâncias
liberada pelas sementes durante a embebição com a integridade das membranas, uma vez que
membranas mal estruturadas, desorganizadas e danificadas estão associadas à redução do
vigor das sementes (Vieira e Krzyzanowski, 1999).
Nesta pesquisa teve-se como objetivo identificar o tipo de embalagem e condições de
ambientes adequada para o acondicionamento e armazenamento de sementes de Uncaria
tomentosa (willd.) D. C.
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido no laboratório de analise de sementes da Fundação de
Tecnologia do Acre – FUNTAC. As sementes de Uncaria tomentosas (willd.) D. C. (unha de

X Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 2015

Anais - Artigos 				

Ciências Agrárias - Agronomia

139

gato), utilizadas para realização desta pesquisa foram cedidas pelo Centro de Pesquisa
Agroflorestal do Acre - CPAFAC da Empresa de Pesquisa Agropecuária – EMRAPA-AC.
Logo após a coleta as sementes foram beneficiadas, para retirada de impurezas, através
de soprador tipo South Dakota® durante três minutos com a abertura da tampa regulada para
1,0 cm.
Foram monitorados periodicamente os dados médios (máximo e mínimo) de
temperatura e umidade relativa do ar no laboratório (Tabela 1).
Tabela 1. Medias quadrimestrais de temperatura e umidade relativa do ar, registradas no
laboratório durante o armazenamento das sementes de unha de gato (Uncaria
tomentosa).
Meses

Temperatura (ºC)

Umidade relativa do ar (%)

Máxima
28

Mínima
25

Máxima
87

Mínima
85

Abril

29

26

81

74

Agosto

28

26

70

63

Dezembro

27

24

85

79

Dezembro

Do inicio do armazenamento (zero mês) até aos 12 meses, com intervalos
quadrimestrais, foram realizadas as seguintes avaliações: 2.1) porcentagem de umidade das
sementes – realizado em estufa a 105 ± 3 ºC por 24 horas, utilizando-se quatro subamostras
de 1g de cada tratamento; 2.2) porcentagem de germinação (PG %) - realizado de acordo
com as regras contidas na RAS (Brasil, 1992), em câmara do tipo BOD regulada com
fotoperiodo de 12 horas, temperatura constante de 25 ºC e semeadura realiza em caixas do
tipo gerbox contendo duas folhas de papel mata-borrão umedecidos com água destilada em
quantidade de duas vezes o peso seco do substrato, com quatro repetições de 100 sementes
por tratamento. As contagens foram realizadas diariamente, sendo consideradas germinadas as
sementes que apresentavam as duas primeiras folhas cotiledonares;
2.3) primeira
contagem de germinação – efetuado conjuntamente com o teste de PG no sétimo dia após a
semeadura das sementes; 2.4) índice de velocidade de germinação (IVG), realizado
juntamente com o teste de porcentagem de germinação de acordo com a metodologia descrita
por Maguire (1962); 2.5) condutividade elétrica (CE) – conduzido pelo método de massa
com quatro repetições pesando 1g cada, fisicamente puras. Cada amostra foi colocada em
copos plásticos contendo 50 mL de água destilada e deionizada e mantida à temperatura
constante de 25 ºC por 24 horas de incubação. Após esse período a CE da solução foi
determinada em condutivímetro Digimed CD-21 e os dados obtidos foram expressos em
µS/cm/g de sementes (Vieira e Kryzanowski, 1999); 2.6) envelhecimento acelerado –
adotou-se a metodologia recomendada pela AOSA (1983) e descrita por Marcos Filho (2005).
As sementes foram colocadas em caixas plásticas tipo gerbox adaptadas, contendo 40 mL de
água destilada, as quais foram mantidas em câmara BOD, regulada a 41 ºC por 48 horas.
Decorrido esse período, cinco repetições de 100 sementes foram colocadas para germinar de
modo semelhante ao descrito para o teste de PG. As avaliações de germinação foram
realizadas no sétimo dia após a semeadura.
O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado, com cinco repetições por
unidade experimental, em esquema fatorial 4x3x2, consistindo em quatro períodos de
avaliações (0, 4, 8, 12 meses), três tipos de embalagens (saco de papel aluminizado, saco de
polietileno e saco de papel comum) e dois tipos de ambientes de armazenamento (ambiente de
laboratório - sem controle da umidade relativa do ar e da temperatura e câmara fria (10 ºC e
40 % UR).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Verificou-se que as sementes que foram acondicionadas em sacos de papel aluminizado
e sacos de polietileno e armazenadas em câmara fria (10 ºC e 40 % UR), quando da primeira
avaliação, que corresponde ao armazenamento após quatro meses, tinham atingido o
equilíbrio higroscópio (tabela 2). No caso das sementes armazenadas sem controle das
condições de ambiente (laboratório), não mais foi possível a realização de avaliações, pois as
mesmas, independente do tipo de recipiente de acondicionamento, encontravam-se em estádio
avançado de deterioração, sendo este fator eliminado do experimento.
Tabela 2. Porcentagem de umidade das sementes de Uncaria tomentosa, armazenadas durante
doze meses em diferentes embalagens e ambientes de armazenamento. .
Embalagem
S alumínio
S papel
S polietileno

Ambiente
Câmara fria
Câmara fria
Câmara fria

0
6,3
6,3
6,3

4
5,0
5,2
5,1

Tempo (meses)
8
5,0
5,3
5,1

12
5,0
5,5
5,1

Os resultados de porcentagem de germinação (PG %) das sementes de Uncaria tomentosa,
analisadas em quatro épocas, acondicionadas em diferentes embalagens e ambientes de
armazenamento, encontram-se na tabela 3. Observou-se para os dados de PG % que houve
diferença significativa entre as sementes armazenadas em diferentes ambientes e embalagens
já a partir do primeiro período de avaliação (quatro meses).
Para as sementes armazenadas em condições de câmara fria (tabela 3), observou-se
que houve diferença significativa para a variável resposta PG %, em relação aos tipos de
embalagens utilizadas para acondicionar as sementes. As embalagens do tipo saco de papel
aluminizado e de polietileno proporcionaram melhores resultados de porcentagem de
germinação das sementes para todos os períodos de avaliação em relação as embalagem saco
de papel, sedo que, suas eficiências na manutenção da qualidade fisiológica ficaram mais
marcantes após a ultima avaliação (doze meses), garantindo, após este período de
armazenamento, uma porcentagem de germinação de 85%(saco aluminizado) e 84% (saco de
polietileno) respectivamente. Por esse resultado pode-se inferir que a permeabilidade do saco
de papel não ofereceu resistência às trocas gasosas e por isso nas condições de câmara fria
não foi possível manter a qualidade fisiológica das sementes ao longo do tempo. O que pode
ser comprovado pelos resultados de porcentagem de umidade das sementes (tabela 2), onde se
observou uma oscilação da umidade das sementes ao longo do tempo, não havendo equilíbrio
higroscópio entre as sementes acondicionadas em sacos de papel.
Tabela 3. Dados médios de porcentagem de germinação de sementes de Uncaria tomentosa,
armazenadas durante doze meses em diferentes embalagens e condições ambientais.

Tempo (meses)
Embalagem
Ambiente
0
4
8
12
S. de alumínio Câmara fria
83 aA
87 aA
84 aA
85 aA
S de papel
Câmara fria
83 aA
74 bB
63 bC
43 bD
S. polietileno
Câmara fria
83 aA
86 aA
83 aA
84 aA
CV % = 9,3
Medias seguida pelas mesmas letras minúsculas na coluna e maiúsculas na linha não diferem entre si
pelo testes de Scott Knott a 5% de probabilidade S = saco
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Os resultados do índice de velocidade de germinação (IVG), nas quatro épocas de
avaliação (tabela 4), apresentaram diferença significativa para as diferentes embalagens em
estudo. Observa-se que o referido teste só foi capaz de detectar diferenças no vigor das
sementes a partir da segunda avaliação (oito meses). Nas sementes acondicionadas em
embalagens saco de papel aluminizado e de polietileno não foram observadas diferenças
estatísticas quanto ao vigor, mas a partir do oitavo mês de armazenamento o vigor dessas
sementes foi mairo que daquelas armazenadas em saco de papel. No entanto, constata-se que
houve decréscimo do vigor para todas as embalagens ao longo do tempo, com maior efeito
para as sementes que foram acondicionadas em saco de papel (tabela 4).
Tabela 4. Dados médios do índice de velocidade de germinação (IVG) de sementes de unha
de gato (Uncaria tomentosa (Willd.) D. C. armazenadas em câmara fria por doze
meses em diferentes tipos de embalagens.
Tempo (meses)

Embalagem

0

4

8

12

S. alumínio

1,14 aA

1,06 aB

0,97 aC

0.91 aD

S. papel

1,14 aA

1,04 aB

0,81 bC

0,64 bD

S. plástico

1,14 aA

1,04 aB

0,98 aC

0,90 aD

CV %

10,3

Medias seguida pelas mesmas letras minúsculas na coluna e maiúsculas na linha não diferem entre si pelo testes
de Scott Knott a 5% de probabilidade. S=saco, C=câmara.

Para os resultados do teste de primeira contagem de germinação (tabela 5.), constatouse que já a partir do primeiro período de avaliação (quatro meses) foi possível detectar
variações na qualidade fisiológica das sementes de Uncaria tomentosa, em relação aos tipos
de embalagens e o tempo de armazenamento. Constatou-se, através do teste que as
embalagens, saco de papel aluminizado e de polietileno foram capazes de conservar a
qualidade fisiológica das sementes ao longo do período de um ano. Avaliando-se as
embalagens individualmente dentro dos períodos de armazenamento, observa-se que o
referido teste de vigor, também, foi capaz de detectar diferenças significativas já a partir do
primeiro período de armazenamento, não mais havendo diferença entre as embalagens saco de
alumínio e de polietileno após o primeiro período de avaliação. Observa-se ainda, uma perda
do vigor decrescente paras as sementes acondicionadas em saco de papel, provavelmente
devido a sua permeabilidade entre as condições do meio e as sementes.
Tabela 5. Dados médios de primeira contagem (%) de germinação de sementes de unha de
gato (Uncaria tomentosa (Willd.) D. C.) armazenadas por doze meses em câmara
fria (10ºC e 40% UR) acondicionadas em diferentes tipos de embalagens.
Tempo (meses)

Embalagem

0

4

8

12

S. alumínio

65 aA

58 aB

55 aB

55 aB

S.papel

65 aA

45 bB

40 bC

36 bD

S.plástico

65 aA

55 aB

53 aB

51 aB

CV % = 10,3
Medias seguida pelas mesmas letras minúsculas na coluna e maiúsculas na linha não diferem entre si
pelo testes de Scott Knott a 5% de probabilidade. S=saco.
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Segundo Krzyzanowski (1999), no teste padrão de germinação, normalmente, são
realizadas duas contagens, a primeira e a final, onde na primeira são retiradas as plântulas que
germinaram mais rapidamente. O teste de primeira contagem baseia-se, no principio de que as
amostras que apresentam maior percentagem de plântulas normais, na primeira contagem, são
as mais vigorosas. Indiretamente, está se realizando uma avaliação da velocidade de
germinação, pois maior percentagem à primeira contagem significa que as sementes desta
amostra germinaram mais rapidamente que as das demais.
Este teste pode, muitas vezes, expressar melhor as diferenças de velocidade de
germinação entre lotes do que os índices de velocidade de germinação (Brown & Mayer
1986). Trata-se, portanto, de um teste bastante interessante, considerando ainda ser menos
trabalhoso que os de velocidade de germinação.
Os resultados do teste de condutividade elétrica, nas quatro épocas de avaliação, não
apresentaram diferenças significativas para as diversas embalagens e períodos de
armazenamento, exceto para o ultimo período de avaliação (Tabela 6), onde as sementes
acondicionadas em saco de papel apresentaram maior lixiviação de solutos que as demais. A
baixa sensibilidade do teste em detectar diferenças de vigor leva a necessidade de estudos
relacionados a adequação da metodologia do teste de CE para avaliação do vigor em sementes
de Uncaria tomentosa. Mesmo assim, o teste foi capaz de detectar diferença de vigor entre as
sementes acondicionadas em sacos de papel aluminizado e de polietileno, em relação a
embalagem de papel, após um ano de armazenamento nas condições de câmara fria.
Tabela 6. Dados médios de condutividade elétrica (CE) de sementes de unha de gato
(Uncaria tomentosa (Willd.) D. C.) armazenadas por doze meses em câmara fria
(10ºC e 40% UR) acondicionadas em diferentes tipos de embalagens.
Tempo (meses)
Embalagem

0

4

8

12

S.alumínio

24 aA

31 aB

28 aB

27 aB

S.papel

24 aA

30 aB

27 bB

40 bC

S.plástico

24 aA

28 aB

27 aB

28 aB

CV %

13

Medias seguida pelas mesmas letras minúsculas na coluna e maiúsculas na linha não diferem entre si
pelo testes de Scott Knott a 5% de probabilidade. S=saco, C=câmara.

Com relação aos dados de envelhecimento acelerado presente na tabela 7 observou-se,
que o referido teste mostrou-se bastante sensível na detecção de lotes de melhor vigor, pois o
mesmo foi, semelhante ao teste de primeira contagem, capaz de detectar diferenças de vigor
das sementes em relação as embalagens já a partir da primeira avaliação (quatro mês),
corroborando com os demais resultados, pois o mesmo foi capaz de diferenciar quais
sementes apresentaram melhor vigor em relação ao tipo de embalagem utilizada para
armazenamento durante o período de doze meses em câmara fria. O teste também foi capaz de
detectar que as sementes que foram armazenadas em saco de papel apresentaram qualidade
fisiológica inferiores as acondicionadas em embalagem de papel aluminizado e de polietileno.
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Tabela 7. Dados médios de envelhecimento acelerado de sementes de unha de gato (Uncaria
tomentosa (Willd.) D. C.) armazenadas por doze meses em câmara fria (10ºC e 40%
UR) e acondicionadas em diferentes tipos de embalagens. Lavras-MG, UFLA, 2009.
Tempo (meses)

Embalagem

0

4

8

12

S. alumínio

75 aA

74 aA

76 aA

74 aA

S. papel

75 aA

61 bB

58 cC

31 cD

S. plástico

75 aA

73 aA

69 bB

61 bC

CV %

6,5

Medias seguida pelas mesmas letras minúsculas na coluna e maiúsculas na linha não diferem entre si
pelo testes de Scott Knott a 5% de probabilidade S=saco, C=câmara.

CONCLUSÕES
Em ambiente de câmara fria (10 ºC e 40 % UR) em embalagem de papel alumínio ou
plástico de polietileno é possível armazenar sementes de Uncaria tomentosa por 12 meses.
Embalagens de papel não devem se utilizadas para o armazenamento de sementes de
Uncaria tomentosa.
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RESUMO: Objetivou-se avaliar os aspectos ambientais da produção de farinha de mandioca
no município de Laranjal do Jari, Amapá. Foram entrevistados 16 produtores de farinha de
mandioca por meio de um questionário semi estruturado visando detectar os possíveis
impactos ambientais negativos recorrentes na cadeia produtiva da farinha. Das casas de
farinha tomadas como base para este estudo, a metade delas usam energia motora, 39% usam
energia elétrica e apenas 11% utilizam da lenha no processo produtivo. O tucupi é coletado e
usado na culinária por 69% dos produtores de farinha entrevistados. Pelos resultados, a
maioria dos entrevistados descartam as cascas em local coberto, utilizam as cascas para
alguma finalidade (alimentação e adubo), coletam para venda e consumo ao tucupi, entretanto
esses desconhecem outras formas de uso desse subproduto. Numa avaliação geral, a produção
de farinha em Laranjal do Jari gera baixos impactos ambientais negativos.
Palavras–chave: Impacto Ambiental; Sustentabilidade; Mandiocultura.

ENVIRONMENTAL ASPECTS OF CASSAVA FLOUR PRODUCTION
IN THE LARANJAL JARI COUNTY, AMAPÁ STATE, BRAZIL
ABSTRACT: This study aimed to evaluate the environmental aspects of cassava flour
production in the Laranjal do Jari County, Amapá State, Brazil. They interviewed 16
producers of cassava flour through a semi structured questionnaire to detect possible recurrent
negative environmental impacts in the supply chain flour. The flour mills taken as the basis
for this study, half of them use motor power, 39% use electricity and only 11% use of wood in
the production process. The tucupi is collected and used in cooking for 69% of respondents
flour producers. The results, most respondents discard the shells in a covered place, use the
shells for any purpose (food and fertilizer), to collect sales and consumption tucupi, though
those unaware of other forms of use of this spinofft. A general evaluation, the production of
flour in the Laranjal do Jari generates lower negative environmental impacts.
KEYWORDS: Environmental Impact; Sustainability; Cassava Crop.
INTRODUÇÃO
As pequenas agroindústrias que beneficiam mandioca desempenham um papel
fundamental para o desenvolvimento do país. O beneficiamento da mandioca é uma atividade
que começou a ser praticada no Brasil pelos seus primeiros habitantes, os índios. Esses
desenvolveram técnicas para transformar certa espécie de mandioca imprópria para o
consumo humano em alimentos que hoje são consumidos em vários países, em forma de
farinha e derivados.
Os maiores problemas de adequação a regulamentação, nos órgãos ambientais, para
casa de farinha, no seu processo produtivo, é a grande quantidade de resíduo que são
descartados de forma irregular, entre eles está o tucupi, que é um efluente orgânico
problemático por possuir elevada carga poluente e efeito tóxico. Segundo SILVA et al.
(2003), o lançamento desse resíduo líquido em mananciais está expressamente em desacordo
com as normas legais e isso é o que acontece com frequência em quase todo o Nordeste.
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No entanto, a principal preocupação quanto à questão ambiental reside na manipueira,
por apresentar relação com o processo de eutrofização (fenômeno causado pelo excesso de
nutrientes). Outra questão relacionada à poluição do uso de manipueira é por esta apresentar
elevadas concentrações de demanda química de oxigênio (DQO) e demanda biológica de
oxigênio (DBO), acrescida a presença do ácido cianídrico (HCN), dificultando os tratamentos
convencionais (ALVES, 2010). Outros pontos de destaque são os resíduos provenientes do
processamento (cascas), os quais possuem valor econômico e, muitas vezes não são utilizados
de forma correta, além ainda da extração da floresta nativa para uso nas fornalhas.
Nesse contexto, este estudo objetivou compreender as características ambientais da
produção de farinha de mandioca no município de Laranjal do Jari, Amapá.
MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa foi realizada entre março e dezembro de 2013, tanto na zona rural e quanto
urbana, em comunidades que produzem farinha de mandioca (casas de farinha) do município
de Laranjal do Jari, Amapá. O referido município situa-se na região ocidental do Estado do
Amapá, fazendo limites com Municípios de Vitória do Jari, Mazagão, Pedra Branca do
Amaparí, Estado do Pará, Suriname e Guiana Francesa, tornando-se município em dezembro
de 1987. Antes disso, pertencia ao município de Mazagão. Sua área total é de 32.166,29 Km2,
enquanto que a área da cidade, sede do município, é de 18,5 Km2. O cultivo da mandioca para
a localidade é uma atividade econômica de expressão, tendo como destaque a produção da
farinha desse tubérculo.
Para edificação de estudo de cunho exploratório, foi utilizado o levantamento de dados a
partir de fontes primárias. Para a realização da pesquisa, utilizou-se de visitas as comunidades
e entrevistas, via aplicação de questionários com os proprietários de casas de farinha, em
funcionamento no período de ocorrência da investigação. O projeto foi apresentado aos
proprietários das casas de farinha e, após a autorização prévia, apresentou-se o termo de
consentimento livre e esclarecido, contendo informações sobre o projeto e sigilo dos
elementos de cada entrevistado. Como salienta Gil (2010), as pesquisas exploratórias têm
como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais
claro, aprimorando ideias ou a descoberta de intuições.
Para viabilização desta pesquisa foram visitadas as casas de farinha, as quais se
encontravam em funcionamento no período de sua aplicação: abril e maio de 2013,
independentemente da sua localização, ou seja, na área urbana e rural do município. A
primeira informação do estudo foi o número de casas de farinha de mandioca em Laranjal do
Jari que estão em funcionamento e, a partir deste conhecimento, foi selecionada 16 dessas.
O diagnóstico foi elaborado de forma a abranger as várias questões referentes às
questões ambientais na produção de farinha de mandioca.
Durante a aplicação dos questionários, procurou-se deixá-los o mais simples possível
para que não torne um exercício desenvolvimento cansativo para os entrevistados,
interferindo nos resultados.
Para análise dos dados foi utilizado o método estatístico descritivo. Após a coleta dos
dados, com auxílio de planilha computacional, realizou-se a construção dos gráficos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Das casas de farinha tomadas como base para este estudo, a metade delas usam energia
motora, 39% usam energia elétrica e apenas (11%) utilizam da lenha no processo produtivo. É
importante ressaltar que, mesmo sendo em menor proporção, o uso da madeira nativa
compromete a biodiversidade da região.
Quando foram questionados sobre os resíduos existentes na produção da farinha de
mandioca, o único comentado por todos os entrevistados foram as cascas. De acordo com
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Cardoso (2005), dentre os resíduos gerados no processamento da mandioca, têm-se os sólidos
(terra, casca e massa fibrosa) e os líquidos (água de lavagem das raízes, e água da extração de
fécula – manipueira), sendo todos ricos em nutrientes e, portanto, de interesse econômica e
agronômico. A justificativa para não incluir o tucupi como resíduo é a agregação de valor
desse resíduo no vale do Jari, resultando em R$2,50/L.
Em relação a água de lavagens, 100% dos entrevistados relataram não haver tratamento,
sendo essa despejada diretamente no rios e igarapés. Segundo SEBRAE (2006), a água de
lavagem ocorre em dois momentos: a) com a recepção das raízes, ocorre uma lavagem,
gerando água de lavagem e b) após o descascamento realiza-se uma nova lavagem. No
processo de fabricação de farinha de mandioca, é necessário o tratamento de águas residuais e
efluentes, ou seja, usa-se a lagoa de estabilização para 3m³ de água de lavagem por tonelada
de raiz, sendo que para 30t o efluente gerado será de 90m³, para armazenamento temporário
de 30 dias.
Pela Figura 1, nota-se que 94% dos entrevistados utilizam de local coberto para descarte
das cascas e apenas 6% destinam-nas a céu aberto.

Figura 1. Forma de descarte das cascas da mandioca pelos entrevistados
Para SEBRAE (2006), se as cascas forem colocadas ao ar livre e receber água da chuva,
poderá ocorrer à contaminação do solo pela manipueira presente na casca, provocando
alteração físico-química do solo, exalando cheiro desagradável, atraindo roedores e insetos.
Recomenda-se que as cascas, antes da destinação final, sejam secadas ao sol e permaneçam
armazenadas em locais cobertos e protegidas da chuva e umidade.
De acordo com a Figura 2, os entrevistados 47% deles usam as cascas como adubo para
plantas, 29% alimentam suínos, 12% alimentam galinhas e 12% não utilizam esse resíduo
para nenhuma utilidade.

Figura 2. Forma de uso das cascas da mandioca pelos entrevistados
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Simão (2003), do lixo industrial produzido (casca da mandioca) 32,3% é destinado à
alimentação animal sendo, portanto, pouco aproveitado como alimento suplementar no
período da seca, quando falta comida para os animais. A maior parte das indústrias, 61,8%,
simplesmente joga as cascas da mandioca no pátio próximo onde a mandioca é descascada,
que, com o tempo, acaba apodrecendo, transformando em matéria orgânica. Para Silva (2010),
esse resíduo pode ser utilizado para adubação na forma de compostagem.
As cascas da mandioca possuem potencial alimentício para animais, a exemplo dos
monogástricos (suínos). A capacidade nutricional desse resíduo foi estudada por Carvalho et
al. (2005). Esses determinaram os valores médios da fração casca da mandioca e obtiveram os
seguintes resultados: cinzas (1,45 g/%MS); carboidratos solúveis (7,86 g/%MS); amido (32
g/%MS); lipídeos (0,63 g/%MS); nitrogênio (2,10 g/%MS).
O tucupi é coletado e usado na culinária por 69% dos produtores de farinha
entrevistados; cerca de 25% apenas coletam esse resíduo para consumo próprio e ainda 6%
descartam esse resíduo no solo (Figura 3).

Figura 3. Utilização do tucupi pelos entrevistados
A explicação para a maioria coletar o tucupi para comercialização, deve-se a procura
desse subproduto e pela agregação de valor. Na região Norte do Brasil, a manipueira é
decantada, para o aproveitamento do amido, e o líquido sobrenadante é utilizado na
elaboração de um molho denominado tucupi, utilizado na preparação de pratos típicos (ELDASH et al., 1994). Aqueles que descartam esse resíduo diretamente no solo, sem tratamento
prévio, desconhecem as características físico-químicas desse, acarretando em prejuízos
significativos ao meio edáfico. Machado e Pedrotti (2009) relatam que esse resíduo possui
elevado índice de matéria orgânica que contribui para o aumento da demanda química de
oxigênio (DQO), e da demanda bioquímica de oxigênio (DBO) do espaço geográfico.
Constatou-se também que 82% dos entrevistados desconhecem utilidades para o
manipueira, além do uso culinário. Segundo Mattos (2006), existem vários usos para a
manipueira, e que apesar de pouco eficiente em relação à quantidade produzida, é usada tanto
na alimentação humana (tucupi, vinagre) quanto na alimentação de gado, e também como
herbicida, inseticida, nematicida e fungicida, e como adubo orgânico. Camilli e Cabello
(2007), desenvolvendo trabalho experimental, observaram após fermentação da manipueira a
formação de 31,37g/L de etanol (em torno de 3% de rendimento) utilizando processo simples
de hidrólise enzimática. Segundo Ferreira et al. (2001) cada metro cúbico de manipueira
corresponde a 7,6 kg de uréia, 3,5 kg de superfosfato triplo, 6,2 kg de cloreto de potássio, 0,5
kg de carbonato de cálcio e 6,3 kg de sulfato de magnésio. Assim, uma boa maneira de evitar
o despejo inadequado da manipueira no ambiente, é utilizá-la como adubo orgânico.
Em relação aos problemas ambientais causados pela manipueira, apenas 25% dos
entrevistados conhecem esses impactos negativos. No entanto, a principal preocupação quanto
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à questão ambiental reside na manipueira, por apresentar relação com o processo de
eutrofização (fenômeno causado pelo excesso de nutrientes). Outra questão relacionada à
poluição do uso de manipueira é por esta apresentar elevadas concentrações de demanda
química de oxigênio (DQO) e demanda biológica de oxigênio (DBO), acrescida a presença do
ácido cianídrico (HCN), dificultando os tratamentos convencionais (Alves, 2010).
CONCLUSÕES
A maioria dos entrevistados descartam as cascas em local coberto, utilizam as cascas
para alguma finalidade (alimentação e adubo), coletam para venda e consumo ao tucupi,
entretanto esses desconhecem outras formas de uso desse subproduto. Numa avaliação geral,
a produção de farinha em Laranjal do Jari gera baixos impactos ambientais negativos tanto
aos corpos hídricos quanto ao meio edáfico.
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CRESCIMENTO DO CAMAPU (Physalis angulata) EM FUNÇÃO DA
ADUBAÇÃO ORGÂNICA E SATURAÇÃO POR BASES DO SOLO
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RESUMO: O objetivo deste estudo foi avaliar o crescimento (altura, diâmetro do caule e
comprimento do ramo principal) do camapu (Physalis angulata) em função da adubação
orgânica e saturação por bases (SB) do solo. Para isso, foi realizado um experimento, em casa
de vegetação, em delineamento inteiramente casualizado, onde testou-se o efeito de quatro
valores de SB (55, 60, 70 e 80%) e três doses de fertilizante orgânico (0, 3 e 6 kg m -²). Não
houve efeito significativo de interação entre SB e adubação. Não houve efeito significativo de
SB para nenhuma das variáveis. Os maiores valores de altura e diâmetro foram 60,46 cm e
13,84 mm, respectivamente, sendo ambos obtidos nas plantas sob a dose de 6 kg m-² de
adubo. Quanto ao comprimento do ramo principal, a adubação não causou diferença
estatística entre plantas (valores médios entre 15,29 cm e 18,66 cm). Conclui-se que a
adubação orgânica promove incrementos significativos no crescimento em altura e diâmetro
do camapu.
Palavras-chave: altura da planta; diâmetro do caule; comprimento do ramo principal.

GROWTH OF GROUND CHERRY (Physalis angulata) ACCORDING TO
THE ORGANIC FERTILIZER AND SOIL BASE SATURATION
ABSTRACT: The purpose of this study was to evaluate the growth (height, stem diameter
and main branch length) of ground cherry (Physalis angulata) according to the organic
fertilizer and base saturation (SB) of the soil. For this, an experiment was conducted in a
greenhouse, in a randomized design, which tested the effect of four SB values (55, 60, 70 and
80%) and three doses of organic fertilizer (0, 3 and 6 kg m-²). There was no significant
interaction effect between SB and fertilization. There was no significant effect of SB for the
variables. The greatest height and diameter values were 60.46 cm and 13.84 mm, respectively,
both obtained for plants in the dose of 6 kg m-² fertilizer. As for the main branch length,
fertilization caused no statistical difference between plants (average values between 15.29 cm
and 18.66 cm). It is concluded that organic manure promotes significant increases in growth
in height and diameter of the ground cherry.
KEYWORDS: Plant height; stem diameter; main banch length.
INTRODUÇÃO
O O camapu (Physalis angulata) é uma planta herbácea de ciclo anual, pertencente à
família Solanaceae. Embora a referida espécie possa ser encontrada em quase todas as regiões
brasileiras, sua ocorrência é mais comum nas regiões norte e nordeste. Na Amazônia o
camapu é utilizado por populações rurais e indígenas como planta medicinal.
Muitos estudos científicos têm confirmado a ação medicinal do camapu no tratamento
de doenças como malária, asma, hepatite, dermatites, reumatismo, leishmaniose, tuberculose e
outras (SALGADO e ARANA, 2014). Porém, apesar do potencial tecnológico e econômico
do camapu para a indústria farmacológica (SALGADO e ARANA, 2014), existem poucos
estudos científicos sobre o cultivo agrícola dessa planta.
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Embora seja rústico e bem adaptado aos solos e clima da Amazônia, pouco se sabe
sobre as reais exigências edáficas e nutricionais do camapu, como os valores mais adequados
de saturação por bases (SB) do solo ou doses recomendadas de fertilizante. Neste contexto, o
presente estudo teve como objetivo avaliar o crescimento do camapu em função da calagem e
da adubação orgânica do solo.
MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa foi realizada em casa de vegetação no Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), Campus de Castanhal, na cidade de Castanhal, na
região nordeste do estado do Pará. O clima da referida região é do tipo Ami segundo a
classificação de Köppen.
Foi realizado um experimento em delineamento inteiramente casualizado, em arranjo
fatorial 4x3, sendo quatro valores de saturação por bases (SB) do solo (55, 60, 70 e 80%) e
três doses de fertilizante orgânico (0, 3 e 6 kg m-²), com três repetições, totalizando 36
unidades experimentais. O valor de SB de 55% é o valor natural do solo (sem calagem). Cada
vaso (10 L) com uma planta foi considerado uma unidade experimental.
As mudas foram produzidas utilizando-se sementes de frutos maduros de camapu, em
bandejas de isopor (poliestireno) com 128 células e turfa (substrato comercial). Aos 30 dias
após o início da emergência das plântulas foi realizado o transplantio das mudas para os
vasos, com capacidade de 10L, contendo solo.
O solo foi coletado em área de cultivo de seringueira (Hevea brasiliensis), na
profundidade até 20 cm, na fazenda experimental do IFPA. O solo foi destorroado e passado
em peneira de malha 2 mm. A calagem foi realizada pelo método da saturação por bases
(LOPES et al., 1990), com calcário dolomítico, cerca de 30 dias antes do transplantio. A
adubação foi realizada com vermicomposto (húmus de minhoca) produzido no setor de
compostagem do IFPA Campus Castanhal.
As variáveis analisadas foram altura da planta (cm), comprimento do ramo principal
(cm) e diâmetro do caule à altura do solo (mm). Todas as variáveis foram quantificadas no
início do amadurecimento dos frutos. Após checar as pressuposições de normalidade e
igualdade de variâncias, os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA, p <
0,05), e a diferença entre médias testada pelo teste de Tukey (p < 0,05).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Não houve efeito significativo de interação entre SB e adubação orgânica, para
nenhuma das variáveis. Quanto à altura das plantas, apesar da diferença de 16 cm entre os
valores de 55% e 80% de SB, ainda assim não houve efeito significativo (P = 0,084) da
calagem. Entretanto, houve efeito significativo da adubação sobre a referida variável, cujo
maior valor foi obtido na dose de 6 kg m-2, diferindo significativamente da dose zero. (Figura
1).
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Figura 1. Altura (cm) das plantas de camapu em função da saturação por bases do solo (n =
9) e adubação orgânica (n = 12).
Quanto ao diâmetro das plantas, também não houve diferença significativa entre
valores de SB (P = 0,281). Entretanto, houve efeito significativo da adubação (P = 0,00),
sendo que as plantas sem adubação tiveram o diâmetro médio significativamente menor do
que as plantas sob as doses 3 e 6 kg m-2, e estas não diferiram estatisticamente entre si
(Figura 2).

Figura 2. Diâmetro (mm) a altura do colo das plantas de camapu em função da saturação por
bases do solo (n = 9) e adubação orgânica (n = 12).
Semelhantemente às demais variáveis, também não houve diferença significativa entre
valores de SB sobre o comprimento do ramo principal (P = 0,624), bem como não houve
efeito significativo das doses de adubo orgânico (P = 0,62) (Figura 3). Esperava-se que com o
aumento dos valores de SB ocasionados pela calagem houvesse aumentos significativos em
todas as variáveis, uma vez que além da calagem neutralizar a acidez do solo, o aumento dos
valores de SB está associado à maior disponibilidade de nutrientes essenciais as plantas.
Constata-se que o camapu é tolerante à elevada acidez do solo, porém responde positivamente
à adubação orgânica. Os resultados obtidos neste estudo diferem daqueles obtidos por Peixoto
et al (2010), que não observaram um crescimento expressivo das plantas de camapu em
função da adubação orgânica (esterco bovino).

Figura 3. Comprimento do ramo principal (cm) das plantas de camapu em função da
saturação por bases do solo (n = 9) e adubação orgânica (n = 12).
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CONCLUSÕES
Valores de saturação por bases do solo entre 60% e 80% não causam crescimento
significativo do camapu em relação ao solo sem calagem (55%). A adubação orgânica
promove o crescimento do camapu em altura e diâmetro, sendo os maiores valores obtidos
sob a dose de 6 kg m-2.
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RESUMO: Comunidades quilombolas são grupos étnico-raciais segundo critérios de auto

atribuição. Uma das principais comunidades quilombolas da Região dos Cocais, em Codó é a
comunidade de Santo Antônio dos Pretos, que é do século XVIII, quando se tornou o refúgio
de escravos que fugiam de seus senhores. Territorialmente, hoje é uma área que reúne vários
povoados com 196 famílias, das quais 37 vivem na chamada comunidade-mãe, berço cultural
da umbanda codoense cujos santos e orixás são festejados em junho e dezembro. Diante disso,
este trabalho tem como objetivo principal abordar as atividades produtivas na comunidade
quilombola Santo Antonio dos Pretos, bem como sua forma de organização. A pesquisa partiu
da coleta de dados em campo, através de entrevistas individuais realizadas com as diversas
famílias abordadas que deram fomento á realização deste estudo. A produção é apenas para
consumo e as principais culturas produzidas são: arroz, mandioca, milho, feijão e algumas
verduras. Muitos detalhes precisam ser acertados para melhoria das condições produtivas,
principalmente quanto à capacitação, assistência técnica, extensão rural e acesso ao crédito
que é fundamental para desenvolver a agricultura naquela comunidade.
Palavras-chave: organização; produção; quilombo.

PRODUCTION ACTIVITIES IN THE COMMUNITY QUILOMBOLA
SAINT ANTHONY OF BLACK CITY Codo-MA
ABSTRACT: Quilombo communities are ethnic-racial groups according to criteria of auto
assignment. One of the main maroon communities in the region of Cocais in Codó is the St.
Anthony community of Black, which is the eighteenth century, when it became a refuge for
slaves fleeing their masters. Territorially, today is an area comprising a number of villages
with 196 families, of which 37 live in so-called parent community, cultural cradle of
Umbanda codoense whose saints and deities are celebrated in June and December. Thus, this
work aims to address the productive activities in the maroon community of St. Anthony
Black, as well as its form of organization. The research started collecting data in the field,
through individual interviews with the various families who have addressed development will
this study. The production is for consumption and the main crops produced are: rice, cassava,
corn, beans and some vegetables. Many details need to be worked out for improving
production conditions, particularly with regard to training, technical assistance, rural
extension and access to credit is essential to develop agriculture in the community.
KEYWORDS: organization; Production ; Quilombo.
INTRODUÇÃO
Comunidades quilombolas são grupos étnico-raciais segundo critérios de auto
atribuição, com trajetória histórica própria dotadas de relações territoriais específicas com
presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida.
(Decreto 4887/2003).
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Grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem
formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais
como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica,
utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição (MDA,
2015).
Além dos quilombos constituídos no período da escravidão, muitos foram formados
após a abolição formal da escravatura, pois essa forma de organização comunitária
continuaria a ser, para muitos, a única possibilidade de viver em liberdade. De um modo
geral, os territórios de comunidades remanescentes de quilombos originaram-se em diferentes
situações, tais como doações de terras realizadas a partir da desagregação da lavoura de
monoculturas, como a cana-de-açúcar e o algodão, compra de terras, que foram conquistadas
por meio da prestação de serviços, inclusive de guerra, bem como áreas ocupadas por negros
que fugiam da escravidão. Há também as chamadas terras de preto, terras de santo ou terras
de santíssima, que indicam uma territorialidade vinda de propriedades de ordens religiosas, da
doação de terras para santos e do recebimento de terras em troca de serviços religioso.
Até recentemente, o termo quilombo era de uso quase exclusivo de historiadores e
demais especialistas que, por meio da documentação dispensável ou inédita, procuravam
construir novas abordagens e interpretações sobre o nosso passado como nação.
A partir da constituição brasileira de 1988 o quilombo adquire uma significação
atualizada, ao ser inscrito no art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
(ADCT) para conferir direitos territoriais aos remanescentes de quilombos que estavam
ocupando suas terras, sendo-lhes garantida a titulação definitiva pelo Estado
brasileiro(O’DWYER, 2001).
Assim, quilombos ou remanescentes de quilombos, termos usados para conferir direitos
territoriais, permitem “através de várias aproximações, desenhar uma cartografia inédita na
atualidade, reinventando novas figuras no social.” (O’DWYER, 2002).
Uma das principais comunidades quilombolas da Região dos Cocais, em Codó é a
comunidade de Santo Antônio dos Pretos, que é do século XVIII, quando se tornou o refúgio
de escravos que fugiam de seus senhores. Territorialmente, hoje é uma área que reúne vários
povoados com 196 famílias, das quais 37 vivem na chamada comunidade-mãe, berço cultural
da umbanda codoense cujos santos e orixás são festejados em junho e dezembro. Diante disso,
este trabalho tem como objetivo principal abordar as atividades produtivas na comunidade
quilombola Santo Antonio dos Pretos, bem como sua forma de organização.
MATERIAL E MÉTODOS
O Município de Codó, localizado na região leste do estado do Maranhão, latitude 04º
27’ 19” S e longitude 43º 53' 08" W. Possui uma população rural de 37.029 e uma urbana de
81 043, totalizando 118.072 habitantes, segundo o Censo 2010 do IBGE.
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Figura 01: Município de Codó-MA.
A pesquisa partiu da coleta de dados em campo, através de entrevistas individuais
realizadas com as diversas famílias abordadas que deram fomento á realização deste estudo.
A pesquisa foi realizada em duas etapas: Na primeira foram realizadas pesquisas
bibliográficas em apostilas, livros e internet. E na segunda realizou-se aplicação de
questionários in loco utilizando também técnicas de observação e diálogo, em outubro de
2013 na comunidade Santo Antônio dos Pretos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com Munanga e Gomes (2006) os quilombos brasileiros constituíram-se
estratégias de oposição, “a estrutura escravocrata, pela implementação de uma forma de vida,
de uma outra estrutura politica na qual se encontraram todos os tipos de oprimidos”. Desse
modo os laços de solidariedade e o uso coletivo da terra formaram as bases de uma sociedade
fraterna e livre das formas mais cruéis de preconceitos e desrespeito a sua humanidade.
Em Santo Antônio dos pretos se encontrou um índice alto de analfabetos com 35,71%,
os que têm 7ª série com 21,43% e ensino de Jovens e Adultos 7,14%. Analisou-se também a
faixa etária dos entrevistados que foi de 21 a 63 anos entre homens e mulheres, com a presença
maior de idosos e crianças, pois os jovens vão embora atrás de melhores oportunidades e só
retornam em período de festejos afrodescendentes.
A organização se dá através de associação, no qual escolhem um líder em eleição com
participação de todos associados, sendo que não há sucessores, pois os moradores alegam que
se outro assumir a liderança pode correr o risco desse representante não saber defender os
direitos da comunidade, deixando também a associação inadimplente, ficando, portanto
impossibilitados de acessar os benefícios previdenciários entre outros.
De acordo com o Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia (2006) existem vários
planos de organização social, tais como redes de parentesco, filiação religiosa ou organização
de moradores em associações informalmente estabelecidas. No Município de Codó temos
uma Comissão Local de Articulação das Comunidades Quilombolas- ACONERUQ, o corpo
diretivo é escolhido entre lideranças quilombolas indicadas por suas respectivas comunidades
para representá-las nas assembleias gerais. Por sua vez, essa é articulada com outras
representações estaduais quilombolas, formando a CONAQ (Coordenação Nacional de
Articulação de Comunidades Quilombolas) e colaborando com o CCN (Centro de Cultura
Negra).
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A produção é apenas para consumo e as principais culturas produzidas são: arroz,
mandioca, milho, feijão e algumas verduras. O carvão, a amêndoa e o azeite de babaçu são os
que geralmente se comercializa sendo um complemento importante na renda dessas famílias.
Os principais animais domésticos criados para consumo são: porco, galinhas caipiras,
caprinos e bovinos, manejados extensivamente e sem nem um controle sanitário, essa forma
de criação obriga a redução do rebanho (evitando prejuízos maiores para vizinhança).
Segundo a Comissão Pró-índio de São Paulo (2015), a economia da comunidade
quilombola é característica, estando baseada na atividade pesqueira e na agricultura familiar,
voltada prioritariamente para o autoconsumo. Até a década de 1970, os principais itens
agrícolas produzidos eram a farinha de mandioca, o feijão, o arroz e a cana-de-açúcar (para
rapadura e aguardente).
Os entrevistados afirmam não receber créditos de apoio para aprimoramento dos
sistemas de produção e a relação com a terra é de respeito pelos os antepassados que
construíram toda uma história de luta. Sendo coletiva, não há divisão em lotes e nem limites,
ou seja, as famílias cultivam em qualquer parte da terra, menos aquelas destinadas para
reserva Legal e Permanente, até porque a conservação dos mananciais e uma forma de
garantir os peixes que é completo importante na alimentação dessas famílias.
De acordo com mda (2015) para apoiar o etnodesenvolvimento, as comunidades
quilombolas foram incluídas nas políticas públicas de apoio à produção do MDA. Criou-se
uma política setorial quilombola no Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão
Rural (Pronater) e são desenvolvidas ações pilotos para inclusão destas comunidades no
programa Pronaf Infraestrutura. O Pronater reconhece e valoriza as especificidades das
comunidades quilombolas, sua forma própria de organização cultural, social e de produção; o
relacionamento com os elementos da natureza; práticas de gestão do território e as atividades
econômicas predominantes.
Alguns entrevistados de acordo com a Figura 02 disseram que sua renda no mês fica em
torno de um salário mínimo (778,00), e a maioria (57%) não fazem o controle do que gastam,
por isso não sabiam responder a renda média mensal.

Não faz controle
de gastos
Faz controle de
gastos

Figura02: Famílias que fazem controle de suas finanças (renda média mensal).
CONCLUSÕES
De acordo com os dados coletados, as famílias da comunidade quilombolas Santo
Antônio dos Pretos mostraram-se bem organizados por meio de associação mantendo-a
sempre adimplente, sendo também positiva a participação dos associados durante as reuniões
e tomadas de decisões. Porém muitos detalhes precisam ser acertados para melhoria das
condições produtivas, principalmente quanto à capacitação, assistência técnica, extensão rural
e acesso ao crédito que é fundamental para desenvolver a agricultura naquela comunidade.

X Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 2015

Anais - Artigos 				

Ciências Agrárias - Agronomia

159

REFERÊNCIAS
BRASIL. Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003, que Regulamenta o procedimento
para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas
por remanescentes das comunidades dos quilombos de que trata o art. 68 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias. Brasília, DF. Disponível em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4887.htm> aceso em: 19/07/2015.
Comissão pró-índio de São Paulo. Atividades Produtivas. Disponível em:
<http://www.cpisp.org.br/comunidades/html/brasil/sp/litoral_norte/cacandoca/cacandoca_ativ
idades.html>acesso em: 19/07/2015.
MDA-Ministério do desenvolvimento Agrário. Povos e Comunidades Tradicionais.
Disponível em:
<http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/povosecomunidadestradicionais> acesso em:
19/07/2015.
MDA-Ministério do Desenvolvimento Agrário. Créditos para comunidades Quilombolas.
Disponível em: <http://sistemas.mda.gov.br/aegre/index.php?sccid=583>acesso em:
19/07/2015.
MUNANGA, Kanbengele & GOMES, Nilma Lino. O Negro no Brasil de Hoje. São Paulo,
Editora Global, 2006.
O´DWYER, E.C. Quilombos identidade étnica e territorialidade, Rio de Janeiro: Editora
FGV, 2002.
O’Dwyer, Eliane Cantarino. TERRAS DE QUILOMBO: Identidade étnica e os caminhos do
reconhecimento, São Paulo, 2001.Disponível em: <file:///C:/Users/cliente/Downloads/4461159-1-SM.pdf > acesso em: 21/07/2015.
Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia Série: Movimentos sociais, identidade
coletiva e conflitos, FASCÍCULO 9 Quilombolas de Codó, Peritoró e Lima Campos. São
Luís, 2006.

X Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 2015

Anais - Artigos 				

Ciências Agrárias - Agronomia

160

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE FISIOLÓGICA DE SEMENTES DE
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1

RESUMO: A flora do cerrado possui diversas espécies frutíferas com grande potencial de
utilização agrícola, que são tradicionalmente utilizadas pela população local. O substrato
adequado deve apresentar boas características físicas, químicas e biológicas, possibilitando,
assim, um rápido crescimento da muda, um bom teor de matéria seca nas partes aérea e
radicular, dentre outras características. Este trabalho teve por objetivo avaliar a qualidade
fisiológica de sementes de puçá (Mouriri pusa Gardner) submetidas à diferentes substratos. Os
frutos foram colhidos, selecionados e submetidos ao despolpamento para a retirada das
sementes e tratamento das mesmas. As sementes foram retiradas de frutos maduros e sadios,
macerados em peneira. Foi avaliado os seguintes substratos: Subs1- Areia lavada, Subs2- Terra
preta, Subs3- Palha de arroz carbonizada, Subs4- Pó de coco, Subs5- Serragem de madeira,
Subs6- Húmus de minhoca, Subs7- “Bioflora”, Subs8- 50 % Palha de arroz carbonizada + 50
% terra preta, Subs9- 50 % Terra preta + 50 % húmus de minhoca e Subs10- 50 % Pó de coco
+ 50 % terra preta por meio das seguintes características: Comprimento total de plântulas,
Germinação e emergência de plântulas em areia, Índice de velocidade de emergência, massa
seca da parte aérea e massa seca raiz e primeira contagem de emergência. Sementes de puçá
semeadas nos substratos areia lavada e 50% pó de coco + 50% terra preta proporcionaram
plântulas de maior viabilidade e vigor.
Palavras–chave: frutífera do cerrado, plântulas, sementes, viabilidade e vigor.

ASSESSMENT OF QUALITY PHYSIOLOGICAL PUÇÁ SEEDS
(MOURIRI PUSA GARDNER) IN DIFFERENT SUBSTRATES
ABSTRACT: The flora of the cerrado has several fruit species with high potential for
agricultural use, which are traditionally used by local people. The proper substrate must have
good characteristics physical, chemical and biological, enabling thus a rapid growth of
seedings, a good dry matter content in the aerial and root parts, among other factors. This study
aimed to evaluate the physiological quality of seeds puçá (Mouriri pusa Gardner) submitted to
different substrates. The fruits were harvested, selected and subjected to pulping to remove the
seeds and treat them. The seeds were taken from ripe fruits and healthy and macerated in sieve.
The following substrates were evaluated: Subs1- washed sand, Subs2- Black Earth, Subs3- Rice
straw carbonized, Subs4- coconut powder, Subs5- Sawdust, Subs6- Earthworm humus, Subs7"Bioflora" Subs8- 50 % rice straw carbonized + 50% black earth, Subs9- 50% black earth +
50% earthworm humus and Subs10- 50% coconut powder + 50% black earth through the
following characteristics: Total length of seedling, germination and emergence of seedlings in
sand, emergency speed index, mass dry of shoot and mass dry root and first count emergence.
Puçá seeds sown in substrates washed sand and 50% coconut powder + 50% black soil provided
higher viability and vigor seedlings.
KEYWORDS: cerrado fruit, seedlings, seeds, viability and vigor.
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INTRODUÇÃO
O cerrado constitui grande fonte natural de recursos biológicos. Ocupa aproximadamente
22% do território nacional (FONSECA e MUNIZ, 1992), sendo considerado o segundo maior
bioma do País, superado apenas pela Floresta Amazônica (RIBEIRO e WALTTER, 1998). A
flora do cerrado possui diversas espécies frutíferas com grande potencial de utilização agrícola,
que são tradicionalmente utilizadas pela população local. Os frutos do cerrado apresentam
sabores sui generis e elevados teores de açúcares, proteínas, sais minerais, ácidos graxos
(SILVA et al., 2001), vitaminas do complexo B e carotenóides (AGOSTINI-COSTA e
VIEIRA, 2000). Em geral, esses frutos, são consumidos in natura ou na forma de sucos, licores,
sorvetes, geléias e doces diversos (ALMEIDA, 1998a; SILVA et al., 2001). No entanto, existem
poucos estudos disponíveis na literatura inerentes ao desenvolvimento e em especial à
germinação e ao tipo de substrato mais adequado na produção de mudas de algumas espécies
como, por exemplo, o puçá (Mouriri pusa Gardner).
O puçá (Mouriri pusa Gardner) é uma fruta nativa do Nordeste e do Brasil Central sendo
predominantemente encontrada no bioma Cerrado. Existem duas variedades da espécie, sendo
elas o puçá preto e o puçá amarelo ambas de grande importância não apenas nutritiva sendo
também fonte alternativa da medicina popular. O puçá preto quando maduro possui casca roxa
escura, quase preta e o puçá amarelo uma coloração amarelada. A frutífera apresenta em média
4 a 8 metros de altura é dotada de uma copa pequena e rala e com um tronco curto e tortuoso.
As folhas são simples e opostas, quase sésseis. As flores possuem pétalas brancas e estames
longos. Os frutos são arredondados, se desenvolvem grudados ao tronco, apresentam uma polpa
amarela de sabor adocicado que envolve as sementes que variam em número de 1 a 4
(BORGES, 2011).
A planta pode ser considerada melífera, ornamental, seus frutos são adocicados podendo
ser consumidos in natura, suas folhas são utilizadas na medicina popular através do chá para o
tratamento de distúrbios gastrintestinais, com destaque para a utilização contra úlceras, sua
madeira serve apenas como lenha e carvão e a árvore é recomendada à ser plantada em pomares
e em paisagismo (BORGES, 2011; ANDREO et al., 2003).
No processo de produção de mudas, o estudo de um substrato adequado que forneça
condições favoráveis ao desenvolvimento das plântulas, é necessário, pois a qualidade da muda
é fundamental na implantação de um pomar produtivo. Sendo o substrato com boa composição
química e orgânica, de extrema importância, pois o mesmo influencia o estado nutricional das
mudas (BORGES et al., 1995). O substrato adequado deve apresentar boas características
físicas, químicas e biológicas, possibilitando, assim, um rápido crescimento da muda, um bom
teor de matéria seca nas partes aérea e radicular, dentre outras características. O uso de matéria
orgânica no substrato é um dos fatores que influenciam na absorção de nutrientes.
Este trabalho teve por objetivo avaliar a qualidade fisiológica de sementes de puçá
(Mouriri pusa Gardner) submetidas à diferentes substratos.
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido em casa de vegetação na cidade de Gurupi/TO no período
de outubro de 2013 a janeiro de 2014. Foram utilizadas sementes de puçá retiradas diretamente
dos frutos, que foram coletados em outubro de 2013 em uma área de pastagem nativa com
formação típica do cerrado, localizada no município de Gurupi na região sul do estado de
Tocantins. Foram realizadas 2 coletas, em datas diferentes (07/10/2013 e 14/10/2013). Os frutos
foram colhidos pela manhã, pela tarde foram selecionados e submetidos ao despolpamento para
a retirada das sementes e tratamento das mesmas. As sementes foram retiradas de frutos
maduros e sadios, macerados em peneira, lavados em água corrente até a retirada total do arilo.
Após foram desinfestadas com solução de hipoclorito de sódio a 0,5% e espalhadas sobre papel
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toalha permanecendo à sombra por 24 horas, para a retirada do excesso de água. Os substratos
escolhidos foram acondicionados em bandejas plásticas retangulares com capacidade
volumétrica de 12 litros cada.
A instalação do experimento - montagem das bandejas com os substratos e a semeaduraforam realizadas em 2 datas diferentes (08/10/2014 e 15/10/2014) sendo que, na primeira data
foram instaladas as bandejas com os seguintes substratos: Subs2- Terra preta, Subs3- Palha de
arroz carbonizada, Subs4- Pó de coco, Subs8- 50 % Palha de arroz carbonizada + 50 % terra
preta e Subs10- 50 % Pó de coco + 50 % terra preta; e na segunda data: Subs1- Areia lavada,
Subs5- Serragem de madeira, Subs6- Húmus de minhoca, Subs7- “Bioflora” e Subs9- 50 %
Terra preta + 50 % húmus de minhoca. Foram utilizadas 100 sementes por tratamento
(substrato), divididas em quatro repetições com 25 sementes cada uma. Todas as bandejas com
os substratos já semeados foram submetidas a duas irrigações durante os 30 primeiros dias e
irrigadas uma vez ao dia no restante do período de formação das mudas.
A partir da instalação do experimento deu-se início o processo de avaliação e coleta de
dados. Foram avaliadas as seguintes características:
•Comprimento total das plântulas (CTP): as plântulas normais foram retiradas das
bandejas e os cotilédones removidos. O comprimento foi medido com o auxílio de uma régua
graduada em centímetros, medindo se da gema apical até a extremidade da raiz apical,
calculando-se o comprimento médio por plântula em cada repetição.
•Germinação e Emergência de plântulas em areia (EPA): foram utilizadas 100
sementes, distribuídas em quatro repetições com subamostras de 25 sementes. A contagem do
número de sementes germinadas teve início a partir da primeira planta emergida e se estendeu
até a estabilização de emergência em todos os substratos. O critério utilizado foi o de plântulas
normais que apresentavam as estruturas essenciais perfeitas (BRASIL, 1992).
•Índice de velocidade de emergência (IVE) – foram feitas contagens diárias a partir do
dia em que a primeira plântula emergiu, até que este número se tornasse constante. O índice foi
calculado de acordo com a fórmula proposta por Edmond e Drapala (1958):
IVG = (N1 G1 + N2 G2 + … + Nn Gn)/ (G1 + G2 + … + Gn)
•Massa seca da parte aérea (MSPA) e Massa seca raiz (MSR): as plântulas, após serem
retiradas dos substratos foram devidamente cortadas e separadas em parte aérea e raízes,
colocadas em sacos de papel, levadas para estufa regulada com circulação de ar forçado à uma
temperatura de 65 ºC , onde permaneceram até atingir peso constante. Os resultados foram
expressos em gramas por repetição, conforme recomendações de Nakagawa (1994).
•Primeira contagem de emergência (PCE): a primeira contagem de emergência foi
realizada aos 40 dias após a semeadura. Os dados coletados foram correspondentes à
porcentagem acumulada de plântulas normais, com valores registrados para cada substrato.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na Tabela 1 encontram-se os dados referentes a emergência de plântulas em areia, massa
seca da parte aérea, massa seca raiz e comprimento total de plântulas. O teste de emergência de
plântulas mostrou sensibilidade ao indicar diferenças na qualidade dos substratos utilizados.
Verificou-se que as maiores porcentagens de emergência foram registradas nos substratos areia
lavada e bioflora (48%) respectivamente e a menor porcentagem foi obtida no substrato palha
de arroz carbonizada. Resultados semelhantes foram obtidos por Ledo et al. (2002) quando
observaram que o substrato areia proporcionou uma maior porcentagem de emergência (53%)
de plântulas de pupunheira (Bactris gasipaes Kunth), quando foi comparada com outros
substratos.
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Tabela 1 – Emergência de plântulas em areia (%), massa seca parte aérea (g), massa seca raiz
(g) de sementes de puçá em diferentes substratos. IFTO, 2014.
Tratamento
Areia Lavada
Terra Preta
Palha de arroz carbonizada (PAC)
Pó de coco
Serragem de madeira
Húmus de minhoca
“Bioflora”
50% PAC + 50% Terra preta
50% Húmus de minhoca + 50% Terra preta
50% Pó de coco + 50% Terra preta
CV (%)

EPA
49 a
39 a
5b
28 a b
28 a b
35 a b
46 a
39 a
15 a b
34 a b
13,75

MSPA
2,950 a
1,153 b
0,216 b
0,731 b
0,853 b
0,856 b
1,141 b
1,459 a b
0,188 b
1,219 b
2,85

MSR
0,783 a
0,338 a b
0,141 b
0,222 b
0,428 a b
0,228 b
0,384 a b
0,491 a b
0,094 b
0,431 a b
0,81

CV= Coeficiente de variação. Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de
Tukey a 5%.

De acordo com os dados presentes na Tabela 1, observou-se que os maiores valores de
massa seca da parte aérea e raiz foram obtidos quando se utilizou os substratos areia lavada e
50% pó de coco + 50% terra preta, enquanto nos demais substratos registraram-se desempenhos
inferiores. Em plântulas de melão-de-são-caetano (Momordica charantia L.), Bezerra et al.
(2002) obtiveram maior massa fresca da raiz primária quando as sementes foram semeadas no
substrato areia, enquanto que dá parte aérea foi no substrato Plugmix®.
Quanto aos dados do comprimento total de plântulas, apresentados na Tabela 2, constatou
que houve diferenças estatísticas entre os substratos, onde os melhores resultados foram obtidos
quando as sementes foram semeadas na areia lavada e 50% Pó de coco + 50% Terra preta. No
entanto não diferiram estatisticamente dos substratos puros terra preta, palha de arroz
carbonizada, pó de coco, serragem de madeira, húmus de minhoca e bioflora (Tabela 1),
enquanto que para o substrato 50% de húmus de minhoca + 50% de terra preta foram
constatados baixo desempenho das plântulas de puçá.
Tabela 2 – Comprimento total de plântulas (cm), Índice de Velocidade de Emergência (dias) e
Primeira Contagem de Emergência (%) de sementes de puçá em diferentes substratos. IFTO,
2014.
Tratamento
Areia Lavada
Terra Preta
Palha de arroz carbonizada (PAC)
Pó de coco
Serragem de madeira
Húmus de minhoca
“Bioflora”
50% PAC + 50% Terra preta
50% Húmus de minhoca + 50% Terra preta
50% Pó de coco + 50% Terra preta
CV (%)

CTP
33 a
30 a b
32 a b
22 a b
26 a b
13 a b
20 a b
32 a b
9b
33 a
33,18

IVE
54,46 a
55,98 a
47,97 a
67,53 a
73,16 a
62,52 a
61,20 a
65,83 a
39,01 a
61,88 a
33,97

PCE
6,25 a
2,50 abc
0,00 c
0,94 bc
1,25 abc
5,62 ab
1,87 abc
1,87 abc
0,00 c
0,62 bc
101,52

CV= Coeficiente de variação. Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey
a 5%.
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O Índice de Velocidade de Emergência das plântulas (Tabela 2), não foi sensível ao
detectar diferenças entre os substratos utilizados pois as médias não diferiram entre si
estatisticamente. De acordo com Lorenzi (2002), a emergência de plântulas de puçá demora em
torno de 70 a 90 dias com taxa de germinação de 50%. E quando levadas ao campo apresentam
o desenvolvimento lento.
De forma semelhante ao registrado para a emergência de plântulas em areia, mais uma
vez se destacou o substrato areia lavada, o qual proporcionou as maiores porcentagens de
emergência por ocasião da primeira contagem (Tabela 2). Os menores resultados de vigor,
primeira contagem de emergência, foram obtidos nos substratos palha de arroz carbonizada e
50% húmus de minhoca + 50% terra preta.
CONCLUSÕES
Sementes de puçá semeadas nos substratos areia lavada e 50% pó de coco + 50% terra
preta proporcionaram plântulas de maior viabilidade e vigor.
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AVALIAÇÃO DE DIFERENTES ARRANJOS ESPACIAIS NO PLANTIO
DE MILHO NA REGIÃO DO ALTO RIO NEGRO, AM
Andrey Luis Bruyns de Sousa1 , Rondon Tatsuta Yamane Baptista de Souza 2 , Bruno
Vinícius Castro Guimarães 3 , Sarah Ragonha de Oliveira4 , Silvio Gonzaga Filho5
RESUMO: A produtividade do milho tem aumentado significativamente nas últimas safras,
este incremento se deve à adoção de manejos mais intensificados, novos cultivares, uso de
biotecnologias e novas tecnologias de plantio. Dentre estas tecnologias podemos citar a
melhor distribuição das plantas na lavoura. O espaçamento entre linhas de plantio é um
assunto muito discutido pelos produtores e que, atualmente, tem ganhado relevância em vista
das altas produtividades obtidas e a otimização dos maquinários. O objetivo deste trabalho foi
avaliar a influência de diferentes espaçamentos e densidades populacionais no desempenho da
cultura do milho. O delineamento foi o de blocos ao acaso com 2 tratamentos e 4 repetições,
em esquema fatorial 3x3: espaçamento: 80, 90 e 100 cm entre linhas e densidade: 40, 50 e 60
mil plantas.ha-1. Não houve diferença significativa quando foi avaliada a produtividade,
porém, observa-se que existe uma tendência para o aumento da mesma com o aumento dos
espaçamentos, sendo que as médias para os espaçamentos: 80 cm, 90 cm e 100 cm de 3.983,
3.745 e 4.763 kg.ha-1. Em todas as densidades adotadas, a produtividade se manteve acima
dos 4.000 kg.ha-1. Pode-se concluir que existe uma tendência de maiores produtividades em
função ao aumento do espaçamento; em relação a médias entre os estandes, pode-se observar
as maiores médias de altura de plantas com estandes crescentes; não se observou uma
tendência relacionada ao estande e espaçamento em relação à altura da 1ª espiga.
Palavras-chave: Amazonas, densidade, espaçamento, produtividade.

DIFFERENT ASSESSMENT SPATIAL ARRANGEMENTS IN CORN
PLANTING IN THE REGION ALTO RIO NEGRO, AM
ABSTRACT: The corn production has increased significantly in recent harvests, this increase
is due to the adoption of more intensified managements, new cultivars, use of biotechnologies
and new crop technologies. Among these technologies we can mention the better distribution
of plants in the field. The spacing between planting lines is a subject much discussed by
producers and that, currently, has gained relevance in view of the high yields obtained and the
optimization of machinery. The objective of this study was to evaluate the influence of
different spacing and population densities in the performance of corn. The design was a
randomized block with two treatments and four replications in a 3x3 factorial scheme:
Spacing: 80, 90 and 100 cm between rows and density: 40, 50 and 60 000 plants.ha-1. There
was no significant difference when productivity was assessed, however, it is observed that
there is a tendency to increase the same with increased spacing, and the means for spacing: 80
cm, 90 cm and 100 cm of 3983, 3745 and 4763 kg .ha-1. In all densities adopted, productivity
remained above 4,700 kg ha-1. It can be concluded that there is a tendency to higher yields due
to the increased spacing; compared to average between the stand, it can be observed that the
highest average plant height with increasing stands; It was not observed a trend related to
stand and spacing in relation to the height of the 1st spike.
KEYWORDS: Amazon density, spacing, productivity.
INTRODUÇÃO
O desempenho das variedades de milho apresenta forte interação com as condições
ambientais e com o nível tecnológico adotado em cada propriedade. Desse modo, diversos
estudos têm sido realizados buscando aperfeiçoar a interação das cultivares com os diferentes
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sistemas de manejo e condições edafoclimáticas. Assim, entre as técnicas empregadas para a
obtenção de maior produtividade de milho, a escolha do arranjo espacial de plantas na área é
uma das mais importantes (Almeida et al., 2000; Penariol et al., 2003; Teixeira et. al., 2006;
Teixeira et al., 2007).
Neste contexto, para cada cultivar de milho existe uma matriz de posicionamento, o que
define a otimização do arranjo produtivo da variedade. Este cenário combina o potencial de
rendimento de grãos e a responsividade ao adensamento de plantas, com época de plantio e
região de adaptação, objetivando adequar o manejo aplicado para cada variedade,
maximizando, assim, o potencial de rendimento de grãos e, consequentemente, reduzindo os
riscos de insucesso na condução da lavoura (Emygdio & Teixeira, 2008).
Assim, o adequado arranjo de plantas é uma das práticas de manejo capazes de
influenciar significativamente a produtividade do milho. Neste sentido, Teixeira et al. (2007)
relata que nesta cultura, os componentes de rendimento, número de grãos por espiga e peso do
grão, não têm plasticidade suficiente para compensar possíveis reduções no número de plantas
e, consequentemente, de espigas por área, provocadas por estandes inadequados de plantas
uma vez que a proporção é de uma espiga por planta.
O manejo do arranjo de plantas é feito, principalmente, através da densidade de
plantas (número de plantas por metro linear) e do espaçamento entre linhas de plantio. A
densidade de plantas ideal é função das características da cultivar, da disponibilidade hídrica e
de nutrientes. Cada cultivar apresenta uma faixa ótima de densidade de plantas capaz de
potencializar o rendimento de grãos (Emygdio & Teixeira, 2008). No Brasil a cultura do
milho é tradicionalmente implantada com espaçamentos entre linhas de 0,80 e 0,90 m, o que
possibilita adequado funcionamento dos equipamentos tradicionais à semeadura, tratos
culturais e colheita (Mattoso et al., 2006).
Contudo, a tendência atual é a redução do espaçamento entre linhas, de forma a
modificar o comportamento da planta e interferir na eficácia de utilização dos recursos do
meio, mantendo-se a densidade de plantas constante. A redução do espaçamento entre linhas
tem como vantagens o incremento na distância entre as plantas na linha, proporcionando um
arranjo mais equidistante dos indivíduos na área de cultivo, o que possibilita redução na
competição entre as plantas por água, por luz e nutrientes, limitando, e, o desenvolvimento de
plantas espontâneas, pela redução de luz no dossel vegetal (Demétrio et al., 2008; Emygdio &
Teixeira, 2008).
De acordo com Silva et al. (2006) a densidade populacional é uma das formas de
manipulação do arranjo de plantas que tem maior efeito no rendimento de grãos de milho, já
que pequenas alterações na população implicam modificações relativamente grandes no
rendimento final. No entanto, o uso de densidades muito elevadas pode reduzir a atividade
fotossintética da cultura e a eficiência da conversão de fotoassimilados em produção de grãos.
A maioria das pesquisas relacionadas à cultura do milho recomenda densidades de
plantio em função da região, da altitude, da época de plantio e do espaçamento entrelinhas, o
que representa um refinamento no sistema de indicação e recomendação de cultivares. Para
alguns híbridos, vem se tornando frequente a recomendação de densidades específicas,
chegando a até 80 mil plantas/ha. Com base nesses argumentos, Cruz & Pereira Filho (2006)
afirmam ser fundamental a avaliação do comportamento do milho em diferentes ecossistemas
e fazem referência aos trabalhos de pesquisa em campo com essa cultura que são
desenvolvidos em várias localidades, abrangendo ambientes bastante diversos.
Este trabalho teve por objetivo avaliar a influência de diferentes espaçamentos entre
linhas e densidades populacionais no desempenho da cultura do milho nas condições
encontradas no município de São Gabriel da Cachoeira.
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MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido em condições de campo na safra agrícola de 2011/12, no
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus São Gabriel da
Cachoeira, em Latossolo Amarelo e o plantio realizado no dia 14 de maio de 2011. A área
experimental está situada a 00°14'55"S, e 69°24'13"W, e a uma altitude de 121 m. A região
apresenta clima tropical. Existe uma pluviosidade significativa ao longo do ano apresentando
média anual de 2909 mm. Mesmo o mês mais seco ainda assim tem bastante pluviosidade. De
acordo com a Köppen & Geiger a classificação do clima é Af e a temperatura média anual em
São Gabriel da Cachoeira é 26.4 °C.
O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso (DBC), com parcelas
subdivididas, com 6 tratamentos e 4 repetições, em esquema fatorial com três níveis:
Espaçamento (80, 90 e 100 cm entre linhas) e densidade (40.000, 50.000 e 60.000 plantas).
Para cada tratamento, a parcela experimental foi constituída por 10 linhas de 5m de
comprimento, as parcelas das bordaduras não foram avaliadas.
A adubação de semeadura do milho foi constituída de 500 kg.ha-1 do adubo químico
com formulação 20-20-20.
O preparo do solo foi realizado por meio uma gradagem pesada e duas niveladoras,
sendo a semeadura efetuada manualmente nos sulcos previamente adubados. O desbaste foi
realizado aos 10 dias após semeadura, garantindo-se o número de plantas e a sua distribuição
espacial correspondente à população dos respectivos tratamentos.
As plantas foram mantidas em condições ideais de crescimento e desenvolvimento. A
adubação de cobertura foi realizada no estádio de cinco folhas com a aplicação de 200 kg ha -1
de ureia. O controle das plantas espontâneas foi realizado através da capina manual.
Foram avaliados os seguintes caracteres da planta: altura da planta – distância entre a
superfície do solo e a extremidade da inflorescência masculina; altura de inserção da primeira
espiga – distância entre a superfície do solo e a inserção da primeira espiga; número de folhas
definitivas, produtividade de grãos. Os caracteres: altura de planta, altura de inserção da
primeira espiga foram determinados com base em uma amostragem de 10 plantas com 4
repetições, coletadas na área útil de cada parcela. As avaliações que envolveram pesagem de
grãos, após determinação da umidade, foram matematicamente corrigidas para 13% de
umidade.
Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância pelo teste F. As médias
das variáveis qualitativas foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade pelo
software ASSISTAT versão 7.7.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Entre os parâmetros mais importantes, e entre os que os agricultores mais dão relevância
está a produtividade de grãos de milho. Observou-se, neste ensaio, que não houve diferença
significativa pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade (Tabela 1), entre tratamentos para a
inter-relação entre os fatores densidade de plantio e espaçamento. Porém, observa-se que
exista uma tendência para uma maior produtividade com o aumento dos espaçamentos para
100 cm entre linhas, sendo que as médias para os espaçamentos: 80 cm, 90 cm e 100 cm de
3.983, 3.745 e 4.763 kg.ha-1. Para todos os estandes adotados, a produtividade manteve-se
acima dos 4.000kg.ha-1.
Demétrio et al. (2008) e Amaral Filho et al. (2005) obtiveram redução na produtividade
do milho com o aumento na densidade populacional de 40 mil para 80 mil plantas por hectare.
Segundo os autores isso pode ter ocorrido em razão da melhor distribuição das plantas na
área, o que possibilita a otimização do incremento fotossintético.
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Tabela 1 Produtividade (kg.ha-1) em função do espaçamento e densidade de plantio de milho.
IFAM 2012.
Plantas
Estande 60 mil plantas.ha-1
Estande 50 mil plantas.ha-1
Estande 40 mil plantas.ha-1
Médias do fator espaçamento
Coeficiente de variação %

Espaçamentos
80 cm
90 cm
100 cm
3.562
3.823
4.783
4.325
3.622
4.750
4.058
3.798
4.757
3.983 ab 3.745 b 4.763 a
16,68

Médias do fator estande
4.056 A
4.232 A
4.201 A

*As médias seguidas com a mesma letra maiúscula na coluna não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo
teste Tukey. As médias seguidas com a mesma letra minúscula na linha não diferem entre si a 5% de
probabilidade pelo teste Tukey.

O número de folhas existentes acima das espigas é um fator existente para o enchimento
de grãos na espiga, dessa forma, quanto maior esse número espera-se que haja um maior peso
de 1000 grãos, fator que influencia na produtividade. Semelhantemente a produtividade, não
ocorreram diferenças significativas entre a inter-relação dos fatores densidade de plantio e
espaçamento entre linhas (Tabela 2). Apesar de ocorrer diferenças na média do fator
densidade de plantas, acredita-se que que não exista uma tendência especifica, entre este fator
nos estandes de 60, 50 e 40 mil plantas.ha-1 a média do número de folhas foi respectivamente
11,23; 12 e 12,10.
Tabela 2 Número de folhas em função do espaçamento e densidades de plantio. IFAM 2012.
Plantas
Estande 60 mil plantas.ha-1
Estande 50 mil plantas.ha-1
Estande 40 mil plantas.ha-1
Médias do fator espaçamento
Coeficiente de variação %

80cm
11,20
12,30
12,10
11,87 a
4,70

Espaçamentos
90cm
100 cm
11,20
11,30
11,80
11,90
12,40
11,80
11,80 a 11,67 a

Médias do fator estande
11,23 B
12,00 A
12,10 A

*As médias seguidas com a mesma letra maiúscula na coluna não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo
teste Tukey. As médias seguidas com a mesma letra minúscula na linha não diferem entre si a 5% de
probabilidade pelo teste Tukey.

A altura da planta é uma característica que pode influenciar no acamamento de plantas.
Assim, plantas exageradamente altas devido a desbalanços nutricionais podem, portanto, ser
prejudiciais. Porém, altura da planta associada ao aumento do número de folhas pode ser um
fator que auxiliaria na potencial produção.
Neste ensaio pode-se observar uma uniformidade entre o fator espaçamento entre
plantas, ou seja, não ocorreu diferença significativa quando se variou os espaçamentos,
porém, em relação à médias entre os estandes, pode-se observar que as maiores médias
obtiveram-se com maiores estandes (Tabela 3).
Para o tratamento de estande, observaram-se para os estandes de 60, 50 e 40 mil
plantas.ha-1 médias de altura de plantas respectivamente, 236,30; 239,86; 231,01 cm.
Demétrio et al. (2001) apontam maiores alturas de plantas e de inserção da espiga com o
aumento da densidade populacional, o que indica um maior incremento vertical da planta em
condições de alta densidade. Dessa forma, diversos estudos sugerem que quanto maior a
população de plantas por área maior será a altura das plantas, em respostas aos fatores de
crescimento, principalmente, a luz (Sangoi et al., 2002; Argenta et al., 2001).
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Tabela 3 Altura da planta (cm) em função do espaçamento e densidades de plantio. IFAM
2012.
Plantas
Estande 60 mil plantas.ha-1
Estande 50 mil plantas.ha-1
Estande 40 mil plantas.ha-1
Médias do fator espaçamento
Coeficiente de variação %

Espaçamentos
Médias do fator estande
80 cm
90 cm
100 cm
243,90Aa 235,00Aa 230,00Aa
236,30 AB
242,60Aa 233,10Aa 243,90Aa
239,86 A
226,60Bb 225,40Ab 241,10Aa
231,01 B
237,70 a
231,17 a
238,33 a
5,67

*As médias seguidas com a mesma letra maiúscula na coluna não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo
teste Tukey. As médias seguidas com a mesma letra minúscula na linha não diferem entre si a 5% de
probabilidade pelo teste Tukey.

A altura da 1ª espiga é um dado importante pois pode estar relacionado com o
acamamento de plantas. Dessa forma, acredita-se que quanto menor este valor menor o risco
da planta acamar. Este fator entra também em consonância com o número de folhas acima da
espiga, pois quanto maior esse número, maior o potencial de produção.
Neste experimento pode-se observar igualmente uma grande uniformidade e relação aos
dados obtidos, sendo que apenas existiu diferença significativa no tratamento Espaçamento
entre Linhas, porém não se observou uma tendência crescente. Os resultados foram paras os
espaçamentos de 80, 90 e 100 cm respectivamente 81,44; 77,67 e 81,77 cm.
Tabela 4 Altura da inserção da 1a espiga (cm) em função ao espaçamento e densidades de
plantio. IFAM 2012.
Plantas
Estande 60 mil plantas.ha-1
Estande 50 mil plantas.ha-1
Estande 40 mil plantas.ha-1
Médias do fator espaçamento
Coeficiente de variação %

Espaçamentos
80 cm
90 cm
100 cm
83,33
76,00
78,60
80,90
77,20
83,70
80,10
79,80
83,00
81,44 a 77,67 b 81,77 a
7,60

Médias do fator estande
79,31 A
80,60 A
80,97 A

As médias seguidas com a mesma letra maiúscula na coluna não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo
teste Tukey. As médias seguidas com a mesma letra minúscula na linha não diferem entre si a 5% de
probabilidade pelo teste Tukey.

CONCLUSÕES
Existe uma tendência de maiores produtividades em função do aumento dos
espaçamentos.
Em relação às médias entre os estandes, pode-se observar maiores médias de altura de
plantas com estandes crescentes.
Não se observou uma tendência relacionada ao estande e espaçamento em relação à
altura da 1ª espiga.
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AVALIAÇÃO DE MÉTODOS PARA SUPERAÇÃO DA DORMÊNCIA
EM SEMENTES DE TENTO VERMELHO
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1

RESUMO: A Adenanthera pavonina L., vulgarmente conhecida como tento vermelho, ou
falso-pau-brasil; é uma espécie da família das leguminosas, que possui sementes com
tegumento rígido e impermeável a água, apresenta cor vermelha vívida, muito apreciada por
seu uso em arborização e artesanato. Este trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência de
métodos para a superação da dormência de sementes de tento. Para superar a dormência das
sementes foram realizados os tratamentos: escarificação com ácido sulfúrico P.A. por 5, 10,
15, e 20 minutos; escarificação mecânica com lixa 80 mm no entorno da semente (mantendo o
hilo intacto), Escarificação + embebição em água destilada por 24 e 48 horas e sementes
intactas (testemunha). Após a realização de cada tratamento, as sementes foram semeadas em
papel germitest e posteriormente, os rolos foram colocados em câmara de germinação
regulada a 25 oC. Realizando a primeira contagem (PC) aos 7 dias após a semeadura (DAS) e
a última contagem aos 14 DAS.
Após a contagem final, foi avaliado o comprimento das plântulas e a massa seca. Verificou-se
que os métodos mais eficientes foram a escarificação química com ácido sulfúrico a 15
minutos e a escarificação com a lixa, pois proporcionaram a maior porcentagem de
germinação já na primeira contagem. Portanto, esses dois tratamentos são os métodos
recomendados para a superação da dormência de sementes de tento vermelho.
Palavras-chave: Adenanthera pavonina L., germinação, tegumento, escarificação.

EVALUATION OF METHODS OF
DORMANCY OVERCOMING IN SEEDS OF RED SANDALWOOD.
ABSTRACT: The Adenanthera pavonina L., usually known by red sandalwood, is a especies
of Fabaceae family, wich have hard waterproof integument, and color shiny red, very
appreciated by your use in afforestation and local crafts. Thus, this work had as objective,
evaluate the efficiency of existing breaking dormancy methods of the red sandalwood seeds.
To overcome the seed’s dormancy, these treatments were carried out: chemical scarification
in Sulfuric acid (P.A.) on 5, 10, 15, and 20 minutes; mechanical scarification in 80mm
sandpaper around the seed (preserving hilo), scarification + soaking in distilled water for 24
and 48 hours and pure seeds (witness). After the realization of each treatment, the seeds were
placed in Germitest paper, and later the rolls were placed inside germination chamber
configured to 25 oC (Celsius degree). Performing first count (PC) in 7 days after seeding
(DAS) and last count or germination, 14 DAS. After last count, was evaluated the seedlings’
lenght and dry mass. It was found that the more eficiente methods were a chemical
scarification with sulfuric acid on 15 minutes and sandpaper scarification, beacause they
provided the highest germination rate already in the firts count. So, these two treatments are
the most recommended methods to overcome the dormancy of red sandalwood seeds.
KEYWORDS: Adenanthera pavonina L., germination, integument, scarification
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INTRODUÇÃO
A espécie Adenanthera pavonina L., vulgarmente conhecida por tento ou olho-dedragão, originária da Ásia tropical, está presente na região Norte do Brasil e pertence à família
Fabaceae, subfamília Mimosoideae. As árvores desta espécie podem apresentar de 15 m a 20
m de altura (FANTI e PEREZ, 2003). Devido à dormência presente em suas sementes, a
produção de mudas é dificultada. Portanto, identificar o método mais eficiente para a
superação da dormência constitui um importante fator para formação de mudas de boa
qualidade, o que auxiliaria na recuperação de ambientes degradados (KAGEYAMA et al.,
1992).
A dormência é o fenômeno pelo qual as sementes de uma determinada espécie, mesmo
sendo viáveis e tendo todas as condições ambientais favoráveis à germinação, deixam de
germinar (COSTA et al., 2010). Na natureza, é um recurso usado pelas plantas produtoras de
sementes, para perpetuação de suas espécies, já que o fenômeno da dormência impede que
todas as sementes germinem na mesma época, aumentando suas chances de sobrevivência e
diminuindo o risco de extinção da espécie (CARVALHO e NAKAGAWA, 1993). Embora a
dormência seja uma estratégia adaptativa das espécies, ela é uma característica negativa para
o homem, que necessita utilizá-las agronomicamente. Em sementes de leguminosas, a
dormência tegumentar, ou seja, a impermeabilidade do tegumento, tem trazido problemas
para a formação de mudas (OLIVEIRA et al. 2003).
Estudos para avaliar os efeitos de diferentes métodos de superação da dormência
tegumentar foram realizados em espécies como a Leucaena leucocephala (TELES et al.,
2000), Bowdichia virgilioides (SAMPAIO et al., 2001), Sterculia foetida (SANTOS et al.,
2004), Zizyphus joazeiro (ALVES et al., 2006), Parkia platycephala (NASCIMENTO et al.,
2009), Centrosema plumieri (GAMA et al., 2011), dentre outras. Portanto, o estudo para
superação da dormência de sementes de tento faz-se necessário, devido seu potencial para a
arborização urbana.
MATERIAL E MÉTODOS
As sementes foram coletadas no IFPA, Campus Castanhal-PA. Após a coleta as mesmas
foram retiradas das vagens, em seguida, foram lavadas com uma solução de hipoclorito a 5%.
Para a superação da dormência foram realizados os seguintes tratamentos: imersão em ácido
sulfúrico P.A. por 5, 10, 15 e 20 minutos, após cada período as sementes foram lavadas em
água corrente para retirada do ácido; escarificação com lixa 80 mm por todo perímetro da
semente (com exceção da região da micrópila), escarificação com lixa apenas na lateral da
semente + embebição em água destilada por 24 e 48 horas e a testemunha (sementes intactas).
Após cada tratamento, as sementes foram semeadas em papel três folhas de papel
germitest umedecido com 2,5 vezes o seu peso seco. Em seguida, os rolos foram
acondicionados em câmara de germinação regulada a 25 oC.
Para a avaliação dos métodos de superação de dormência, foram analisadas as variáveis:
primeira contagem (PC), que ocorreu aos 7 dias após a semeadura (DAS), considerando as
plântulas normais; a porcentagem de germinação (G), que ocorreu aos 14 DAS; comprimento
de plântulas, as quais foram medidas com uma régua, do ápice da raiz à inserção das folhas,
sendo os valores expressos em cm; massa seca de plântulas, após medidas as plântulas foram
colocadas em sacos de papel kraft e levadas a estufa com circulação forçada de ar e
temperatura de 65 oC por 72 horas, depois foram pesadas em balança analítica, sendo os
resultados expressos em gramas (g).
O delineamento experimental utilizado foi inteiramente ao acaso (DIC), com 4
repetições de 50 sementes cada, totalizando 8 tratamentos.
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Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias foram comparadas pelo
teste de Scott-knott, enquanto que para os dados quantitativos, referentes aos tempos de
imersão em ácido sulfúrico, foi realizada uma análise de regressão polinomial.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As médias obtidas para a Primeira Contagem (PC), Germinação (G), Comprimento de
Plântulas (CP) e Massa Seca (MS), oriundas dos tratamentos para a superação de dormência,
podem ser observados na tabela 1. Em relação a primeira contagem de germinação verifica-se
que o tempo de 15 minutos de imersão em ácido sulfúrico foi o melhor, no entanto, os
tratamentos utilizando-se a Escarificação mecânica com a lixa, independente da imersão em
água, não diferiram estatisticamente entre si. Na porcentagem final de germinação (G) não
houve diferença estatística entre a imersão em ácido por 10 e 15 minutos e também entre a
lixa e a lixa + embebição por 24 horas.
Para a variável comprimento de plântulas apenas a imersão em ácido sulfúrico por 10 e
15 minutos proporcionaram os maiores valores, no entanto, para a massa seca a lixa +
embebição por 24 horas proporcionou o melhor resultado.
TABELA 1. Médias da Primeira Contagem (PC), Germinação (G), Comprimento de
Plântulas (CP) e Massa Seca (MS) oriundos dos tratamentos de superação de dormência das
sementes de Adenanthera pavonina L .
TRATAMENTOS
PC
G
CP
MS
0d
0c
0d
0e
Testemunha
38 c
86 b
11,06 b
0,43 d
Ácido 5 min
72 b
99 a
12,74 a
0,47 c
Ácido 10 min
91 a
99 a
13,23 a
0,58 b
Ácido 15 min
60
b
99
a
10,10
c
0,50 c
Ácido 20 min
100 a
100 a
9,39 c
0,38 d
Lixa
95 a
99 a
11,17 b
0,65 a
Lixa + 24 hs
87 a
84 b
11,62 b
0,54 b
Lixa + 48 hs
68
83
9,91
0,44
Média geral
13,2
5,6
7,27
11,9
CV
Médias seguidas de mesma letra na coluna, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de
Scott-Knott a 55 de probabilidade.
Na Figura 1 são apresentados os resultados referentes a relação entre o tempo de
imersão das sementes em ácido sulfúrico (H2SO4) em minutos (min) e a porcentagem de
germinações na primeira contagem. Foi observado que a imersão em ácido por 15 minutos
proporcionou a maior porcentagem de germinação, no entanto, o aumento do tempo de
imersão torna-se danoso à germinação das sementes.
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FIGURA 1. Primeira contagem de germinação de sementes de tento submetidas a diferentes
tempos de imersão em ácido sulfurico para superação da dormência.
Já na Figura 2 são apresentados os resultados referentes a relação entre o tempo de
imersão das sementes em ácido sulfúrico e a porcentagem final germinação. Foi observado,
semelhantemente à variável anterior, que a maior porcentagem de germinação das sementes
ocorreu com a imersão em ácido por 15 minutos.

FIGURA 2. Germinação de sementes de tento submetidas a diferentes tempos de imersão em
ácido sulfurico para superação da dormência.
Para a Figura 3, referente a relação entre o tempo de imersão das sementes em ácido
sulfúrico e o comprimento médio das plântulas obtidas. Observa-se que o maior comprimento
das plântulas ocorreu com a imersão em ácido sulfúrico aos 10 e 15 minutos, verificando-se
uma queda nesta variável, com o aumento do tempo de imersão.
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FIGURA 3. Comprimento de plântulas de tento submetidas a diferentes tempos de imersão
em ácido sulfurico para superação da dormência.
Mais uma vez, verifica-se por meio da Figura 4, onde são apresentados os resultados
referentes a relação entre o tempo de imersão das sementes em ácido sulfúrico e massa seca
das plântulas obtidas, que o tempo de imersão em ácido por 15 minutos proporcionou maior
massa seca de plântulas.
1
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FIGURA 4. Regressão polinomial, mostrando a relação entre tempo de imersão em ácido
sulfúrico e massa seca das plântulas de tento.
Tais resultados confirmam com os estudos realizados por Fowler e Bianchetti (2000),
onde apontaram que a utilização de ácido sulfúrico, assim como tratamentos mecânicos que
removem o tegumento superficial, são métodos eficientes para espécies pertencentes à família
Fabaceae, a exemplo da Adenanthera pavonina.
CONCLUSÕES
Tanto a escarificação mecânica em torno da semente por meio da lixa quanto a imersão
em ácido sulfúrico por 15 min, são métodos eficientes para a superação de dormência das
sementes de tento. Porém, por ser um método mais fácil, barato e seguro de realizar,
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recomenda-se o uso da lixa para a superação da dormência de sementes de Adenanthera
pavonina.
REFERÊNCIAS
AKKASAENG, R.; GUTTERIDGE, R. C.; WANAPAT, M. Evaluation of trees and shrubs
for forage and fuelwood in Northeast Thailand. International Tree Crops Journal, v.5, n.4,
p.209-220, 1989. <http://dx.doi.org/10.1080/01435698.1989.9752857>.
CARVALHO, N. M.; NAKAGAWA, J. Sementes: ciência, tecnologia e produção.
Campinas: Fundação Cargill, 1993.
FANTI, S. C.; PEREZ, S. C. J. G. A. Influência do sombreamento artificial e da adubação
química na produção de mudas de Adenanthera pavonina L. Ciência Florestal, v.13, n.1, p.
49-56, 2003.
FOWLER, J. A. P. & BIANCHETTI, A. Dormência em sementes florestais. Colombo:
EMBRAPAFlorestas,
doc. 40. (2000). 28 p.
GAMA, J.S.N.; ALVES, E.U.; BRUNO, R.L.A.; PEREIRA JÚNIOR, L.R.; BRAGA
JÚNIOR, J.M.; MONTE, D.M.O. Superação de dormência em sementes de Centrosema
plumieri BENTH. Revista Brasileira de Sementes, v. 33, n. 4 p. 643-651, 2011.
KAGEYAMA, P. Y.; REIS, A.; CARPANEZZI, A. A. Potencialidades e restrições da
regeneração artificial na recuperação de áreas degredadas. In: SIMPÓSIO NACIONAL
SOBRE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, 1., 1992, Curitiba. Anais...
Curitiba: UFPR/Fupef, 1992. p. 1-7.
LORENZI, H. et. al. Árvores exóticas no Brasil: madeireiras, ornamentais e aromáticas.
Nova Odessa: Instituto Plantarum, 2003. 384P.
NASCIMENTO, I.L.; ALVES, E.U.; BRUNO, R.L.A.; GONÇALVES, E.P.; COLARES,
P.N.Q.; MEDEIROS, M.S. Superação da dormência em sementes de faveira (Parkia
platycephala Benth). Revista Árvore, v.33, n.1, p.35-45, 2009.
OLIVEIRA, L. M.; DAVIDE, A. C.; CARVALHO, M. L. M. Avaliação de métodos para
quebra da dormência e para a desinfestação de sementes de canafístula (Peltophorum dubium
(Sprengel) Taubert). Revista Árvore, Viçosa, v. 27, n. 5, p. 597-603, 2003.
SAMPAIO, L.S.V.; PEIXOTO, C.P.; PEIXOTO, M.F.S.P.; COSTA, J.A.; GARRIDO, M.S.;
MENDES, L.N. Ácido sulfúrico na superação da dormência de sementes de sucupira preta 14
(Bowdichia virgilioides H.B.K. - Fabaceae). Revista Brasileira de Sementes, v.23, n.1,
p.184-190, 2001.
SANTOS, T.O.; MORAIS, T.G.O.; MATOS, V.P. Escarificação mecânica em sementes de
chichá (Sterculia foetida L.). Revista Árvore, v.28, n.1, p.1-6, 2004.

X Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 2015

Anais - Artigos 				

Ciências Agrárias - Agronomia

179

TELES, M.M.; ALVES, A.A.; OLIVEIRA, J.C.G.; BEZERRA, A.M.E. Métodos para quebra
da dormência em sementes de leucena (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit. Revista
Brasileira de Zootecnia, v.29, n.2, p.387391, 2000.

X Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 2015

Anais - Artigos 				

Ciências Agrárias - Agronomia

180

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO AGRONÔMICO E MORFOLÓGICO
DE VARIEDADES DE CANA-DE-AÇÚCAR COLHIDAS NO FIM DA
SECA PARA ALIMENTAÇAO DE RUMINANTES
Almir Gabriel Fernandes Vicente1, Rafael Henrique Pereira dos Reis2, Ernado
Balbinot3, Georgio Martins Moreira4, Dienice Oliveira Macedo5,
Patrícia Orlando Royer6
Discente de Agronomia – IFRO. Bolsista PIBITI-IFRO. e-mail: almir.fernandesvicente@gmail.com ; 2Professor
de Ciências Agrárias – IFRO. e-mail: rafael.reis@ifro.edu.br; 3Professor de Ciências Agrárias – IFRO. e-mail:
ernando.balbinot@ifro.edu.br; 4Discente de Agronomia – IFRO. Bolsista PIBITI-IFRO. e-mail:
georgio.moreira@gmail.com; 5Discente de Agronomia – IFRO. e-mail: diomliveiral@gmail.com; 6Discente de
oliAgronomia – IFRO. Bolsista PIBITI-IFRO. e-mail: patriciaroyer19@gmail.com.

1

RESUMO: O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho agronômico e morfológico de
variedades de cana-de-açúcar de ciclo de maturação distinto, colhidas no fim do período de
seca, para alimentação de ruminantes. Este trabalho foi conduzido no Instituto Federal de
Rondônia – campus Colorado do Oeste. Utilizou-se o delineamento experimental em blocos
casualizados com quatro repetições e oito tratamentos (variedades: RB867515, RB835486,
RB925345, RB928064, RB855035, RB845210, SP81-3250 e SP83-5073). As variáveis ),
altura de planta (AL), despalha de planta (DESP), massa total do perfilho (MTP) e numero de
perfilhos (NP) apresentaram diferença entre as canas estudadas. A variedade RB867515 foi
superior às demais, por estar entre as variedades de maior altura, com bom aporte de despalha
e apresentou maior massa total de perfilho, compensando o resultado inferior para número de
perfilho. A variedade SP81-3250 também apresentou-se como boa alternativa para o meio fim
da seca, estando entre o grupo das variedades de altura de planta e despalha superiores, no
entanto apresentou com mediana para massa total de perfilho e superior para número de
perfilho junto com a SP83-5073.
Palavras–chave: alimenta animal, digestibilidade, Saccharum officinarum

PERFORMANCE ASSESSMENT AGRICULTURE and morphological
VARIETY CANE SUGAR TAKEN IN DRY END FOR MEALS OF
RUMINANT
ABSTRACT: The objective of this study was to evaluate the agronomic performance and
morphological varieties of sugarcane distinct maturation cycle, harvested at the end of the dry
season, for feeding to ruminants. This work was conducted at the Federal Institute of
Rondônia - West Colorado campus. We used the experimental randomized block design with
four replications and eight treatments (varieties: RB867515, RB835486, RB925345,
RB928064, RB855035, RB845210, SP81-3250 and SP83-5073). Variables), (AL plant
height), husking plant (DESP), total mass of the tiller (MTP) and tiller number (NP) showed
differences between the reeds studied. The RB867515 variety was superior to others, to be
among the varieties of greater height, with good supply of husking and had higher total mass
of tiller, offsetting the lower results for number of tiller. The SP81-3250 variety also appeared
as good alternative to middle end of the dry, being among the group of plant height varieties
and higher husking, however presented with median for total mass of tiller and higher for
number of tiller together with SP83-5073.
KEYWORDS: digestibilidade, feeding animal, Saccharum officinarum
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INTRODUÇÃO
A prática da pecuária em Rondônia é exercida quase exclusivamente de forma extensiva
a pasto e, a maior parte das áreas cultivadas com gramíneas tropicais dificilmente chegam a
expressar seu máximo potencial produtivo devido ao manejo inadequado e a fatores
ambientais, como a estação seca do ano (COSTA et al., 2006). Aproximadamente 80% da
matéria seca das forragens produzidas durante o ano estão disponíveis no período das chuvas,
ocasionando grande declínio na produção animal no período de seca devido à baixa
disponibilidade e qualidade da forragem ofertada aos animais (BONOMO et al., 2009).
Uma das alternativas utilizadas para reduzir o impacto da seca é a suplementação. No
entanto, essa é uma prática onerosa, inviabilizando sua adoção pelo produtor. Neste sentido, a
cana-de-açúcar apresenta-se como alternativa viável, por apresentar características favoráveis,
como alto potencial produtivo, baixo custo de produção, boa aceitação pelos animais e sua
maturação coincide com a estação seca, período que é expresso seu maior valor nutritivo
(BANDA; VALDEZ, 1976).
Algumas características limitam o consumo da cana-de-açúcar por animais, dentre as
quais destacam-se: alto teor de fibra de lenta degradação no rumem e baixo teor de proteína
bruta (PEREIRA et al., 2001). Segundo ABREU et al. (2007), os fatores que mais afetam a
qualidade da cana-de-açúcar para alimentação animal são a idade da planta e a cultivar
utilizada. Entretanto, são fatores possíveis de ser controlados pelo produtor.
As características morfológicas podem ser empregadas para avaliar o desenvolvimento e
a adaptação da cultura para determinado ambiente (ABREU et al., 2007), possibilitando a
escolha das melhores cultivares para a região em estudo. O mesmo autor destaca como as
principais variáveis: altura do colmo e altura da folha.
O presente trabalho tem o objetivo de avaliar o desempenho agronômico e morfológico
de variedades de cana-de-açúcar de ciclo de maturação distinto, colhidas no fim do período de
seca, para alimentação de ruminantes no município de Colorado do Oeste.
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Rondônia - campus Colorado do Oeste - Rondônia - câmpus Colorado do Oeste. O solo da
área é classificado como ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico com topografia planoondulada (EMBRAPA, 2006). Conforme classificação de Koppen, o clima é do tipo Aw.
Utilizou-se o delineamento experimental em blocos casualizados com quatro repetições e oito
tratamentos (variedades: RB867515, RB835486, RB925345, RB928064, RB855035,
RB845210, SP81-3250 e SP83-5073), totalizando 32 parcelas. As cultivares de cana-deaçúcar foram colhidas dez meses após o plantio (dezembro de 2012 a outubro de 2013). A
unidade experimental foi constituída de cinco linhas espaçadas em 1,3m, com 4m de
comprimento cada.
Para as avaliações foram utilizadas as três linhas centrais, descartando 0,5m do inicio de
cada linha. Foram coletados oito perfilhos para determinar as variáveis: diâmetro do colmo a
30cm, utilizando paquímetro; altura de plantas (m), utilizando régua graduada; número de
entrenós, do colo da planta até o último nó visível no colmo; comprimento médio dos
entrenós (cm), dado pela divisão da altura da planta pelo número de entrenós; massa total do
perfilho (g), obtido pela pesagem dos perfilhos individualmente; porcentagem de folhas secas,
obtida pela contagem de folhas secas e verdes aderidas ao colmo, tendo como função estimar
a despalha natural. Foi determinado o número de perfilhos por metro linear, com a contagem
em 2 m lineares nas três linhas centrais.
Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e, quando teste F apresentouse significativo, foram realizados os testes de comparação de médias de Scott-Knott ao nível
de 5% de probabilidade de erro.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
As variedades avaliadas diferiram quanto à AL, DESP e MTP (P<0,05), entretanto para
a variável DIAM as variedades foram estatisticamente iguais (Tabela 1). A interação DIAM e
AL está diretamente vinculada à produtividade, onde variedades com valores superiores para
ambas as variáveis propiciaram maior produção de colmo, componente mais desejado da
cana-de-açúcar, onde é acumulada a sacarose.
Tabela 1. Aspectos agronômicos e morfológicos de variedades de cana-de-açúcar colhidas no
mês de outubro. Diâmetro do colmo (DIAM), altura de planta (AL), despalha de planta
(DESP) e massa total do perfilho (MTP). Colorado do Oeste-RO, 2013.
Variedade
DIAM (cm)
AL (m)
DESP (%)
MTP (g)
RB867515
2,94
2,68 A
65,04 A
2047,49 A
RB835486
2,72
2,12 B
56,96 B
1593,71 B
RB925345
2,54
2,69 A
62,56 A
1735,40 B
RB928064
2,53
2,47 A
55,76 B
1547,17 B
RB855035
2,83
2,53 A
61,20 A
1389,78 B
RB845210
2,54
2,28 B
63,81 A
1466,88 B
SP81-3250
2,27
2,54 A
63,06 A
1471,17 B
SP83-5073
2,20
2,11 B
83,04 A
973,01 C
1
CV (%)
13.11
5,99
6,48
9,66
Coeficiente de variação. Médias seguidas de letras distintas na coluna, diferem entre si pelo teste Scott-Knott ao
nível de 5% de probabilidade de erro.
1

O diâmetro, além da produtividade, tem grande influencia com o acamamento,
responsável por reduzir a qualidade da matéria prima, devido o enraizamento que ocorre
quando os colmos entram em contato com o solo.
As variedades RB867515, RB925345, RB928064, RB855035 e SP813250 foram
semelhantes entre si e, superiores as demais para AL. Valores superiores de altura pode
indicar a superioridade da variedade, desde que esteja associado a maior diâmetro de colmo.
A despalha é um fenômeno natural, representado pela queda das folhas secas aderidas
ao colmo. As variedades RB835486 e RB928064 foram semelhantes entre si e inferior as
demais, por apresentar baixa despalha natural. As demais (RB867515, RB925345, RB855035,
RB845210, SP813250 e SP835073) não diferiram. As folhas secas, além de dificultarem a
colheita manual comprometem o valor nutritivo da forragem, limitando a digestibilidade e
ingestão de forragem (ANDRADE et al., 2003).
A MTP é dependente da densidade de plantas por hectare e da capacidade de
perfilhamento da planta, assim como dos componentes que constituem o perfilho. Valores
superiores para MTP só serão favoráveis quando a variedade apresentar boa despalha e alta
produção de colmo. Para MTP apenas a variedade RB867515 foi superior (2047,49 g) em
detrimento às demais e a variedade SP83-5073 apresentou o menor valor (973,01 g)
encontrado. As demais variedades medianas foram estatisticamente iguais entre si.
Para a variável NP as variedades diferiram (P<0,05), as variáveis NE e CE foram
estatisticamente iguais estre si (Tabela 2). A altura de planta tem relação positiva com o CE,
segundo BONOMO et al., (2009), maior proporção de colmo combinada com maior
comprimento de entrenó pode conferir melhor qualidade quanto aos aspectos nutricionais.
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Tabela 2. Aspectos agronômicos e morfológicos de variedades de cana-de-açúcar colhidas no
mês de outubro. Numero de entrenó (NE), comprimento de entrenó (CE) e numero de
perfilhos (NP). Colorado do Oeste-RO, 2013.
Variedade
NE
CE (cm)
NP (perfilho m-1)
RB867515
15,93
14,85
16,41 B
RB835486
12,90
14,57
17,33 B
RB925345
16,03
14,49
22,00 B
RB928064
14,87
13,94
19,33 B
RB855035
14,93
14,95
21,25 B
RB845210
15,62
12,88
17,75 B
SP813-250
15,32
16.89
26,66 A
SP83-5073
12,94
15,76
27,91 A
1
CV (%)
13,72
150,28
13,75

Coeficiente de variação. Médias seguidas de letras distintas na coluna, diferem entre si pelo teste Scott-Knott ao
nível de 5% de probabilidade de erro.
1

O perfilhamento é um indicador do potencial de crescimento e fechamento das entre
linha (SILVA et al., 1999), reduzindo o desenvolvimento de plantas invasoras e
posteriormente o número de capinas, facilitando o manejo da cultura. Para NP duas cultivares
(SP81-3250 e SP83-5073) foram superiores as demais, que não diferiram estatisticamente
entre si. SILVA et al. (2004) avaliando cana-de-ano encontrou valores entre 10,94 e 16,55
perfilhos por metro linear, diferindo dos encontrados neste trabalho, com valores entre 16,41 e
27,91 perfilhos.
Observando os componentes avaliados, é possível destacar a variedade RB867515, por
estar entre as variedades de maior altura, com bom aporte de despalha e apresentou maior
massa total de perfilho, compensando o resultado inferior para número de perfilho. A
variedade SP81-3250 apresentou-se como boa alternativa para o meio e final da seca, estando
entre o grupo das variedades de altura de planta e despalha superiores, no entanto apresentou
com mediana para massa total de perfilho e superior para número de perfilho junto com a
SP83-5073. As variedades RB835486, RB928064 apresentaram o menor desempenho para os
caracteres avaliados.
CONCLUSÕES
Foi possível identificar variedades com possível potencial forrageiro para alimentação
de ruminantes por meio do estudo de caracteres agronômicos e morfológicos indicando-se as
variedades RB867515 e SP81-3250 dentre as oito variedades avaliadas.
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MINAS GERAIS
Eduardo de Sousa Mathias1, Hadson José Neves Porto Viana2, Denilson Cleverson
Macedo3, Fábio Martins de Carvalho4, Aroldo Gomes Filho5
1

Discente de graduação em Agronomia – IFNMG. E-mail: Mathias.agro@gmail.com 2Engº Agronomo. E-mail:
hadson_viana@yahoo.com.br; 3Engº Agronomo. E-mail: de-cleverson@hotmail.com; 4Professor IFNMG,
Campus Almenara. DSc. em Agronomia/Fitotecnia. E-mail martinsfla@hotmail.com, 5Professor IFNMG,
Campus Januária. DSc. em Agronomia/Genética e Melhoramento de plantas. E-mail:
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RESUMO: A cana-de-açúcar (Saccharum spp.) é um dos principais produtos brasileiros, e
isso não é diferente em Januária, aonde essa tradição do cultivo dessa cultura já dura anos, e
que vem passando de geração a geração. Neste contexto, avaliou-se em ciclo de cana-planta o
rendimento do caldo de seis variedades melhoradas de cana de açúcar em paralelo com duas
variedades regionais cultivadas por agricultores locais. O delineamento foi de blocos
casualizados com três repetições, sendo a parcela constituída de quatro linhas de oito metros
espaçadas entre si 1,30 metros. A variedade Vela foi a que obteve maior valor de rendimento
de caldo, 686,7 L.t-1 de cana, diferenciando estatisticamente somente da variedade RB97 7619
que obteve menor valor 586,7 L.t-1. Mesmo não diferenciando estatisticamente das outras, a
variedades local VELA teve um rendimento de caldo superior a 30 L.t-1, mostrando ser uma
variedade viável e adaptada a região.
Palavras-chave: Saccharum, agricultura familiar, análise física, melhoramento vegetal.

EVALUATION OF VARIETY OF JUICE YIELD OF CANE SUGAR
FOR JANUÁRIA COUNTY GENERAL MINES NORTH
ABSTRACT: The sugarcane (Saccharum spp.) Is one of the main Brazilian products, and
this is no different in Januária, where this tradition of cultivation of this crop has lasted years,
and that is passed from generation to generation. In this context, it was evaluated for cycle
plant cane juice yield of six improved varieties of sugar cane in parallel with two regional
varieties grown by local farmers. The design was a randomized block design with three
replications, and the plot constituted of four rows of eight meters spaced 1.30 meters. The
Vela variety was the one with higher value broth income 686.7 Lt-1 cane, statistically only
differentiating the RB97 7619 variety had lower value 586.7 Lt-1. Although not statistically
differentiated from other, local varieties SAIL had an income higher broth to 30 Lt-1, being a
viable and adapted variety to region
KEYWORDS: Saccharum, family farming, physical analysis, plant breeding.
INTRODUÇÃO
A cana-de-açúcar tem grande importância histórica para o Brasil, sendo cultivada desde
a época da colonização. Segundo o IBGE (2014) é um dos principais produtos agrícolas,
sendo a terceira cultura em área plantada. Do seu processo de industrialização obtêm-se como
produtos o açúcar nas suas mais variadas formas e tipos, o álcool (anidro e hidratado), a
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cachaça e a rapadura, principalmente em agroindústrias artesanais. É também muito utilizada
como forrageira, sendo estratégica no período de seca.
A atividade sucroalcooleira gera mais de 500.000 empregos diretos e 3,5 milhões de
empregos indiretos (Única, 2010). A área cultivada com cana-de-açúcar tem sido crescente no
Brasil, partindo de 5,2 milhões de hectares em 2002 para quase os 10 milhões em 2014
(IBGE, 2014). Essa tendência se deve ao surgimento dos motores flex, que funcionam tanto
com gasolina como com álcool ou com mistura dos dois, sendo apresentado em 2002, e que
atualmente já representam mais de 90% dos veículos novos vendidos (Kohlhepp, 2010).
A região sudeste é considerada a maior produtora, sendo o estado de São Paulo o maior
produtor de cana-de-açúcar (IBGE, 2014). Minas Gerais, apesar de produzir cerca de sete
vezes menos que São Paulo, se destaca no cenário nacional como o estado mais especializado
na produção de cachaça artesanal, e que nos últimos anos vem ganhando espaço no mercado
externo tanto pelas suas tradições como também na cultura e na produção, o que vem a tornar
este produto tão especial e valorizado (GAMA et al., 2010). Cerca de 38,6% dos alambiques
trabalham exclusivamente com mão-de-obra familiar, e que mais de 3.000 famílias mineiras
têm como principal fonte de receita a produção e a comercialização da cachaça, sendo que
15,25% geram renda a partir da fabricação de outros produtos oriundos da cana-de-açúcar, a
exemplo da rapadura (12,75%) e o melado, açúcar mascavo e álcool combustível (2,5%)
Sebrae-MG 2004).
No distrito do Brejo do Amparo é onde se encontra a maior parte dos produtores de
cana-de-açúcar, devido encontrar na localidade várias áreas de baixada onde se mantém
umidade no solo por vários meses do ano. O principal produto obtido da cana-de-açúcar na
região é a cachaça, com uma produção anual que varia de 5 mil a 60 mil litros por produtor
(GAMA et al., 2010).
As variedades utilizadas são em sua maioria plantadas na própria propriedade. As
mudas utilizadas no plantio têm origem na própria região, há alguns casos em que os
produtores compram de terceiros em virtude de sua plantação não ser suficiente. A maior
parte dos produtores faz renovação do canavial a cada 05 anos, sendo que alguns deles
utilizam as mesmas variedades há mais de 30 anos, variedades essas já adaptadas às condições
locais da região. Sua produtividade chega a 70 t.ha-1 (Gama et al, 2010), mas a média do
município é 40 toneladas/ha (IBGE, 2014).
Segundo Resende Sobrinho (2000) a escolha da variedade é a etapa mais importante da
produção. Somente com um manejo mais adequado de variedades, o produtor pode obter
crescimento de 23% na produtividade de cana (t/ha) e 77% no teor de sacarose.
Embora a produtividade local seja próxima à média nacional 77 (t.ha-1) (IBGE, 2014), é
necessário avaliar novas variedades, sob as condições locais e dentro do sistema de produção
da região, possibilitando ter um leque maior de variedades conhecidamente adaptadas a
região.
MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi conduzido na Fazenda Sítio, distrito de Brejo do Amparo no município
de Januária que está localizado a 15°29’ de latitude sul, 44°21’ de longitude oeste e altitude
de 434 m. A região do Brejo do Amparo tem temperatura média anual de 26ºC e um solo com
umidade natural e grande quantidade de fertilizantes carregados das formações rochosas que
circundam o baixo povoado. A caracterização física e química do solo utilizado no
experimento encontra-se na Tabela 1.
Tabela 1. Características químicas e físicas das amostras coletadas nas camadas de 0-20 cm e
de 20-40 cm de profundidade na área onde foi instalado o experimento. IFNMG, Campus
Januária, MG.
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39
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16
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¹ = pH em água; ² = Colorimetria; ³ = Extrator: Mehlich-1X; 4 = Extrator: KCl 1 mol/L; 5 = pH SMP. Nota: os
teores de micronutrientes (Cu, Fe e Zn) deram próximos de 0 mg/dm 3 nas duas camadas. Os teores de Mn deram
0,2 mg/dm3 na camada de 0 a 20cm e 7,4 mg/dm3 na camada de 20 a 40cm.

As variedades utilizadas no experimento foram: RB92 579, RB86 7515, RB99 395,
RB92 5345, RB85 5036, RB97 7619, RB85 5453 disponibilizadas pela RIDESA (Rede
Interuniversitária para o Desenvolvimento do Setor Sucroenergético), e as variedades Vela e
uma não identificada (NIR) oriundas do distrito de Brejo do Amparo.
As variedades regionais vela e NIR, por serem as duas mais plantadas para a produção
de rapadura e de cachaça, respectivamente, na região do Brejo do Amparo, foram as duas
variedades escolhidas para compor o experimento. O sistema de produção implantado foi o
mesmo utilizado pelos produtores da região, possibilitando, deste modo, à recomendação de
novas variedades sem que outras práticas utilizadas fossem alteradas. O preparo do solo foi
feito convencionalmente com duas gradagens. O plantio foi feito manualmente sendo que a
distribuição das mudas nos sulcos foi feita de forma contínua colocando-se dois colmos
paralelamente na posição pé com ponta, em seguida os colmos foram cortados em toletes de
mais ou menos 3 a 4 gemas após a distribuição das mudas nos sulcos obtendo-se 15 a 18
gemas por metro linear e por último foi feita a cobertura com solo destorroado dos sulcos.
Logo após fez uma adubação orgânica nos sulcos com cinza de bagaço de cana em
decomposição. O experimento foi de sequeiro, no entanto foi feita, quinzenalmente por quatro
meses, irrigação suplementar em sulcos. O manejo de plantas daninhas foi feito
mecanicamente através de capinas manuais, sendo feito três capinas, dando atenção especial
aos primeiros 120 dias após o plantio. A implantação do experimento ocorreu no dia 29 de
julho de 2013, portanto, caracterizando-se como cana de inverno. A colheita foi manual, com
auxílio de ferramentas apropriadas com idade das canas variando de 12 a 13 meses.
Retirou-se uma amostra contendo dez canas de cada parcela, parte industrializável, onde
foram passadas em um desfibrador, tipo forrageira, e em seguida na betoneira para fazer sua
homogeneização. Após esses procedimentos essas amostras foram levadas para o laboratório
onde se pesou 500 gramas de cada amostra e colocando-as em prensa hidráulica automática a
250 g/cm2 por 1 minuto. Foi coletado o caldo da cana em béquer de 500 ml para se determinar
o rendimento de caldo. Esses procedimentos foram baseados pelo Conselho dos Produtores de
Cana-de-Açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo (CONSECANA, 2006). Por regra
de três simples se determinou o rendimento do caldo em litros por hectare.
O delineamento foi de blocos casualizados com três repetições, sendo a parcela
constituída de quatro linhas de oito metros espaçadas 1,3 metros.
As análises laboratoriais foram feitas na Usina São Judas Tadeu (SADA Bioenergia e
Agricultura), localizada no Lote 3022-gleba G1, Projeto Jaíba-etapa 2 no município de JaíbaMG. A análise estatística foi realizada utilizando-se o programa SAEG, versão 8.0,
procedendo-se Análise de Variância e, posteriormente, as médias dos tratamentos foram
comparadas pelo Teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Houve diferença significativa pelo teste F a 5% de probabilidade entre as variedades.
Tabela 1 Resumo da análise de variância referente ao rendimento de caldo das variedades de
cana-de-açúcar. Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, câmpus Januária, Januária-MG,
2014.
Quadrado médio
FV
gl
Rendimento de caldo
Variedade

7

645,238*

Blocos

2

216,667ns

Resíduo

14

216,667

CV (%)

4,588

Média geral

641,67

* = P<(0,05); ns = não significativo Dms: 84,82

Figura 1. Valores médios de rendimento de caldo das variedades de cana-de-açúcar.
Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Januária, Januária-MG, 2014.
A variedade Vela foi a que obteve maior valor de rendimento de caldo, 686,7 L.t-1 de
cana, diferenciando estatisticamente somente da variedade RB97 7619 que obteve menor
valor 586,7 L.t-1. A variedade Vela teve um rendimento de caldo de 33,33 L.t-1 de cana a mais
que as variedades RB85 5036, RB85 5453 e RB 99395, sendo que em relação a outra
variedade local NIR a diferença foi de 66,66 L.t-1. Todos esses valores foram superior aos
encontrado por Trento Filho (2008) ao avaliar a produção de cana-de-açúcar e qualidade da
cachaça em Morretes-PR, que foi 525 L.t-1 de cana.
CONCLUSÃO
Mesmo não diferenciando estatisticamente das outras variedades, a variedade local Vela
teve um rendimento de caldo superior a 30 L.t-1 sobre as demais variedades adaptadas,
demonstrando ser uma variedade viável e adaptada a região.
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RESUMO: Os nutrientes são elementos que contribuem para desenvolvimento das plantas
podendo estar presentes no solo de forma natural ou artificialmente na forma de adubos. Por
isso, faz-se necessário a realização de análises de solos para se obtiver os níveis de cada
nutriente, com vista à produção elevada. O presente trabalho teve por objetivo avaliar a
fertilidade dos solos dos municípios de Croatá, São Benedito e Varjota – CE no período de
2006 a 2015. Foram cedidos dados de 30 amostras analisados no Laboratório de Análise de
Solos e Água para Irrigação, do Instituto Federal do Ceará – Campus Sobral. Nessas amostras
foram analisados os teores de carbono, matéria orgânica, fósforo, potássio, cálcio, magnésio,
sódio, alumínio, hidrogênio+alumínio, CTC (Capacidade de Troca de Cátions), CE
(Condutividade Elétrica) e pH (Potencial Hidrogeniônico). Os níveis de fertilidade adotados
para a classificação dos teores dos elementos no solo são aqueles indicados no Manual de
Recomendações de Adubação e Calagem para o Estado do Ceará. Observou-se que Croatá e
São Benedito apresentam acidez média, enquanto Varjota, pH neutro. Ambos apresentaram
CTC (Capacidade de Troca de Cátions) e fósforo em níveis altos. Todas as amostras
apresentaram baixos teores de alumínio. Os solos de Croatá e São Benedito indicaram baixos
teores de matéria orgânica, potássio e valores médios de cálcio. No entanto, Varjota teve os
teores de matéria orgânica médio, enquanto cálcio e potássio altos. Ambos os municípios
apresentaram baixos níveis de alumínio.
Palavras-chave: análises; fertilidade; nutrientes.

ABSTRACT: Nutrients are elements that contribute to development of plants may be present
in soil naturally or artificially in the form of fertilizers. Therefore, it is necessary to conduct
soil testing to obtain the levels of each nutrient in order to high production. This study aimed
to evaluate soil fertility in the municipalities of Croatá, St. Benedict and Varjota - EC during
the period 2006 to 2015 were transferred data from 30 samples analyzed in the Soil Analysis
Laboratory and Water for Irrigation, the Federal Institute Ceara - Sobral Campus. These
samples were analyzed carbon, organic matter, phosphorus, potassium, calcium, magnesium,
sodium, aluminum, hydrogen + aluminum, CEC (Cation Exchange Capacity), EC (electrical
conductivity) and pH (hydrogen potential). Fertility levels adopted for the classification of
element contents in soil are those indicated in Fertilization and Liming recommended Manual
for the State of Ceará. It was observed that Croatá and St. Benedict are medium acidity, while
Varjota, neutral pH. Both presented CEC (Cation Exchange Capacity) and phosphorus at high
levels. All samples showed low aluminum content. The Croatá soils and St. Benedict
indicated low levels of organic matter, potassium and calcium average values. However, the
medium was Varjota organic matter content as high calcium and potassium. Both
municipalities had low levels of aluminum.
KEYWORDS: analysis; fertility; nutrients.
INTRODUÇÃO
X Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 2015
O uso da análise do solo como instrumento básico de diagnose da fertilidade do solo
ocupa lugar de destaque, sendo indispensável em um programa de utilização de corretivos e

Anais - Artigos 				

Ciências Agrárias - Agronomia

191

KEYWORDS: analysis; fertility; nutrients.
INTRODUÇÃO
O uso da análise do solo como instrumento básico de diagnose da fertilidade do solo
ocupa lugar de destaque, sendo indispensável em um programa de utilização de corretivos e
fertilizantes em uma propriedade agrícola. A análise química do solo é um dos métodos
disponíveis que se tem para avaliar a fertilidade do solo, sendo um dos mais baratos e mais
rápidos.
O objetivo da análise de solo é determinar a habilidade do solo em fornecer nutrientes
às plantas, e também determinar as necessidades de calcário e fertilizante, além de
diagnosticar problemas de toxidez de alguns elementos, excesso de sais e outros (Fernandes,
2007).
O município de Varjota compreende uma área com atividade voltada para o setor
agrícola, localizado na região norte do Ceará. Esta região tem seu cultivo voltado para
fruticultura na produção de culturas como goiaba, mamão, banana, bem como culturas de
sequeiro, como o feijão e milho (DUTRA et al. 2005).
O município de São Benedito compreende uma área voltada para a produção de rosas.
Sendo conhecido como a Capital das Rosas. Também é grande produtor de fruticultura e
hortaliças. Com coordenadas geográficas: latitude 4°02' S, longitude 40°51’ W, localizado na
região noroeste do Ceará.
O município de Croatá está localizado na região do noroeste do Ceará. Esta região tem
sua economia voltada para o setor agrícola, destacando-se a produção de café, banana, canade-açúcar, mandioca e feijão. Suas coordenadas geográficas: Latitude: 4° 24' 17'' Sul
Longitude: 40° 54' 45'' Oeste.
O solo, entre tantos outros fatores, desempenha um papel importantíssimo no
atendimento às necessidades alimentares da humanidade. No entanto, sabe-se que nem todo
solo é favorável ao desenvolvimento vegetal. Um solo ideal é aquele que apresenta uma boa
fertilidade, não contenha substâncias ou elementos tóxicos em quantidades prejudiciais e está
localizado numa zona climática favorável ao crescimento vegetativo (SALES, 2007).
Segundo Marcos (1996) atualmente em algumas instituições como a Sociedade
Brasileira de Ciência do Solo e em todas as faculdades de Agronomia do Brasil, da Holanda,
da Bélgica, da Alemanha, dos EUA, entende-se por fertilidade do solo a capacidade, a
habilidade, o poder, a qualidade que tem o solo de fornecer nutrientes às plantas.
A análise química do solo é o instrumento básico para a transferência de informações,
sobre calagem e adubação, da pesquisa para o agricultor. É possível, por meio de uma análise
de solo bem-feita, avaliar o grau de deficiência de nutrientes e determinar as quantidades a
serem aplicadas nas adubações (RAIJ et al., 1985).
Em vista do exposto, o presente trabalho teve por objetivo a avaliação de fertilidade dos
solos dos municípios de Croatá-CE, São Benedito-CE e Varjota-CE para conhecer o grau de
fertilidade para uma adequada recomendação de corretivos e fertilizantes, com vista à
produção agrícola.
MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa foi desenvolvida por meio de um levantamento documental dos arquivos do
Laboratório de Análise de Solos e Água para Irrigação, do Instituto Federal de Educação
Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE/Campus Sobral, no período de abril a maio de 2013 na
cidade de Sobral-CE, localizado nas coordenadas geográficas (03° 40' S e 40° 14' W). O clima
está classificado de acordo com Koppen como Aw', é tropical quente chuvoso semiárido com
pluviometria média anual de 854 mm, temperatura média de 30° C e a altitude de 70 metros.
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Os resultados das análises químicas das amostras de solos dos municípios de Croatá,
São Benedito e Varjota foram cedidos pelo Laboratório de Análises de Solos e Água para
Irrigação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - IFCE, Campus de Sobral.
A coleta das 30 amostras de solo analisadas foi da responsabilidade dos clientes e
enviadas ao referido Laboratório no período de 2006 a 2015. Nestas amostras foram
determinados os teores de carbono, matéria orgânica, fósforo, potássio, cálcio, magnésio,
sódio, alumínio, hidrogênio+alumínio, CTC (Capacidade de Troca de Cátions), CE
(Condutividade Elétrica) e pH (Potencial Hidrogeniônico), segundo Embrapa (1999).
Os teores de fósforo, sódio e potássio são extraídos da solução do solo utilizando a
solução extratora Mehlich. Sendo que o fósforo extraído é determinado pelo
espectrofotômetro. No entanto, nas amostras que possuíram elevada concentração de fósforo,
foram feitas diluição com água destilada até que fosse possível efetuar a leitura na escala do
aparelho. Os teores de sódio e potássio são determinados pelo fotômetro de chama.
Os teores de cálcio e o magnésio são extraídos por KCl, em conjunto com o Al trocável,
titulando-se, numa fração do extrato, o alumínio com NaOH, na presença de azul-debromotimol como indicador. Em outra fração do extrato, foram titulados o cálcio e o
magnésio por complexometria com EDTA, usando-se como indicador o negro-de-eriocromoT. Numa terceira alíquota, foi feita a determinação de cálcio por complexiometria com EDTA
e ácido calcon carbônico como indicador.
O princípio de medição do pH (Potencial Hidrogeniônico) foi feito através do Ph-metro,
com uma solução solo:água na proporção de 1:2,5. A leitura se deu diretamente no pH-metro.
A extração do hidrogênio+alumínio de solos é feita com solução de acetato de cálcio. A
titulação é realizada com solução de NaOH 0,025.
A análise de carbono foi obtida devido à oxidação da matéria orgânica via úmida com o
diclomato de potássio em meio sulfúrico empregando-se como fonte de energia o calor
desprendido do ácido sulfúrico e/ou aquecimento. O excesso de diclomato após a oxidação foi
titulado com solução padrão de sulfato ferroso amoniacal.
Os níveis de fertilidade adotados para a classificação dos teores dos elementos no solo
são aqueles indicados no Manual de Recomendações de Adubação e Calagem para o Estado
do Ceará (FERNANDES, 1993).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Através da Tabela 1, apresentada abaixo, constatamos os dados referentes à fertilidade
dos solos de Croatá, São Benedito e Varjota. De acordo com os valores obtidos para pH da
solução do solo, obtido através da relação solo - água (1:2,5), os solos de Croatá e São
Benedito indicaram acidez média, enquanto Varjota apresentou pH ligeiramente alcalino.
Todas as amostras analisadas apresentaram baixos níveis de alumínio, condição esta
favorável por ser o alumínio indesejável no solo pela sua toxidez às plantas (Soares, 2006). Os
teores de fósforo nas amostras de solo analisados não variaram entre os municípios, sendo que
todos indicaram níveis altos.
Tabela 1 - Apresenta os valores médios encontrados de Carbono (C), Matéria orgânica (MO),
Potencial Hidrogeniônico (pH), Fósforo (P), Potássio (K), Cálcio (Ca), Magnésio (Mg), Sódio
(Na), Alumínio (Al), Hidrogênio + Alumínio (H+Al), Capacidade de Troca Catiônica (CTC)
e Condutividade Elétrica (CE), referentes à análise de fertilidade do solo de três municípios
do Ceará (Crotá, Varjota e São Benedito) no período de 10 anos, IFCE – Campus Sobral,
Sobral - CE, 2015.
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Municípios

Croatá-CE
Classificação
Varjota-CE
Classificação
São Benedito
Classificação
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4
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4
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Parâmetros Analisados
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0,9
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2

91,
93

0,90
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75,
02

0,39

40,2
3
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13

0,26

mmolc/dm3
0,80

30,3

19,1

Baixo

Alto

85,4

7,69

Médi
o
50,9

Alto

Alto

Alto

Alto

62,5

0,91

17,1

9,55

Alto

Baixo

Médi
o

Médio

24,6

2,6
2
1,0
3
0,3
4
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Baix
o
0,05
Baix
o
3,25
Baix
o

Em relação aos teores de potássio, cálcio e magnésio, os solos de Croatá apresentaram
os valores baixo, médio e alto, respectivamente. São Benedito apresentou valores baixo,
médio e médio para os respectivos nutrientes. No entanto, os solos de Varjota apresentaram
valores altos referentes aos nutrientes citados.
Para a matéria orgânica (M.O.), os teores encontrados foram classificados como baixo,
baixo e médio para os solos de Croatá, São Benedito e Varjota respectivamente. Isso poderá
se refletir nas características da fertilidade do solo, haja vista que a M. O. tem papel
importante no fornecimento de nutrientes paras as plantas. Sendo uma componente chave para
a manutenção da qualidade física, química e biológica do solo e, como consequência, para a
sustentabilidade dos sistemas produtivos a médio e longo prazo (Silva & Mendonça, 2007).
Ambos os municípios apresentaram CTC (Capacidade de Troca de Cátions) em níveis
relativamente altos.
Os teores dos nutrientes foram estratificados segundo os níveis de fertilidade (alto,
médio, baixo), e os resultados expressos em valores percentuais tendo como base de cálculo o
número absoluto de amostras para cada nível de fertilidade em relação ao número total de
amostras analisadas (DUTRA et al. 2005).
De acordo com os dados obtidos, para os solos de Croatá, é demonstrada a necessidade
de incorporação de matéria orgânica uma vez que a mesma é rica em fontes de nutrientes,
resultando assim em solos com alta fertilidade. Tendo em vista que o teor de matéria orgânica
está em níveis relativamente baixos e é fonte de nutrientes essenciais às plantas, como o
potássio, importante nutriente por estar relacionado com os processos de frutificação e de
defesa natural das plantas (Guimarães et al. 2002).
Com relação à Varjota, é o município que apresenta a fertilidade de seus solos em níveis
bastante satisfatórios para o desenvolvimento da produção agrícola. Fazendo referência, não
somente aos altos valores dos macronutrientes, mas também ao valor do pH, que se encontra
próximo da neutralidade e à matéria orgânica, haja visto que tem papel importante na
reciclagem dos nutrientes. Conforme os dados observados, os solos de Varjota tiveram um
manejo adequado em relação à calagem e a adubação.
Referentes aos resultados das análises dos solos de São Benedito, também é necessário
a incorporação de matéria orgânica, como fonte natural de nutrientes. Contudo, é relevante a
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adoção de fertilizantes com o intuito de prover um ou mais nutrientes essenciais ao
crescimento das plantas, com a finalidade de melhorar o potencial agrícola.
Os nutrientes são elementos que contribuem para desenvolvimento das plantas podendo
estar presentes no solo de forma natural ou artificialmente na forma de adubos. Portanto,
devem-se conter todos os nutrientes no solo para que as plantas possam utilizá-los para suprilas, pois o excesso e a falta desses elementos podem causar grandes danos à produção vegetal.
Por isso, faz-se necessário a realização de análises de solos para se obtiver os níveis de cada
nutriente, com vista a produção elevada.
CONCLUSÕES
De posse dos resultados, pode-se concluir que os municípios de Croatá e São Benedito
apresentaram limitações nutricionais quanto a disponibilidade de potássio e matéria orgânica e
aos valores de pH, necessitando, portanto de correção, por meio da aplicação de adubos
orgânicos e adubos ricos em potássio. O município de Varjota apresentou boa disponibilidade
de nutrientes, não sendo necessária a correção com adubos ou fertilizantes.
Em todos os municípios elevados teores de fósforo. Contudo, Croatá apresentou nível
médio para cálcio, enquanto, São Benedito, também indicou nível médio para cálcio e
magnésio. Varjota apresentou níveis altos para cálcio e magnésio. Observaram-se em todos os
municípios baixos níveis para alumínio.
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AVALIAÇÃO FENOMÉTRICA DE PLÂNTULAS DE Gliricidia sepium
INFLUENCIADAS POR DIFERENTES SUBSTRATOS COM USO DE
COBERTURA MORTA E ÁGUA SALINA
Sebastiana Joelma de Azevedo Santos, Djair Alves de Melo, Leandro Machado da
Costa, Clovis Medeiros dos Santos Neto, Lucineide Freire dos Santos e Ana Lúcia
Dantas Alves
RESUMO: A utilização de resíduos orgânicos como substrato é uma alternativa promissora no
cultivo de plantas forrageiras, reduzindo os custos e o acúmulo desses materiais no ambiente.
O objetivo do trabalho foi avaliar o desenvolvimento de plântulas de Gliricidia sepium irrigadas
com água salina e não salina utilizando-se substratos residuários e uso de cobertura morta. O
delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, em arranjo fatorial 23 com dois
níveis de condutividade elétrica da água para irrigação (0,2 dS m-1 e 7,5 dS m-1), dois substratos
(pó de café e pó de serra) e uso de cobertura morta em quatro repetições. Após três meses avaliei
a altura da parte aérea, número de folhas e diâmetro caulinar. Para a variável altura, o substrato
contendo pó de café irrigado com água de baixa salinidade, concomitamente, com o uso da
cobertura, apresentou melhores resultados quando comparei com o substrato contendo pó de
serra. Na irrigação com água salina, a adição da cobertura vegetal, não apresentou resultados
satisfatórios causando uma redução nas médias, resultando em maior período para
desenvolvimento das plantas jovens. Para todas as variáveis a utilização da cobertura morta
quando irriguei com água de baixa salinidade e uso do substrato residuário orgânico contendo
pó de café propiciou uma maior evolução. A elevação da salinidade da água de irrigação inibiu
o desenvolvimento das plântulas. O método estatístico utilizado foi o comparativo descritivo
compondo-se as médias.
Palavras-chave: cobertura vegetal, planta forrageira, resíduos orgânicos, salinidade.

EVALUATION FENOMETRIC OF SEEDLINGS Gliricidia sepium
INFLUENCED BY DIFFERENT SUBSTRATES WITH DEAD
COVERAGE OF USE AND WATER SALINA
ABSTRACT: The use of organic waste as a substrate is a promising alternative in the
cultivation of fodder plants, reducing costs and the accumulation of these materials in the
environment. The objective was to evaluate the development of Gliricidia sepium seedlings
irrigated with saline water and saline not using residuários substrates and use of mulch. The
experimental design was completely randomized in a factorial arrangement 23 with two levels
of electrical conductivity of irrigation water (0.2 dS m-1 and 7.5 dS m-1), two substrates (coffee
powder and sawdust ) and use of mulch with four replications. After two months assessed the
shoot height, leaf number and stem diameter. For variable height, the substrate containing
coffee powder irrigated with water of low salinity, concomitamente, with the use of coverage
showed better results when compared with the substrate containing sawdust. Irrigation with
saline water, adding the vegetation did not show satisfactory results causing a decrease in
average, resulting in more time for development of young plants. For all variables using the
mulch when irriguei with low salinity water and use of organic residuary substrate containing
coffee powder provided a further evolution. The increase in irrigation water salinity inhibited
the development of seedlings. The statistical method used was descriptive comparative
composing the averages.
Keywords: vegetal cover, forage plant, organic waste, salinity.
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INTRODUÇÃO
A gliricídia (Gliricidia sepium (Jacq.) Steud) é uma espécie dicotiledônea, pertencente à
família Fabaceae (leguminosae), subfamília Papilionoideae, sendo caracterizada como uma
planta perene, arbórea de porte médio, com crescimento rápido e enraizamento profundo, o que
lhe confere notável tolerância à seca. É considerada como espécie utilizada para forragem,
reflorestamento, adubação verde, cercas vivas, entre outros. Desenvolve-se melhor em
condições quentes e úmidas, tendo o seu crescimento limitado por baixas temperaturas,
podendo, entretanto, tolerar prolongados períodos de seca, ainda que com queda de folhas dos
ramos mais velhos. Não necessita de solos férteis, embora exiba melhor desempenho naqueles
de alta fertilidade e profundos o suficiente para um bom enraizamento, fator determinante da
maior ou menor produção e manutenção de folhagem verde no período seco (CARVALHO
FILHO et al., 1997).
O uso da cobertura morta apresenta relevante importância para regiões árida e semiárida
do Brasil atribuindo fatores químicos, físicos e biológicos ao solo, com reflexos na redução da
perda de água por evaporação, por reduzir as oscilações térmicas, criando condições favoráveis
ao crescimento radicular e reduzindo o aparecimento de plantas espontâneas. A cobertura
vegetal mantém o solo mais úmido devido ao efeito da não exposição à ação do vento e à
radiação solar, e a proteção edáfica proporciona uma economia hídrica comparada às plantas
cultivadas em solo sem cobertura.
A utilização de resíduos orgânicos como substrato é uma alternativa promissora no
cultivo de plantas forrageiras, reduzindo os custos e o acúmulo desses materiais no ambiente.
O cultivo de plantas produzidas com a utilização de adubos orgânicos tem crescido nos últimos
anos, em função dos elevados custos dos adubos minerais e dos agentes nocivos dos produtos
químicos nos lençóis subterrâneos, rios, lagos, flora e fauna local (SANTOS et al., 2001). Além
disso, adubos orgânicos residuários, como o pó de café e pó de serra, influem nas propriedades
físico-químicos e biológicos do solo ou substrato. Entretanto, o agricultor pode produzir seu
próprio substrato a custo muito baixo, desde que tenha acesso às informações técnicas
adequadas (FILGUEIRA, 2000).
No que tange à salinidade, esta é um dos mais sérios problemas enfrentados na agricultura
irrigada, porém, os efeitos sobre o crescimento das plantas são consequências de fatores
osmóticos e iônicos. A salinidade é um dos fatores que mais limitam o crescimento e a nutrição
mineral de plantas em regiões com baixa disponibilidade hídrica, devido à redução do potencial
osmótico no ambiente radicular (DASGAN et al., 2002).
Contudo, a necessidade de se avaliar espécies tolerante ou resistente aos sais levou a
realização desse experimento. Com isso, o presente trabalho objetivou avaliar o
desenvolvimento de plântulas de Gliricidia sepium irrigadas com água salina e não salina
utilizando-se substratos residuários e uso de cobertura morta.
MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa foi conduzida no Setor de Produção Vegetal da Coordenação de Agroecologia
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, Campus Picuí. O
experimento foi instalado em delineamento inteiramente casualizado, com quatro repetições,
em arranjo fatorial 2 x 2 x 2, correspondente a dois níveis de condutividade elétrica da água de
irrigação (0,5 e 7,5 dS m-1), no solo sem e com cobertura morta, com três plantas por unidade
experimental, totalizando 96 plantas. Os tratamentos foram iniciados no dia do plantio das
sementes.
O material biológico testado constou de mudas de gliricídia, produzidas em sacos de
polietileno com dois substratos. O substrato 1 consistiu de uma mistura de Neossolo flúvico ou
aluvião, esterco bovino e parte de material residuário doméstico (pó de café), na proporção
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2:1:1/2. O substrato 2 consistiu de uma mistura de Neossolo flúvico ou aluvião, esterco bovino
e parte de material residuário de marcenaria (pó de serra), na proporção 2:1:1/2
As águas de irrigação foram procedentes do Sítio Várzea Verde, no município de Frei
Martinho-PB, baixa salinidade (CEa = 0,2 dS m-1) e a fortemente salina (CEa = 7,5 dS m-1 ),
no açude Várzea Grande que abastece o município e região, localizado no município de PicuíPB. A cobertura morta foi coletada em uma marcenaria da cidade de Picuí-PB, oriunda de
material residuário proveniente de partículas maiores quando trabalhada a madeira, com auxílio
de máquinas, como também o pó de serra coletado para o substrato utilizado foi o de partículas
minúsculas. Foi semeadas duas sementes de gliricídia por tratamento, com posterior desbaste
aos 20 dias após a germinação.
As irrigações foram efetuadas com frequência de três dias, com dotação hídrica
mantenedora do substrato em capacidade de campo. As variáveis analisadas neste trabalho
constam de número de folhas, altura (cm) e diâmetro caulinar (mm) após 90 dias de instalado
o experimento. A altura das plantas foi mensurada com uma régua graduada, do coleto até o
ponto de inserção das últimas folhas. Com o auxílio de um paquímetro foi mensurado os
diâmetros caulinares à altura da base dos coletos. O método estatístico utilizado foi o
comparativo descritivo compondo-se as médias.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Observei, no decorrer deste experimento, durante três meses, que o substrato obtido a
partir de resíduo orgânico pó de café, quando se utilizou a água para irrigação de baixa
salinidade (0,2 dS m-1), apresentou um melhor desempenho para as plântulas de Gliricidia
sepium relacionadas ao seu número de folhas, quando comparadas com o substrato contendo
pó de serra, independentemente da adição da cobertura morta. O aumento da salinidade da água
de irrigação (7,5 dS m-1) inibiu o aparecimento de novas folhas, retardando o desenvolvimento
da planta. O substrato que contém o pó de serra, na mesma condição de acréscimo da salinidade
da água de irrigação, e com uso da cobertura vegetal houve um decréscimo significante em sua
média. Isso se explica pelo fato do uso da cobertura favorecer a umidade e os sais contidos na
água de irrigação é um fator inibidor do desenvolvimento dessas plântulas havendo redução no
número de folhas, conforme indicado na figura 1.

Figura 1. Número de folhas de plântulas de Gliricidia sepium influenciadas pelo substrato
e uso de água salina em solo com e sem cobertura. IFPB, 2015.
Esses efeitos negativos nas plantas estão associados ao desbalanço nutricional em
decorrência da redução da disponibilidade de K+, Ca2+ e Mg2+ pela alta concentração de Na+ no
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solo; à toxidez por elevado teor de íons como o Na+, Cl-1 ou SO42- nas plantas, com prejuízos
nas funções dos sistemas enzimáticos e síntese proteica, interferindo na estrutura e na função
de enzimas ou na função do K+ e ao efeito osmótico, restringindo a absorção de água pelas
raízes, sob baixo potencial hídrico da solução do solo, resultando em diminuição na
turgescência celular, abertura estomática, assimilação líquida de CO2, declínio da eficiência
fotossintética, comprometendo o crescimento, desenvolvimento e o potencial produtivo das
culturas (LACERDA et al., 2001; EPSTEIN & BLOOM, 2006).
O substrato contendo pó de café irrigado com água de baixa salinidade, concomitamente,
com o uso da cobertura, apresentou melhores resultados em altura para as plântulas de Gliricidia
ao comparar-se com o substrato contendo pó de serra (Figura 2). Para o substrato contendo pó
de serra e irrigação com água salina, a adição da cobertura vegetal, não apresentou resultados
satisfatórios causando uma redução das plantas em altura, resultando em maior período para o
seu desenvolvimento. Com isso, evidencia-se o efeito negativo do insumo sobre o crescimento
inicial das plantas com o aumento do nível de salinidade da água de irrigação. E, também,
porque a cobertura utilizada é oriunda de resíduos de marcenaria, ficando, assim, o substrato
com uma maior quantidade desse resíduo disponível para a planta.

Figura 2. Altura de plântulas de Gliricidia sepium influenciadas pelo substrato e uso
de água salina em solo com e sem cobertura. IFPB, 2015.
Esses resultados são concordantes com os obtidos por Campos et al. (2009), nos quais
a adição desse insumo aumentou o tempo de poda da haste principal do maracujazeiro amarelo,
mas, inferiores à variação observada por Cavalcante et al. (2006) após utilizarem o mesmo tipo
de insumo.
Na análise da variável diâmetro caulinar, observei que a adição da cobertura vegetal no
substrato contento pó de café estimulou o seu desenvolvimento nas duas condições de uso da
água de irrigação (Figura 3). No tratamento com água não salina, a interação com a proteção
orgânica possibilitou uma média de 0,5 no diâmetro, ao passo que com água de 7,5 dS m-1 foi
de 0,33. Evidenciou-se a mesma tendência de efeitos positivos do pó de café observada para
tratamentos sem o uso da cobertura do solo.
Segundo Assis et al, 2011 ao realizar trabalhos com casca de café para o cultivo de
orquídeas este apresentou resultado satisfatório quando comparados com os demais substratos.
O pó de café atrai fungos que são essenciais para as plantas atuando ma microfauna do solo de
forma benéfica, além de ser uma fonte de matéria orgânica provida de nutrientes. Há carência
de trabalhos científicos na literatura sobre a utilização deste substrato, porém sendo necessário
o desenvolvimento de outros trabalhos.
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Constatei, no tratamento contendo pó de serra, comportamento invertido com relação ao
uso da cobertura (Figura 3). No tratamento sem cobertura morta, o substrato estimulou em cerca
de 0,26 a média do diâmetro caulinar, reduzindo para 0,17 o seu diâmetro com uso cobertura.

Figura 3. Diâmetro caulinar de plântulas de Gliricidia sepium influenciadas pelo
substrato e uso de água salina em solo com e sem cobertura. IFPB, 2015.
Essa mesma tendência foi observada por Campos et al. (2008), ao realizar experimento
com pimentão, ressaltando a hipótese de que a cobertura vegetal possibilita uma maior atividade
microbiana no ambiente edáfico, resultando em maior competição nutricional, com reflexos
negativos no crescimento das plantas, como também para o diâmetro caulinar.
CONCLUSÕES
A cobertura morta favoreceu o desenvolvimento das plântulas em substrato contendo pó
de café até mesmo com o aumento da salinidade da água de irrigação.
O uso da cobertura morta residuária oriunda de pó de serragem não surtiu efeitos
significativos quando se utilizou o substrato contento pó de serra independentemente da
utilização da água de irrigação, em todas as variáveis.
O substrato oriundo da matéria orgânica residuária doméstica pó de café, surtiu efeitos
relevantes em mudas de Gliricidia, quando comparado com o substrato de origem residuária de
marcenaria pó de serra, sendo assim, recomendado para a produção de mudas dessa planta
forrageira, por ser facilmente disponível ao agricultor à baixo, ou sem nenhum, custo.
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RESUMO: O feijão macassar é uma das culturas mais produzidas no Seridó paraibano, porém, o
baixo nível tecnológico dos sistemas produtivos tem levado à baixas produtividades, mostrando a
necessidade de adoção de práticas agrícolas que otimizem a produção. Assim, o objetivo deste
trabalho foi avaliar o crescimento de plantas de feijão macassar inoculadas com rizóbio, sob
influência de doses de biofertilizante aplicadas no solo. O mesmo foi constituído de 10
tratamentos, resultantes da combinação fatorial 5x2, sendo cinco doses biofertilizantes (0; 50;
100; 150 e 200 m³ ha-1 de biofertilizante puro) e dois níveis inoculação com bactérias fixadoras
de N (presença e ausência). Os tratamentos foram repetidos três vezes e dispostos em
delineamentos de blocos casualizados, resultando em 30 unidades experimentais. Durante 60 dias
cultivou-se o feijão macassar e após esse período foram analisados número de folhas, altura das
plantas, o diâmetro do caule e área foliar. De modo geral a inoculação das sementes de feijoeiro
com bactérias fixadoras de N (FBN) não trouxe ganhos sobre as variáveis de crescimento
avaliadas. A altura das plantas variou linearmente em função das doses de biofertilizante e
inoculação. Para diâmetro do coleto e número de folhas não houve ajuste de nenhum modelo para
as doses aplicadas. Com relação à área foliar houve ajuste quadrático tanto para os tratamentos em
inoculação quanto com inoculação com bactérias FBN. A aplicação de biofertilizante bovino em
doses no intervalo de 140 a 200 m3/ha resulta em aumentos no crescimento das plantas e
possivelmente na produção do feijão macassar, sendo necessários estudos de campo para
confirmar essa hipótese.
Palavras–chave: agroecologia, culturas tradicionais, adubação orgânica
BIOMETRICS IN COWPEA (Vigna unguiculata L.) IN RESPONSE TO
BIOFERTILIZER LEVELS AND INOCULATION WITH RHIZOBIA
ABSTRACT: The cowpea is one of the crops most produced in Paraiba State, however, the low
technological level of production systems has led to low productivity, showing the need to adopt
agricultural practices that optimize production. The aim of this study was to evaluate the growth
of cowpea plants inoculated with rhizobia, under the influence of biofertilizer levels applied to
the soil. The same consisted of 10 treatments resulting from the factorial combination 5x2, five
biofertilizers levels (0, 50, 100, 150 and 200 m³ ha-1 of pure biofertilizer) and two levels
inoculation with nitrogen-fixing bacteria (presence or absence) . Treatments were replicated three
times and arranged in a randomized complete block designs, resulting in 30 experimental units.
During 60 days grew up the cowpea and thereafter were analyzed number of leaves, plant height,
stem diameter and leaf area. In general inoculation of bean seeds with nitrogen-fixing bacteria
(NFB) brought no gains on the assessed growth variables. Plant height varied linearly as a
function of biofertilizer levels and inoculation. For stem diameter and leaves number was not
setting any model for the applied doses. With regard to leaf area was quadratic adjustment for
both treatments as inoculation with bacteria inoculation with NFB. The application of bovine
biofertilizer at levels in the range 140 to 200 m3/ha results in increases in plant growth and
possibly the production of cowpea, field studies are needed to confirm this hypothesis.
KEYWORDS: agrecology, crops of subsistence, organic fertilization
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INTRODUÇÃO
A cultura do feijão macassar (Vigna unguiculata L.), também conhecida como feijãocaupi ou feijão-de-corda, é originária da África Tropical, sendo inserida no Brasil pelo estado
da Bahia (MOUSINHO, 2005). É uma cultura de grande importância para a população da
região nordeste, notadamente em ambientes semiáridos, sendo uma importante fonte de
alimentos e renda (ALVES et al., 2009; LINHARES et al., 2014).
Os sistemas produtivos empregados no feijão macassar são, geralmente, caracterizados
pelo baixo nível tecnológico utilizado pelos pequenos produtores, acarretando em a
produtividade reduzida (MARTINS et al., 2013).
Para Xavier (2007), a pequena disponibilidade de nutrientes no solo, principalmente N,
é uma das causas da baixa produtividade no feijoeiro, o que leva a crer que a adoção de
práticas ligadas à fertilidade pode aumentar a produção da cultura.
Alguns autores, a exemplo de Martins et al., (2013), sugerem a adoção de práticas de
baixo custo visando melhorias nas características químicas, físicas e biológicas do solo.
Dentre essas, o uso de fertilizantes orgânicos, na forma liquida ou sólida, surge como
alternativa, possibilitando o aumento da produtividade das plantas, por melhorar seu
desenvolvimento vegetativo.
A adubação orgânica com o uso de biofertilizantes representa uma alternativa capaz de
reduzir a aplicação de quantidades de fertilizantes minerais no solo (ALVES et al., 2009).
Pesquisas desenvolvidas avaliando a aplicação do produto via solo como fonte de nutrientes,
reduzindo o uso de fertilizantes minerais e consequentemente diminuindo os custos de
produção (ARAÚJO et al., 2007; NOGUEIRA, 2009).
Respostas positivas à aplicação de biofertilizante bovino líquido foram registrados por
Araújo et al. (2008) em cafeeiro, Melo et al. (2009) em milho e Rodolfo Júnior; Cavalcante;
Brito (2009) em maracujazeiro amarelo e Braga (2010) em pinhão manso.
Linhares et al (2014) concluíram em seu estudo que o biofertilizante aplicado via foliar
proporcionou um melhor crescimento do feijão macassar. Gonçalves et al. (2013) avaliando o
efeito de biofertilizante, composto e inoculação com bactérias fixadoras de N, isolados ou em
conjunto, verificaram aumento na produtividade de grãos de feijão macassar cv. IPA 206 para
aplicação isolada dos produtos e para aplicação conjunta de ambos. Porém, ao aplicarem
biofertilizante e o inoculante conjuntamente, os autores não verificaram diferenças
significativas em relação à testemunha (ausência de aplicação de produtos) e ao tratamento
que recebeu adubação química.
Para Guedes et al. (2010) a inoculação das sementes de feijão-caupi pode fornecer N
para que a cultura produza satisfatoriamente, reduzindo gastos com adubos nitrogenados. A
associação desta prática com outras pode favorecer o processo, a exemplo do verificado por
Martins et al. (2013) que verificaram que a associação de biofertilizante, composto orgânico
e inoculante mostrou-se positiva, elevando o peso de grãos em 65% em relação a testemunha.
A despeito da importância dessas duas práticas, estudos realizados na região do Seridó
paraibano que visem observar a resposta do feijão macassar à adoção das mesmas são
escassos e faltam informações sobre doses adequadas de biofertilizante bovino a serem
adotadas, o efeito da inoculação da espécie com bactérias fixadoras de N, e a interação dessas
duas práticas. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o crescimento de plantas de feijão
macassar inoculadas com rizóbio, sob influência de doses de biofertilizante aplicadas no solo.
MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi realizado no IFPB-Campus Picuí no período de maio a julho de 2015. O
município de Picuí-PB (Figura 1) está situado nas coordenadas geográficas de 06° 33' 18" de
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latitude Sul, 36° 20' 56" de longitude Oeste, apresentando uma altitude média de 439m. Segundo
a classificação de Köppen, predomina o clima do tipo Bsh: semi-árido quente, que abrange a área
mais seca do estado e a vegetação é predominantemente é Caatinga arbustiva (SILVA,
BARBOSA E ROSELI, 2007).
O experimento foi constituído de 10 tratamentos, resultantes da combinação fatorial
5x2, sendo cinco doses biofertilizantes (0; 50; 100; 150 e 200 m³ ha-1 de biofertilizante puro)
e dois níveis de inoculação com bactérias fixadoras de N (presença e ausência). Os
tratamentos foram repetidos três vezes e dispostos em delineamentos de blocos casualizados,
resultando em 30 unidades experimentais. Cada unidade experimental foi composta por vasos
plásticos sem dreno, com capacidade para 10 dm³ e duas plantas de feijão (Figura 2).
O solo utilizado foi um Neossolo Regolítico Eutrófico fragipânico, coletado no
município de Picuí, sendo retirado da camada 0-20 cm de profundidade e passado por peneira
de 4mm de abertura de malha.
O biofertilizante foi produzido pelo método aeróbico, adicionando-se 50% de esterco
bovino fresco e 50% de água, misturando-se e deixado por 30 dias, sendo homogeneizado
diariamente para oxigenação.
O inoculante utilizado no experimento foi um produto recomendado para a cultura do
feijão macassar, composto de uma cultura de bactérias do gênero Bradyrhizobium em meio
furtoso, conseguido no IPA (Instituto Agronômico de Pernambuco).
As doses de biofertilizantes foram calculadas considerando-se que o mesmo seria
homogeneizado ao volume de solo compreendido na camada 0-20 cm de um hectare, sendo
então aplicadas nos vasos, com auxílio de provetas graduadas, as quantidades necessárias para
adubar o volume de 10 dm³. Antes da aplicação das doses, o biofertilizante foi diluído com
água na proporção 1:1(v/v). O volume total de biofertilizante correspondente a cada uma das
doses foi dividido em seis aplicações (0, 10, 20, 30, 40 e 50 dias após plantio).
Após a aplicação do biofertilizante e inoculação, foram semeadas sete sementes em cada
vaso. Dez dias após o plantio foi feito o desbaste deixando-se apenas duas plantas por vaso.
Diariamente foi feito o controle da umidade do solo, de modo a se manter o solo com
aproximadamente 70% de sua porosidade. O controle de pragas foi realizado manualmente,
sendo verificada a presença apenas de pulgão durante a execução do experimento. O período
de cultivo foi de 60 dias.
Ao fim do experimento foram mensuradas as variáveis: número de folhas, altura as
plantas, o diâmetro do caule e área foliar.
O número de folha foi determinado por meio de contagem, enquanto que a altura das
plantas foi medida com uso de régua graduada. Os diâmetros dos caules foram medidos com
auxílio de paquímetro digital.
A área foliar foi determinada por meio do software Imagem (National Institute of
Health, USA), programa eficiente na estimativa de área foliar do feijão (MARTIN et al.,
2013). Para tanto, todos os folíolos foram destacados da planta e colocados sobre cartolina
branca, sendo fotografados com o auxílio de máquina digital de 16.1 megapixels de resolução.
De posse das fotografias, houve processamento das mesmas e cálculo das áreas foliares.
Após obtenção dos dados os mesmos foram submetidos à análise de variância
(ANOVA) isolando-se os efeitos principais e o da interação. O efeito da inoculação foi
comparado por meio do teste F. Foram ajustadas equações de regressão relacionando as
variáveis analisadas às doses de biofertilizantes dentro de cada nível de inoculação. As
análises foram realizadas por meio do software estatístico SAEG® versão 9.1.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Não se verificou, de modo geral, efeito significativo da inoculação das sementes de feijão
macassar com bactérias fixadoras de N sobre as variáveis de crescimento estudadas (Tabela 1).
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Isso evidencia que a inoculação das sementes com a estirpe selecionada pelo IPA não se
mostrou efetiva sob as condições de solo e clima verificadas no experimento, ou que as
bactérias nativas do solo utilizado para o estudo se mostraram tão eficientes quanto a estirpe
selecionada, indicando potencialidade para estudo e seleção de novas estirpes comerciais.
Tabela 1-Resumo da análise de variância para as variáveis Altura da planta, Número de
Folhas, Diâmetro do caule e Área foliar
FV
Altura
Nº de Folha
Diâmetro
Área Foliar
Blocos
19,4313**
0,8583ns
2,9160*
1307,137ns
Biofertilizante (B)
14,7243**
9,7500**
0,9928*
113617,800**
Inoculante (I)
0,0301ns
2,7000ns
3,3333ns
167,731ns
BxI
1,6120ns
3,1167ns
0,4392ns
18281,090ns
Biofertilizante d/I=1
4,7532ns
8,8083*
1,2277ns
43867,290**
Biofertilizante d/I=2
11,5832**
4,0583ns
0,2043ns
88031,600**
Resíduo
2,2681
2,0991
0,5839
8395,546
CV (%)
10,738
14,734
13,243
14,963
I =1 Sem Inoculação; I=2 Com Inoculação; ** significativo a 1%; * significativo a 5%; ns não
significativo
Freire Filho et al., (2005) chamam a atenção que a ocorrência de nodulação espontânea e,
principalmente, a falta de resultados positivos em condições de campo, tem sido um dos
grandes limitantes para a adoção da inoculação do feijão caupi com bactérias fixadoras de N.
Silva et al. (2012) citam que a variabilidade de resposta a inoculação pode ser atribuída a baixa
especificidade para nodulação apresentada pela cultura, bem como à densidade e habilidade
competitiva de rizóbios nativos do solo.
Com relação ao efeito médio das doses de biofertilizante, verificou-se efeito
significativo para todas as características avaliadas (Tabelas 1). Avaliando o efeito das doses
de biofertilizante dentro de cada nível de inoculação (Figura 41), verificou-se que não houve
alteração da altura das plantas na ausência de inoculação, enquanto que para os tratamentos
que receberam inoculação, houve ajuste linear para a altura em resposta às doses de
biofertilizante, sendo o acrescimento de altura da ordem de 0,24 mm para cada m³ de
biofertilizante aplicado (Figura 1a).
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Figura 1-Altura das plantas, diâmetro do coleto, número de folha e área foliar de plantas de
feijão caupi em função de doses de biofertilizante bovino
Sousa et al. (2013) também verificaram efeito positivo da aplicação de doses de
biofertilizante (0 mL; 500 mL; 750 mL; 1000mL e 1250 mL planta -1 semana-1) em duas
variedades de feijão macassar (Setentão e Sempre verde). Aumentos na altura das plantas em
função da aplicação de doses de biofertilizante bovino também foram verificados em milho
(LIMA et al., 2012) e pinhão-manso (SILVA et al., 2011).
Para o diâmetro do coleto e número de folhas, apesar de efeito significativo verificado
para doses de biofertilizante (Tabela 1), não se verificou ajuste dos dados a nenhum modelo
matemático que explicasse satisfatoriamente o comportamento biológico das plantas de feijão
macassar cultivados no experimento (Figura 1b e 1c). Assim, valores médios de 6,1 e 5,4 cm
de médias foram verificados para o diâmetro do coleto, enquanto que para número de folha
esses valores foram de 10,1 e 9,5 folhas por planta, respectivamente para os tratamentos sem e
com inoculação, para ambas as variáveis.
A área foliar das plantas (Figura 1d) mostrou comportamento quadrático para os
tratamentos sem inoculação e linear quando se fez a inoculação das sementes com bactérias
fixadoras de N. O máximo valor estimado da variável para o primeiro caso foi
aproximadamente 708 cm², valor esse verificado com a aplicação de 140 m³/ha de
biofertilizante. Já quando a inoculação das sementes foi realizada, o máximo valor estimado
de área foliar foi de 827 cm² com a aplicação de 200 m³/ha. Isso representou um ganho de
16,8% de área foliar quando se fez a inoculação, refletindo-se em maior área para realizar
fotossíntese, o que pode representar ganhos de produção em condições de cultivo em campo.
CONCLUSÕES
De modo geral a inoculação das sementes de feijoeiro com bactérias fixadoras de N não
trouxe ganhos sobre as variáveis de crescimento avaliadas.
A aplicação de biofertilizante bovino em doses no intervalo de 140 a 200 m3/ha resulta em
aumentos nas variáveis de crescimento da planta e possivelmente na produção do feijão macassar,
sendo necessários estudos de campos para confirmar essa hipótese.
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RESUMO: Uma forte caracterização do mundo atual é a importância do conhecimento e da
informação, assim, a capacitação tornou-se um dos processos mais importantes para o
crescimento econômico. A capacitação das egressas do programa Mulheres Mil utilizou uma
metodologia participativa, propondo um processo ativo de troca e produção de conhecimento
apropriado e contextualizado a sua realidade. Foi uma iniciativa fundamentada na pesquisaação e neste sentido, teve seu planejamento baseado em atividades discutidas e submetidas à
luz do debate teoricamente qualificado no domínio da Economia Solidaria e do
cooperativismo. O apoio, dado pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e pela
Incubadora Tecnológica de Empreendimentos Solidários do Instituto Federal da Paraíba, foi
crucial. Ao final da capacitação, foi empregado um questionário, que tinha por objetivo obter
um feedback para saber se elas conseguiram absorver o conteúdo passado. Dessa forma, 97%
das mulheres afirmaram ter domínio sobre economia solidária e cooperativismo. Já sobre
associativismo, 90% demonstraram conhecimento sobre o tema. Ainda 100% das mulheres
afirmaram que as palestras e cursos realizados foram fontes de conhecimento sobre o assunto
abordado e 83% delas confirmaram que o conteúdo estudado aplica-se na vida prática das
mesmas. A capacitação proporcionou uma forma de aumentar a geração de emprego e renda
das alunas e de suas famílias. Porém ainda há a necessidade de instigar o desenvolvimento de
projetos, a partir das instituições, que abracem a Economia Solidária e ajudem o
desenvolvimento sócio-econômico das comunidades mais necessitadas, carentes até mesmo
de informação.
Palavras-chave: comunidades, conhecimento, crescimento, inclusão, informação.

CAPACITATION OF GRADUATES OF THE PROGRAM MULHERES
MIL TO CREATE AN ORGANIZATION WITH THE PRINCIPLES OF
SOLIDARITY ECONOMY AND COOPERATIVISM
ABSTRACT: A strong characterization of today's world is the importance of knowledge and
information as well, training has become one of the most important processes for economic
growth. The empowerment of the graduates of the program Mulheres Mil used a participatory
methodology, proposing an active exchange process and appropriate knowledge of production
and contextualized their reality. It was a reasoned initiative in action research and in this
sense, had its based planning activities discussed and submitted to light theoretically qualified
debate in the field of Solidarity Economy and cooperatives. The support given by the Support
Service for Micro and Small Enterprises and the Solidarity Enterprises Technological
Incubator of the Paraíba Federal Institute, was crucial. At the end of the training, has used a
questionnaire that was to get feedback as to whether they were able to absorb the last content.
Thus, 97% of women said they had dominion over solidarity economy and cooperativism.
Already on associations, 90% demonstrated knowledge on the subject. Although 100% of
women reported that lectures and courses held were sources of knowledge on the subject
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matter and 83% of them confirmed that the content studied applies in practical life the same.
The training provided a way to increase the generation of employment and income of the
students and their families. But there is still the need to instigate the development of projects,
from the institutions that embrace solidarity economy and help the socio-economic
development of the most deprived communities, deprived even of information.
KEYWORDS: communities, growth, inclusion, information, knowledge.
INTRODUÇÃO
O Mulheres Mil está inserido no conjunto de prioridades das políticas públicas do
Governo do Brasil, especialmente nos eixos promoção da equidade, igualdade entre sexos,
combate à violência contra mulher e acesso à educação. Entre as metas estabelecidas estão a
erradicação da extrema pobreza e da fome, promoção da igualdade entre os sexos e autonomia
das mulheres e garantia da sustentabilidade ambiental (BRASIL, 2011).
A proposta de “economia solidária” está diretamente relacionada com o movimento
cooperativista, ora sendo confundida com ele, ora sendo considerada apenas uma atualização
do mesmo para um novo contexto histórico, mas também no sentido de ser algo maior que o
próprio cooperativismo, abrangendo outros elementos, como o associativismo, clubes de
trocas, moedas sociais, entre outros (BENINI; BENINI, 2010).
Como fenômeno, a emergência de uma economia solidária está intimamente ligada à
problemática de uma exclusão social crescente – que se define cada vez mais como questão
urbana. A realidade de uma economia solidária vem assim se posicionar num contexto de
falência dos mecanismos de regulação econômico-política da sociedade (FILHO, 2002).
Complementando a ideia acima, Singer (2001) comenta que não deve surpreender que
as organizações sociais e econômicas inventadas e mantidas por pobres (desprovidos de
propriedade) sejam regidas muito mais pela solidariedade do que pela competição. A
economia solidária compreende diferentes tipos de 'empresas', associações voluntárias com o
fim de proporcionar a seus associados benefícios econômicos. Estas empresas surgem como
reações a carências que o sistema dominante se nega a resolver.
Esse espírito distingue-se da racionalidade capitalista - que não é solidária e tampouco
inclusiva - e da solidariedade popular comunitária - desprovida dos instrumentos adequados a
um desempenho sócio-econômico que não seja circunscrito e marginal (GAIGER, 2007 apud
BENINI, 2010).
Uma forte caracterização do mundo atual é a importância do conhecimento e da
informação, assim, a capacitação tornou-se um dos processos mais importantes para o
crescimento econômico, dessa forma, as pessoas começam a tomarem consciência da
necessidade de capacitação como instrumento para construção de autonomia e
sustentabilidade das suas atividades produtivas.
Dessa forma, este projeto teve como eixo a capacitação das egressas do programa
Mulheres Mil utilizando uma metodologia participativa, propondo um processo ativo de troca
e produção de conhecimento apropriado e contextualizado a sua realidade. Essa capacitação
foi focada nos principais eixos da economia solidária/cooperativismo, tais como: autogestão,
cooperação, democracia, valorização do saber local, justiça social na produção, na
comercialização, consumo, financiamento e desenvolvimento tecnológico, e ainda cuidado
com o meio ambiente e responsabilidade com as gerações futuras.
MATERIAL E MÉTODOS
A capacitação das Egressas do Programa Mulheres Mil foi uma iniciativa fundamentada
na pesquisa-ação e neste sentido, teve seu planejamento baseado em atividades discutidas e
submetidas à luz do debate teoricamente qualificado no domínio da Economia Solidaria e do
cooperativismo. Neste sentido, as experiências promovidas em ações sistematizadas por
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estudos, oficinas e cursos compuseram um conjunto de intervenções que foram planejadas
junto com os alunos bolsistas e que foram aplicadas nas ações e espaços para a vivência de
estratégias de um novo modo de produzir e consumir.
O desenvolvimento dessas ações teve como base a formação da auto-organização dos
sujeitos nas ações envolvidas, a promoção da autonomia e a valorização da mulher
empreendedora.
Para o desenvolvimento do projeto foi crucial o apoio dado pelo Serviço de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e pela Incubadora Tecnológica de Empreendimentos
Solidários (INCUTES) do Instituto Federal da Paraíba.
Dentro do projeto, o Sebrae desenvolveu as seguintes palestras: SEI Empreender e
Empreendedor Individual, que objetivaram passar às alunas os conhecimentos básicos
necessários para começar um empreendimento e o passo a passo para formalização de
pequenos negócios, respectivamente. Também foi realizada pelo Sebrae, a oficina Mulher
Empreendedora, que expôs às participantes a necessidade de capacitação para iniciar um
empreendimento, além de instigar nelas o desenvolvimento de um modo de agir com
planejamento, calculando qualquer decisão a ser tomada com antecedência, para obter êxito
ao final.
A INCUTES trouxe para essas mulheres envolvidas no projeto, um relato das atividades
desenvolvidas no âmbito da Economia Solidária, articuladas pela incubadora do Instituto
Federal da Paraíba, mostrando o quão longe as cooperativas que aderiram a essa forma de
economia já conseguiram chegar.
Uma aluna do curso de Tecnologia em alimentos do Instituto Federal do campus
Petrolina ministrou ainda, uma oficina que tinha como tema: Elaboração de Sabão Utilizando
Óleo de Descarte. Tema este que também foi abordado pela INCUTES, que expôs o sucesso
conquistado por uma cooperativa de mulheres que produzem sabão ecológico em João Pessoa
– PB.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao final da capacitação, foi empregado um questionário, que tinha por objetivo obter
um feedback para saber se elas conseguiram absorver o conteúdo passado.
Quando questionadas sobre economia solidária e cooperativismo, 97% das mulheres
afirmaram ter domínio sobre o assunto. Já sobre associativismo, 90% demonstraram
conhecimento sobre o tema. Comentando sobre a falta de informação, de capacitação, Gaiger
(2008) menciona que a barreira do desconhecimento caracteriza o senso comum acerca das
ocupações típicas da informalidade, percebidas unilateralmente como situações determinadas
por um alto grau de carência e despreparo, cuja superação demandaria que sejam convertidas
em pequenas empresas, isto é, se modernizem.
Ainda avaliando as atividades desenvolvidas, 100% das mulheres afirmaram que as
palestras e cursos realizados foram fontes de conhecimento sobre o tema abordado e 83%
delas confirmaram que o assunto estudado aplica-se na vida prática das mesmas. Falando
sobre o desenvolvimento de processos de inclusão social, Couto, Santos e Guerra (2012)
afirmam que a capacitação é a via através da qual a inclusão acontece por meio do processo
de transformação das instituições, que potencializam a adequação das respostas aos diferentes
públicos.
CONCLUSÕES
Os cursos e palestras em parceria com o Sebrae proporcionaram uma capacitação
fundamental para inclusão das Mulheres no mercado justo e solidário, como forma de
aumentar a geração de emprego e renda das alunas e de suas famílias.
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Porém ainda há a necessidade de instigar o desenvolvimento de projetos, a partir das
instituições, que abracem a Economia Solidária e ajudem o desenvolvimento sócio-econômico
das comunidades mais necessitadas, carentes até mesmo de informação.
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1

RESUMO: O experimento de campo teve por objetivo avaliar os rendimentos e componentes
da produção de forragem da planta de milho (Zea mays, L.) para silagem e foi desenvolvido
na área do Setor de Produção do Campus Ariquemes, instalado e conduzido no ano agrícola
2012/2013. O delineamento experimental utilizado foi de blocos casualizados, com quatro
repetições e as unidades experimentais consistiram nas dimensões de 4,9 x 4m, com sete
fileiras de milho afastadas 0,7m entre si. Foram avaliados os híbridos: Truck, Cargo, LG
6030YG, LG 6304YG, PL 1335 e BRAS 3010. A semeadura foi realizada em 11 de dezembro
de 2012, seguindo recomendações de manejo e práticas fitossanitárias. Aos 78 dias após a
semeadura as plantas dos híbridos atingiram ponte de corte para silagem da planta inteira. Os
híbridos LG 6304YG, Cargo, LG 6030YG se destacaram por apresentar características
qualitativas importantes para produção de silagem, como maior percentual de espigas e menor
percentual de colmo na MS. O híbrido Truck, embora tenha apresentado maior percentagem
de colmo na MS dentre os outros híbridos avaliados, destacou-se pelo alto rendimento de MS
e percentual de espiga na MS, sendo este último um parâmetro indicativo na escolha de
híbridos para produção de silagem.
Palavras-chave: colmo, espiga, matéria seca, rendimento

FEATURES CORN HYBRIDS FOR SILAGE PRODUCTION
AGRONOMIC
ABSTRACT: The field experiment was conducted to evaluate yields and components of the
corn plant forage yield (Zea mays L.) for silage and was developed in the area of Production
Sector Campus Ariquemes, installed and conducted in the agricultural year 2012 / 2013. The
experimental design was a randomized block with four replications and experimental units in
dimensions of 4.9 x 4m, with seven outlying corn rows 0.7m each other. They were evaluated
hybrids: Truck, Cargo, LG 6030YG, 6304YG LG, PL 1335 and BRAS 3010. Seeds were
sown on December 11, 2012, following management recommendations and phytosanitary
practices. After 78 days after sowing the plants of the hybrid reached cut-off point for the
whole plant silage. The LG 6304YG hybrids, Cargo, LG 6030YG stood out for presenting
important quality characteristics for silage, as higher percentage of corn and lower percentage
of thatch in MS. The hybrid truck, although it showed a higher percentage of thatch in MS
from the other hybrids, highlighted by high-performance MS and cob percentage in MS, the
latter being an indicator parameter in choosing hybrids for silage.
KEYWORDS: stalk, cob, dry matter, yield
INTRODUÇÃO
A pecuária tem um importante papel na economia do estado de Rondônia. De acordo
com o censo 2006, publicado pelo IBGE, a região Norte contribuiu com 1,3 bilhões de litros
de leite de vaca, correspondendo a 7,4% da produção nacional. Dentre os estados que compõe
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a região Norte, Rondônia foi o maior produtor regional, produzindo aproximadamente 600
milhões de litros, o equivalente a 46,3 % da produção regional. (IBGE, 2015). Quanto a
pecuária de corte, em 2013, o estado foi o 5º maior exportador de carne bovina in natura no
ranking nacional, com 120,3 milhões de kg, apresentando um crescimento de 50,4 % em
relação ao ano anterior (IBGE, 2014). Em 2012, o estado foi responsável por 20 % da carne
bovina exportada pelo país (MAPA, 2013).
Diante disto, o equilíbrio na alimentação dos ruminantes é imprescindível, tendo em
vista o pastejo extensivo, associado a pastagens de baixa qualidade nutricional, predominantes
na região, bem como limitações referentes à flutuações estacionais. Assim, para garantir a
produtividade animal, a utilização de forragem na forma de silagem, seria uma das
alternativas viáveis, visando fornecimento de volumoso na época seca do ano ou entressafra.
Os critérios utilizados quanto à escolha da espécie forrageira para produção de silagem
são a produção de massa por unidade de área e a qualidade nutricional para os animais
(VIEIRA et al., 2013). A silagem de milho é caracterizado como principal volumoso
empregado nos sistemas mais intensivos de carne e, principalmente de leite (RAMALHO et
al., 2005; PEREIRA, 2013).
A escolha do híbrido ideal para produção de silagem pelos produtores leva em
consideração a melhor opção agronômica para o planejamento do rebanho (PEREIRA, 2013).
A caracterização agronômica dos materiais genéticos disponíveis é importante para nortear a
escolha de materiais que proporcionem alta produção e elevado valor nutritivo (SANTOS et
al., 2010).
Tendo em vista a numerosa quantidade de híbridos disponíveis no mercado, torna-se
necessário o desenvolvimento de pesquisas que visem à análise do potencial produtivo destes
e o comportamento morfológico da cultura em diversas regiões, objetivando maximizar a
produtividade animal.
A presente pesquisa teve por objetivo avaliar seis híbridos de milho convencionais
quanto à produtividade e características morfológicas estruturais da planta, para produção de
silagem.
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido no ano agrícola 2012-2013 no Instituto Federal de
Rondônia, Campus Ariquemes, adotando o delineamento experimental de blocos ao acaso
com quatro repetições, totalizando 24 parcelas.
Os tratamentos constituíram de 6 híbridos de milho de ciclo precoce, indicados para
silagem de planta inteira: BRAS 3010, Cargo, PL 1335, SG 6030YG, SG 6304YG e Truck.
Os híbridos foram semeados no dia 11 de dezembro de 2012, sendo a adubação de plantio
constituída de 20 kg ha-1 de N, 120 kg ha-1 de P2O5, 90 kg ha-1 de K2O e 1 kg ha-1 de Zn. Para
adubação de cobertura utilizou-se 90 kg ha-1 de N e 90 kg ha-1 de K2O aos 36 dias após o
plantio (DAP) e 90 kg ha-1 de N aos 42 DAP, com base na análise de solo. As parcelas
experimentais consistiram de sete linhas de 4,0 m, espaçadas à 0,7 m, proporcionando um
estande médio de 75.000 plantas ha-1.
A colheita foi realizada quando a maioria dos híbridos apresentavam os grãos entre o
estádio farináceo e farináceo-duro. Avaliou-se o número de dias para o florescimento
masculino (NDFM), altura de planta (AP), altura de inserção de espiga (AIE), índice de
espiga por planta (IESP), rendimento total de massa verde (MV) e massa seca (MS),
contribuição dos componentes da planta (colmo, folhas e espiga) para o incremento do
percentual da massa seca na silagem de milho.
Os resultados foram submetidos à análise de variância e as médias comparados por
meio do teste de Scott Knott à 5 % de probabilidade utilizando o programa SISVAR.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados da análise de variância e as médias para os caracteres número de dias,
após a semeadura, para o florescimento masculino, altura total, alturas de planta e espiga e o
índice de espiga por planta, são apresentados na Tabela 1. Já os resultados quanto rendimento
e porcentagem de matéria seca em partes da planta, encontram-se na Tabela 2.
Analisando-se as características de altura de inserção de espiga e o número de dias
necessários para o florescimento masculino, considerando neste último a deiscência do
pendão em 50% das plantas após a semeadura, não houve diferença significativa entre os
híbridos avaliados. Não obstante, apresentando variação de 1 dia, não significativo de acordo
com o teste, os híbridos BRAS 3010 e PL 1335 apresentaram-se mais precoces, ao passo que,
o híbrido Truck apresentou-se mais tardio. Aos 78 dias após a semeadura os genótipos
atingiram ponto de corte para silagem de planta inteira.
Para o caractere altura de planta, o híbrido Truck destacou-se atingindo 2,34 m. Em
contrapartida, este não se diferiu dos demais quanto à altura de espiga. Os genótipos
apresentaram uma média de 2,04 m. Esses resultados contrariam com os observados por
Beleze et al. (2003), que avaliando características morfológicas em híbridos de milho,
encontraram média de 2,26 m de altura para os híbridos de ciclo precoce. Entre os híbridos
avaliados, somente Truck e BRAS 3010 apresentaram altura de planta superior aos valores
divulgados por Cruz et al. (2015), sendo estes 2,46 e 2,70 m, respetivamente.
Considerando altura de inserção de espiga os híbridos apresentaram média de 1,11 m.
Quanto ao índice de espigas, Ramalho et al. (2005), avaliando 12 híbridos e variedades de
milho para silagem em Rondônia, obteve média geral de IESP de 1,21 %, enquanto Noce et
al. (2006) avaliando 21 híbridos de milho de dupla aptidão, obteve média geral de IESP de
1,02 %, valores inferiores aos obtidos entre os genótipos avaliados neste trabalho que
apresentaram índice de espigas por planta de 1,34 % (Tabela 1). De acordo com Noce et al.
(2006), os valores de índice de espigas acima de 1,0 indicam condições satisfatórias para o
desenvolvimento da lavoura, inferindo-se que os híbridos apresentaram ótimos resultados.
Ainda, em nenhum dos casos, constatou-se acamamento ou tombamento.
Tabela 1. Características agronômicas de seis híbridos de milho para silagem de planta
inteira, instalado no IFRO, Campus Ariquemes, 2012/2013.
Altura (cm)
NDFM
IESP
Híbrido
(dias)
(%)
Total
Planta
Espiga
BRAS 3010

48,50 a1

237 b

192 c

112 a

1,37 b

Cargo

49,25 a

247 a

213 b

116 a

1,52 a

PL 1335

48,50 a

235 b

190 c

102 a

1,22 c

LG 6030YG

49,50 a

248 a

198 c

111 a

1,33 b

LG 6304YG

48,75 a

237 b

196 c

108 a

1,17 c

Truck

49,75 a

263 b

234 a

119 a

1,39 b

Média Geral

49,04

244

204

111

1,34

CV (%)

1,50

3,44

2,37

6,81

7,09

1

Médias seguidas pelas mesmas letras na coluna, não diferem entre si ao nível de 5% de
probabilidade, pelo teste de Scott & Knott.
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Quanto ao rendimento de MV, Truck, LG 6304YG e PL 1335, híbridos simples,
apresentaram as maiores produtividades, 55,01, 53,53 e 52,35 t ha-1, respectivamente. Com
relação à MS, o híbrido Truck apresentou o maior rendimento, 19,27 t ha-1, diferindo
estatisticamente dos híbridos BRAS 3010 e LG 6304YG, com rendimentos de 17,15 e 16,63 t
ha-1, respectivamente.
A média geral de MV e MS dos materiais avaliados, 51,99 e 16,23% (Tabela 2), foi
superior ao encontrado por Ramalho et al. (2005), 44,65 e 15,60%, respectivamente. Não
obstante, resultado semelhante da porcentagem de MS foram encontrados por Beleze et al.
(2003), 16,25 % de MS em híbridos de milho de ciclo precoce. Em contrapartida, esses
autores encontraram 45,31 % de matéria verde nos genótipos, o que fica aquém dos resultados
obtidos (Tabela 2).
A porcentagem de colmo na MS resultou em média geral de 21,32 %, sendo que os
híbridos BRAS 3010, PL 1335 e Truck sobressaíram-se com os maiores valores. Entretanto,
Souza (2013), encontrou valores ainda maiores para porcentagem de colmo na MS de híbridos
convencionais, resultando em uma média de 28,54 %. De acordo com Marafon (2013), os
altos teores de colmo na matéria seca não são desejáveis, já que estes aumentam os teores de
lignina com o decorrer da maturação, período próximo ao ponto de silagem, quando os grãos
apresentam de 30 a 35% de MS. Observa-se que o híbrido Truck, apesar de apresentar o
maior rendimento de MS, mostrou-se com o maior teor de colmo na base seca (Tabela 2).
Parâmetro a ser avaliado na escolha de híbridos para silagem.
Na contribuição percentual de espiga na MS destacaram os híbridos Truck (57,61 t ha1
), LG 6304YG (56,98 t ha-1), LG 6030YG (56,36 t ha-1) e Cargo (54,15 t ha-1), superando os
demais híbridos avaliados. Ramalho et al. (2005), obteve média geral de contribuição
percentual de espiga na MS de 40,85 % dentre os materiais avaliados. Enquanto os materiais
mais modernos avaliados neste trabalho, destacaram com contribuição média geral de 54,30%
de espiga na MS.
Tabela 2. Rendimento de massa verde (MV), massa seca (MS) e contribuição dos
componentes para o incremento percentual de matéria seca na silagem de milho. Ariquemes,
RO, 2012/2013
Rendimento
Matéria seca (%)
(t ha-1)
Híbrido
Grupo
MV

MS

Colmo

Folha

Espiga

BRAS 3010

HD1

50,23 b2

17,15 b

23,22 a

25,40 a

51,54 b

Cargo

HD

49,55 b

15,49 c

19,65 b

26,19 a

54,15 a

PL 1335

HS

52,35 a

13,06 d

23,22 a

27,57 a

49,21 b

LG 6030YG

HS

51,30 b

15,77 c

20,07 b

23,58 a

56,36 a

LG 6304YG

HS

53,53 a

16,63 b

18,05 b

24,93 a

56,98 a

Truck

HS

55,01 a

19,27 a

23,65 a

18,74 b

57,61 a

Média Geral

-

51,99

16,23

21,32

24,37

54,30

CV (%)

-

2,62

7,98

10,10

10,01

5,72

1

HD: híbrido duplo; HS: híbrido simples.
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Médias seguidas pelas mesmas letras na coluna, não diferem entre si ao nível de 5% de
probabilidade, pelo teste de Scott & Knott.

CONCLUSÕES
Nas condições de Ariquemes-RO, os híbridos LG 6304YG, Cargo, LG 6030YG se
destacaram por apresentar características qualitativas importantes para produção de silagem,
como maior percentual de espigas e menor percentual de colmo na matéria seca. Cabe
destacar a importância de avaliações suplementares quanto ao percentual de colmo na matéria
seca do híbrido Truck, por seu desempenho relevante em outros parâmetros avaliados,
principalmente, como alto percentual de espiga na matéria seca.
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1

RESUMO: A base da alimentação de bovinos consiste em volumosos como as gramíneas,
porém em períodos seco do ano ocorre escassez dessas gramíneas dessa forma o rebanho
bovino é prejudicado não atendo sua demanda nutricional, assim uma alternativa é a produção
de cana-de-açúcar como suplementação por possuir baixo custo e sua maturação coincide com
o período seco ano. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados
arranjado em parcelas subdivididas no tempo, onde as parcelas foram as variedades de canade-açúcar (RB855035, SP81-3250, RB867515, RB925345, RB855453, CTC 05) e as subparcelas as épocas de avaliação (março, maio e agosto), com três repetições. Para a variável
altura as variedades que apresentaram as menores alturas foi a CTC 05, e as maiores foram as
variedades RB925345 e RB867515, em relação ao diâmetro. Para todas as variedades
avaliadas, o percentual de despalha foi maior na época de colheita no mês de agosto, exceto
para a variedade RB855453 que não variou nas três épocas. A variedade RB925345
apresentou maiores valores de massa total do perfilho, na colheita no mês de agosto e a
variedade RB867515 apresentou maiores valores no mês de colheita de maio. A variedade
RB867515 apresentou maiores valores de número de perfilho. Independente da época de
colheita a variedade que apresentou uma maior numero de nós foi a RB855035. Para a
variável comprimento de entrenós, analisando os valores isoladamente independentes das
épocas de colheitas as variedades que apresentaram maiores comprimentos de entrenós foram
a RB925345 e a RB867515.
Palavras-chave: alimentação animal, entrenós, Saccharum spp., volumoso alternativo.

AGRONOMICAL TRAITS OF SIX VARIETIES OF SUGAR CANE FOR
RUMINANT FEEDING IN THREE HARVEST PERIODS
ABSTRACT: The basis of cattle feed consists of bulky as grasses, but in dry periods of the
year the offer of these grasses decreases and the cattle is impaired not to answer your
nutritional demand, so an alternative is the production of sugar cane as supplementation,
because its low cost and matching maturity with the dry period year. The experimental design
was a randomized blocks arranged in split plot, where the plots were varieties of sugarcane
(RB855035, SP81-3250, RB867515, RB925345, RB855453, CTC 05) and the sub-plots
evaluation periods (march, may and august), with three replications. For variable height
varieties that had the lowest heights CTC was 05, and the largest were the RB925345 and
RB867515 varieties, in relation to the diameter. For all the evaluated varieties, the husking
percentage was higher in the harvest season in August, except for the RB855453 variety that
has not changed in three seasons. The variety RB925345 had higher total mass values of tiller
at harvest in August and RB867515 variety showed higher values in the month of May
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harvest. The variety RB867515 larger tiller number values. Regardless of the harvest season
the variety RB855035 had a greater number of internodes. For internode length, analyzing
alone independent values of crop seasons the highest values were shown by RB925345 and
RB867515.
KEYWORDS: animal feed, internodes, Saccharum spp., alternative bulky.
INTRODUÇÃO

O Brasil se destaca no cenário mundial como um dos maiores produtores de carne e
leite, tendo sua produção quase que em totalidade explorada de maneira extensiva. A
alimentação destes rebanhos tem como base os volumosos obtidos nas pastagens formadas de
gramíneas forrageiras em sistema extensivo de produção, sendo a forma mais prática e de
menor custo para este fim (Costa et al., 2006). Entretanto, as gramíneas forrageiras são
altamente responsivas às condições de clima, com concentração de 80% da produção anual de
forragem no período quente e chuvoso. Desta forma, o rebanho bovino é prejudicado no
período seco do ano pela escassez e pela queda da qualidade das forragens, resultando em
baixos índices zootécnicos e afetando os sistemas de produção. No entanto, alternativas de
suplementação de baixo custo devem ser exploradas, como o uso da cana-de-açúcar, que
coincide sua a época de maturação no período seco do ano, onde há déficit da produção
forrageira.
A escolha de variedades é um aspecto de grande importância, visto que cada material
genético apresenta características particulares, não só na composição bromatológica, mas,
também quanto à adaptação às condições edafoclimáticas, resistência às pragas e doenças.
Esta seleção deve distinguir as variedades de ciclo de maturação precoce das variedades de
ciclo de maturação médio ou tardio, o que auxiliaria na determinação das variedades a serem
utilizadas pelos pecuaristas ao longo do período seco do ano, visando sempre oferecer ao
rebanho uma variedade em adequada maturação (energia) e que apresente maior potencial de
produção de massa (RODRIGUES & ESTEVES, 1992). O melhoramento genético da canade-açúcar é dinâmico e novas variedades são lançadas a cada ano, havendo necessidade de
estudos que envolvam a interação variedade e época de corte para uma condição
edafoclimática específica. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi avaliar seis variedades
de cana-de-açúcar, sendo três precoces e três médio-tardias, coletadas em três épocas do ano
para a alimentação de ruminantes, baseado nas características agronômicas, nas condições
edafoclimáticas de Colorado do Oeste – RO.
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi realizado no setor de produção vegetal do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, Campus Colorado do Oeste. O solo é
classificado como ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico com topografia plano-ondulada
(EMBRAPA, 2006). Segundo a classificação de Köppen, o clima da região é do tipo Aw
tropical quente e úmido, com duas estações bem definidas. O canavial utilizado para a
avaliação foi instalado no ano de 2013 em parceria com a Usina Curtpam (Cerejeiras-RO),
que cedeu as mudas para propagação. Em setembro de 2014 foi realizado o corte com
objetivo de uniformizar a área, sendo, no ano de 2015, realizadas as avaliações com cana
soca. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados arranjado em
parcelas subdivididas no tempo, onde as parcelas foram as variedades de cana-de-açúcar
(RB855035, SP81-3250, RB867515, RB925345, RB855453, CTC 05) e as sub-parcelas as
épocas de avaliação (março, maio e agosto), com três repetições, totalizando 54 unidades
experimentais. Cada parcela foi constituída por uma linha de planta de 4,0 m de comprimento
espaçadas de 1,3 m, utilizando como área útil toda a extensão. Dentre as variedades avaliadas,
RB855035, SP813250 e RB867515 são consideradas de ciclo precoce, e as variedades
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RB925345, RB855453 e CTC 05 consideradas de ciclo médio-tardio. Foram definidas três
épocas de corte, sendo a primeira no final do período chuvoso, a segunda no começo do
período seco e a terceira no período seco do ano na região, nas datas 21/03/2015, 23/05/2015
e 01/08/2015, respectivamente.
Para avaliação das características agronômicas da cana-de-açúcar, foram coletados oito
perfilhos na área útil da parcela. A altura de perfilho foi definida como a medida da superfície
do solo até a última folha completamente expandida. Quando esta avaliação foi realizada em
variedades que apresentaram pendoamento, principalmente para a terceira época de avaliação,
a altura foi considerada até a inserção da última folha verde, em função da queda do pendão.
O diâmetro do colmo, dado pela aferição com auxílio de um paquímetro a 30 centímetros do
solo, números de nós, dados pela contagem, comprimento médio de entrenós (cm), dado pela
divisão da altura total do perfilho pelo número de entrenós, número de perfilhos, dados pela
contagem do número de perfilhos em toda a extensão da linha, percentual de despalha, dado
pela porcentagem de folhas secas no montante total de folhas do perfilho e a massa total do
perfilho, sendo este obtido pela média da pesagem de oito perfilhos. Os resultados foram
submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey, ao nível de 5%
de probabilidade.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Estão apresentados na Tabela 1 os resultados de altura, diâmetro do colmo, percentual
de despalha e massa total de perfilho. Houve interação significativa entre as épocas de
colheita e as variedades para todas as variáveis avaliadas descritas acima. Na Tabela 2 estão
apresentados os resultados de número de perfilho, número de nós e comprimento de entrenós,
para os quais não houve interação significativa entre os fatores, mas houve efeito isolado para
as variedades de cana e épocas de colheita.
Para a variável altura de perfilho, de maneira geral, os maiores valores foram
encontrados na época de colheita de maio e agosto (Tabela 1), com exceção das variedades
CTC 05, RB855453 que apresentaram estável nas três épocas de avaliação e a variedade
RB855035 que apresentou menor altura, isso devido a queda do pendão juntamente com a
folha referência utilizada nas avaliações anteriores. Dentre as variedades, a que apresentou as
menores alturas foi a CTC 05, e as maiores foram a variedades RB925345 e RB867515. A
altura de plantas é uma característica associada à velocidade de crescimento, tendo elevada
importância para as variedades cultivadas em um ciclo de 12 meses (SILVA et al., 2004).
Além disso, é correlacionada positivamente com a produtividade de matéria seca e de colmos,
desejável do ponto de vista quantitativo e qualitativo na seleção de genótipos para
alimentação de ruminantes, pois segundo Machado et al. (2009) o crescimento é afetado pelo
déficit hídrico por restrições tanto na divisão como no alongamento celular em cana-deaçúcar.
Assim como a altura, a variedade RB855453 não teve variação de diâmetro do colmo
(Tabela 1) em função da época de colheita, assim como as variedades RB867515 e a
RB855035. A época de colheita que apresentou maior diâmetro foi o mês de agosto devido ao
estádio de maturação maior, no qual o diâmetro de colmo é correlacionado positivamente com
o acúmulo de açúcares solúveis, o que é desejável do ponto de vista nutricional. A diminuição
dos valores para as variedades SP813250 e CTC05 na última avaliação pode estar relacionada
a perda de água devido ao déficit hídrico no período, principalmente por se tratarem de
variedades precoces. Dentre as variedades, apenas na época de colheita do mês de maio teve
variação, sendo a variedade que apresentou um maior diâmetro de colmo a RB867515 de
ciclo de maturação precoce, e menor diâmetro a variedade CTC 05 sendo uma variedade de
ciclo médio-tardio, as demais obtiveram valores intermediários. Pois segundo Aude (1993) as
cultivares de cana-de-açúcar se classificam em precoces, médias e tardias em relação a época
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que acumulam açúcar, tendo, portanto, seus períodos de maturação diferenciados. Cultivares
de ciclo precoce acumulam açúcar mais cedo e estão prontas para ser colhidas no início da
safra, enquanto as tardias somente poderão serem colhidas no final da safra. Além disto, se
classificam em função do período útil de industrialização (PUI), que é o período desde o
momento que a cana-de-açúcar alcançou grau Brix desejável, até a colheita, sem ocorrer a
inversão da sacarose.
Para todas as variedades avaliadas, o percentual de despalha foi maior na época de
colheita no mês de agosto (Tabela1), exceto para a variedade RB855453 que não variou nas
três épocas avaliadas, podendo ser uma característica da variedade tendo suas folhas mais
aderidas ao colmo. Para as épocas de colheita março e maio não houve diferença de
percentual de despalha entre as variedades avaliadas, porém a época de colheita no mês de
agosto, devida um maior estádio de maturação houve diferença, sendo a variedade que
apresentou maior despalha a RB855035 sendo 34,8% superior a variedade RB855453. A
ocorrência de despalha natural é importante para a escolha de uma variedade para a
alimentação animal, uma vez que maiores valores de despalha são desejáveis, pois facilita o
manejo e utilização da cana-de-açúcar e é diretamente relacionada a qualidade nutricional da
forrageira. Segundo Rodrigues et al. (1997) ao contrário de outras gramíneas tropicais, a canade-açúcar apresenta maior teor de FDN nas folhas do que nos colmos. Por conta disso,
variedades e épocas de colheita que propiciem altos valores de despalha são interessantes,
pois além de facilitar o manuseio, apresentam qualidade nutricional superior pela redução da
FDN, por conta da menor participação de folhas na forragem.
Tabela 1. Altura, diâmetro, percentual de desfolha e massa total do perfilho de seis
variedades de cana-de-açúcar em três épocas de colheita do ano em Colorado do Oeste.
Altura (m)
Época de
Variedade
colheita
SP813250 RB855453
CTC05
RB925345 RB855035 RB867515
2,19abB
1,99bA
1,92bA
2,51aB
2,17abC
2,21abB
Março
2,56bAB
2,38bcA
2,05cA
3,40aA
3,59aA
3,46aA
Maio
2,59bA
2,32bcA
2,12cA
3,28aA
3,16aB
3,24aA
Agosto
1
1
6,90
7,34
CV (%)
Diâmetro (mm)
Época de
Variedade
colheita
SP813250 RB855453
CTC05
RB925345 RB855035 RB867515
20,8aB
22,5aA
24,4aA
21,2aB
23,9aA
24,8aA
Março
24,0abA
23,0abA
21,2bB
23,0abB
23,5abA
26,6aA
Maio
22,5aAB
24,3aA
22,8aAB
26,1aA
23,7aA
26,5aA
Agosto
11,141
6,261
CV (%)
Percentual de despalha
Época de
Variedade
colheita
SP813250 RB855453
CTC05
RB925345 RB855035 RB867515
50,8aB
50,7aA
49,1aB
52,2aB
41,7aC
51,2aB
Março
69,9aA
54,5aA
68,4aA
65,0aAB
67,2aB
65,6aAB
Maio
73,0bcA
58,9cA
67,3bcA
75,2abcA
93,7aA
83,0abA
Agosto
1
1
10,21
13,60
CV (%)
Massa total do perfilho (g)
Época de
Variedade
colheita
SP813250 RB855453
CTC05
RB925345 RB855035 RB867515
(Continua)
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Época de
colheita
Março
Maio
Agosto
CV (%)

908,5bcA
1107,3bA
957,2bcA

1021,0abcA
986,2bcA
1026,3bcA
18,691
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(Conclusão)
Altura (m)
Variedade
796,2cA 1298,6aAB 1195,5abA 1198,3abB
692,1cA 1068,0bcB 1199,2abA 1532,0aA
756,8cA
1431,4aA 986,6bcA 1279,2abAB
11,741

Coeficiente de variação para épocas de colheita e variedades. Médias seguidas de letras distintas, maiúsculas na
coluna (épocas) e minúsculas na linha (variedades), diferem entre si pelo teste Tukey ao nível de 5% de
probabilidade de erro.

1

A variedade RB925345 apresentou maiores valores de massa total do perfilho (Tabela
1), na colheita no mês de agosto e a variedade RB867515 apresentou maiores valores no mês
de colheita de maio, as demais não variaram dentre as épocas de colheitas estudadas. Entre as
variedades a RB867515 e a RB855035 apresentaram melhor massa total do perfilho e a
variedade CTC05 a menor massa total do perfilho, sendo assim perfilhos com elevada massa
total por perfilhos são desejáveis, pois se esta condição estiver aliada ao um bom número de
perfilhos, isso se converterá em uma ótima produtividade de biomassa.
Tabela 2. Número de perfilhos, número de nós e comprimento de entrenós de seis variedades
de cana-de-açúcar em três épocas de colheita do ano em Colorado do Oeste.
Variáveis
Variedades
Número de
Números de nós
Comprimento de
perfilhos (unid.)
(unid.)
entrenós (cm)
19,4
15,7ab
12,1ab
SP81-3250
19,2
15,0b
11,7ab
RB855453
20,2
16,1ab
10,3b
CTC05
20,9
17,4ab
13,2a
RB925345
15,7
18,0a
11,5ab
RB855035
15,3
16,7ab
13,0a
RB867515
CV (%)1
22,32
10,74
10,58
Variáveis
Época de colheita
Número de
Números de nós
Comprimento de
perfilhos (unid.)
(unid.)
entrenós (cm)
17,8ab
12,5b
12,2
Março
21,0a
18,0a
11,9
Maio
16,7b
19,1a
11,8
Agosto
CV (%)1
24,09
12,00
10,03

Coeficiente de variação. Médias seguidas de letras distintas na coluna, diferem entre si pelo teste Tukey ao nível
de 5% de probabilidade de erro.
1

Independente da época de colheita não houve diferença entre as variedades avaliadas
para o número de perfilhos (Tabela 2).
Independente das variedades, a época de colheita com maior incremento no NP foi o
mês de maio, o já que ocorre no final do período chuvoso, onde as plantas obtiveram um
maior perfilhamento nessa época diferindo da demais época como a do mês de agosto que
apresentou um menor número de perfilho, possivelmente devido ao déficit hídrico.
Independente da época de colheita a variedade que apresentou um maior número de nós
(Tabela 2) foi a RB855035 que pode estar diretamente relacionado com uma maior altura. E
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independente das variedades, época de colheita que obteve menor número de nós foi o mês de
março, devido a menor idade de maturação das plantas.
Também houve efeito isolado para o variável comprimento de entrenós, sendo as
variedades RB925345 e a RB867515 superiores as demais e, ainda as mesmas obtiveram
maiores valores de altura. Para as épocas de colheitas de colheita independentes das
variedades não teve diferença significativa entre os meses avaliados para o comprimento de
entrenós.
CONCLUSÕES
As variedades RB925345 e RB867515 foram superiores em altura, porém em relação ao
diâmetro as variedades a que obteve maiores valores foram as variedades RB925345 e
RB867515, podendo notar que uma variedade que possuiu maior altura teve alongação do
colmo e diâmetro menor.
O percentual de despalha foi maior na época de colheita no mês de agosto, exceto para a
variedade RB855453 que não variou nas três épocas avaliadas.
A massa total de perfilho foi maior na variedade RB925345 no mês de agosto e a
variedade RB867515 apresentou maiores valores no mês de colheita de maio.
A variedade RB867515 apresentou maiores valores de número de perfilho.
Independente da época de colheita a variedade que apresentou uma maior numero de
nós foi a RB855035.
Para o variável comprimento de entrenós, independentes das épocas de colheitas as
variedades que apresentaram maiores comprimentos de entrenós foram a RB925345 e a
RB867515.
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RESUMO: Objetivou-se avaliar biometricamente sementes de Piptadenia moniliformis
Benth. e, identificar a eficiência de tratamentos pré-germinativos para a superação da
dormência nas sementes. Determinou-se o teor de água, as mensurações biométricas e o peso.
Os tratamentos utilizados foram: escarificação mecânica com lixa, imersão em ácido sulfúrico
por 10 e, 15 minutos, além do tratamento controle. O teste de germinação foi realizado com as
sementes acondicionadas em câmera de germinação regulada à temperatura constante de 25
°C e fotoperíodo de 24 horas. Realizou-se contagem diária da germinação para a
determinação da porcentagem de germinação, índice de velocidade de germinação (IVG) e
tempo médio de germinação. O experimento foi disposto em delineamento inteiramente
casualizado. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e teste de Tukey (5%).
Os dados biométricos de comprimento, largura e espessura das sementes foram 6,045, 4,879 e
1,278 mm, respectivamente. O peso de 1000 sementes foi de 37,1338g. A imersão em ácido
sulfúrico por 10 e 15 minutos e a escarificação mecânica com lixa, apresentaram os melhores
resultados, diferindo apenas do tratamento controle.
Palavras–chave: sementes florestais, tratamentos pré-germinativos, biometria de semente.

BIOMETRIC CHARACTERISTICS AND OVERCOMING DORMANCY
IN SEEDS Piptadenia moniliformis Benth.
ABSTRACT: It aimed to evaluate biometrically seed Piptadenia moniliformis Benth. and
identify the efficiency of pre- germination treatments to overcome dormancy in seeds. It was
determined water content, and biometric measurements weight. The treatments were:
mechanical scarification with sandpaper, immersion in sulfuric acid for 10 and 15 minutes,
beyond the control treatment. The germination test was carried out the seeds in germinating
camera regulated at a constant temperature of 25 ° C and a photoperiod of 24 hours. Held
daily count of germination to determine the germination percentage, germination speed index
(GSI) and average time of germination. The experiment was arranged in a randomized design.
The data were submitted to ANOVA and Tukey test (5%). Biometric data of length, width
and thickness of seeds were 6,045, 4,879 and 1,278 mm, respectively. The weight of 1000
seeds was 37,1338g. Immersion in sulfuric acid by 10 and 15 and mechanical scarification
with sandpaper, showed the best results, differing only in the control treatment.
KEYWORDS: forest seeds, pre-germination treatments, seed biometrics.
INTRODUÇÃO
Pertencente à família das fabáceas a Piptadenia moniliformis Benth. é uma espécie
endêmica do bioma Caatinga. Configura-se como uma espécie pioneira, rústica e apresenta
crescimento rápido, podendo alcançar até 9 metros de altura (LORENZI, 2002). É
característica da família Fabaceae a presença de dormência por impermeabilidade do
tegumento à água, o que dificulta o processo de absorção de água pela semente e limitam os
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processos físicos e as reações metabólicas básicas que permitem o processo germinativo
(BORGES et al. 2004; LIMA et al., 2003).
A utilização de métodos que superem a dormência de sementes são comumente
utilizados para que haja a garantia do sucesso germinativo e estabelecimento das plântulas em
campo. Pois, quanto menos tempo a plântula demorar a emergir e permanecer nos estágios
primários de desenvolvimento, menos vulnerável e exposta às condições adversas do
ambiente ela estará (MARTINS et al., 2000). A utilização de espécies nativas arbóreas para
programas de reflorestamento em manejo sustentável ou, ainda, para a arborização urbana tem
se intensificado notoriamente nos últimos anos, porém muitas dessas espécies possuem
mecanismos de dormência, o que dificulta o planejamento dos viveiristas para a obtenção de
mudas (ZAIDAN; BARBEDO, 2004).
A expansão do conhecimento sobre determinada espécie, aqui especificamente o
conhecimento sobre a Piptadenia moniliformis Benth., tem grande interesse preservacionista,
tendo em vista que a mesma pode ser utilizada em projetos de reabilitação ambiental
(AQUILA, 2002). Dados referentes às características físicas e fisiológicas de sementes são
importantes para o desenvolvimento de tecnologias e planejamento na coleta de sementes,
principalmente, para a produção de mudas em viveiro.
Assim sendo, este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar biometricamente
sementes de Piptadenia moniliformis Benth. e, identificar a eficiência de tratamentos prégerminativos que visão a superação da dormência física das sementes desta espécie, buscando
com isso um aumento e uniformização de sua germinação.
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido no Laboratório de Fisiologia Vegetal, da Universidade
Federal de Alagoas, Campus Arapiraca, durante o mês de agosto de 2014.
As sementes encontravam-se armazenadas em garrafas PET (politereftalato de etileno)
no Laboratório de Fisiologia Vegetal da Universidade Federal de Alagoas, Campus Arapiraca.
As mesmas foram coletadas no mês dezembro de 2010 na cidade de Olho D’água das Flores,
no sertão alagoano.
Previamente às avaliações foram separadas e eliminadas as sementes com defeitos
visíveis, malformadas e chochas. Determinou-se o teor de água das sementes de acordo com o
método da estufa a 105 ºC descrito em Brasil (2009) com 2 repetições de 25 sementes. Para as
mensurações biométricas foram determinados o comprimento (sentido longitudinal), largura
(sentido transversal) e espessura de 100 sementes. O peso de mil sementes foi determinado
conforme descrito em Brasil (2009). Tais mensurações foram realizadas com o auxílio de um
paquímetro digital com precisão de 0,01 mm e balança analítica com precisão de 0,0001g.
Os tratamentos utilizados para a quebra de dormência das sementes foram a
escarificação mecânica com lixa, a imersão em ácido sulfúrico por 10 e 15 minutos, além do
tratamento controle.
O teste de germinação foi conduzido seguindo as recomendações de Brasil (2009). As
sementes foram postas em papel “germitest” umedecido com água destilada (2,5 vezes o peso
do papel) de modo a formar rolos de papel (duas camadas abaixo das sementes e uma acima).
Os rolos foram encaminhados para acondicionamento em câmera de germinação tipo B.O.D.
(Biochemical Oxigen Demand) regulada à temperatura constante de 25 °C, com fotoperíodo
de 24 horas.
Realizou-se contagem diária da germinação até o décimo dia, com reumidecimento do
substrato quando necessário, considerando germinadas as sementes apresentando radícula
com tamanho igual ou superior a 2 mm. Assim, foram determinadas as porcentagens de
germinação (LABOURIAU, 1983), tempo médio de germinação (LABOURIAU;
VALADARES, 1976) e o índice de velocidade de germinação (IVG) (MAGUIRE, 1962).
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O experimento foi disposto em delineamento inteiramente casualizado, com quatro
tratamentos e quatro repetições, sendo a parcela representada pelo rolo de papel contendo 50
sementes. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e teste de
Tukey (5%) para comparação das médias. Para todas as análises foi utilizado o programa
estatístico ASSISTAT 7.7 beta.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir das análises em laboratório pôde-se constatar que o teor médio de água das
sementes em estudo foi de 11,17% (Tabela 1).
Tabela 1 - Valores médios de comprimento (C), largura (L), espessura (E) com seus
respectivos desvios padrões (σ) e, peso de mil sementes (P) e teor de água (TA) de sementes
de Piptadenia moniliformis Benth. UFAL, 2014.
P 1000
TA (%)
C (mm)
L (mm)
E (mm)
(g)
6,045
4,879
1,278
37,139
11,17
σ ± 0,463
σ ± 0,443
σ ± 0,159
Pôde-se observar que as sementes biometricamente analisadas apresentaram valores de
6,045, 4,879 e 1,278 mm com desvio padrão de ± 0,463 mm, ± 0,443 e ± 0,159 para
comprimento, largura e espessura, respectivamente. Os valores encontrados para desvio
padrão evidenciam diferentes tamanhos de sementes para o mesmo lote (Tabela 1). Para o
peso de mil sementes o valor encontrado foi de 37,1338 g (Tabela 1). É interessante destacar
que estes resultados são indicativo da qualidade das sementes, bem como permite gerar
informações para calcular a densidade de semeadura (BRASIL, 2009).
Verifica-se nos dados fisiológicos (Tabela 2), que não foram detectadas diferenças
significativas para as variáveis porcentagem de germinação, índice de velocidade de
germinação e tempo médio de germinação para os tratamentos escarificação mecânica com
lixa, imersão em ácido sulfúrico por 10 e, 15 minutos, mas os mesmos apresentaram diferença
significativa quando comparados ao tratamento controle.
Tabela 2 - Valores médios de germinação (G), índice de velocidade de germinação (IVG) e
tempo médio de germinação (T) de sementes de Piptadenia moniliformis Benth. submetidas a
diferentes tratamentos pré-germinativos. UFAL, 2014.
Variáveis
Tratamentos
G (%)
IVG
T (dias)
Controle
7,50
b
17,80 b
7,39
b
H2SO4 10’
35,00
a
15,11 a
5,00
a
H2SO4 15’
33,50
a
15,50 a
4,70
a
Lixa
39,50
a
16,74 a
5,06
a
CV (%)
17,80
17,66
5,39
Médias seguidas de mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey
a 5% de probabilidade.
Benedito (2010), em trabalho desenvolvido com a Piptadenia moniliformis Benth.,
apresentou teores de água médios variando de 9,08 a 10,10%, para sementes armazenadas em
recipientes plásticos em sala de laboratório. Azerêdo (2009) encontrou valor de umidade de
10% para a mesma espécie. Os resultados de teor de água encontrados neste trabalho
encontram-se no padrão para sementes de leguminosas, não comprometendo os resultados
encontrados.
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Os dados biométricos observados (Tabela 1) são corroborados por Silva (2003) que
encontrou resultados compatíveis a estes em seus estudos com a mesma espécie e outras da
mesma família. Esses dados são fundamentais e importantes de serem conhecidos uma vez
quanto maior a semente, maior é a possibilidade de esta possuir mais conteúdo de reserva e,
consequentemente, maior poderá ser seu desempenho germinativo.
Para o peso de mil sementes Souza e Lima (1982) descrevem em seus trabalhos um
valor de 37,6g, valor este que corroboram com os encontrados neste trabalho (Tabela 1).
Os resultados referentes aos resultados dos tratamentos corroboraram com Benedito et
al. (2008) que utilizando os tratamentos com ácido sulfúrico pelos períodos de 10 a 15
minutos encontraram nestes os métodos mais indicados para superação de dormência das
sementes de Piptadenia moniliformis Benth.
Em trabalhos de Azerêdo et al. (2009) a pesar de os tratamentos de imersão em ácido
sulfúrico por 10 e 15 minutos terem proporcionado aumentos nas características,
comparativamente ao tratamento controle, estes não se apresentaram de forma tão eficiente
como os tratamentos em ácido sulfúrico por 20, 25 e 30 minutos.
Comparando-se os resultados deste trabalho com os de Benedito et al. (2008) pôde-se
perceber que mesmo para os mesmos tratamentos (imersão das sementes em ácido sulfúrico
por 10 e, 15 minutos) obtiveram-se resultados distintos em ambos os trabalhos. Enquanto nos
trabalhos destes autores a porcentagem de germinação são de 81,00 e 82,00% para 10 e 15
minutos, aqui os valores encontrados foram 35,00 e 33,50%, respectivamente. Para o
tratamento escarificação mecânica com lixa, os mesmos autores encontraram resultados de
porcentagem de germinação de 68,0%, resultados também distintos aos aqui encontrados que
foram de 39,50% (Tabela 2).
É importante frisar que as sementes estavam armazenadas em garrafa PET, em
prateleira, no ambiente de laboratório, onde a temperatura não é controlada. E, segundo
relatos de Yanping et al. (2000) e Woltz et al. (2006) a temperatura de armazenamento tem
um efeito pronunciado sobre a germinação, especialmente em sementes com baixa umidade.
Sendo assim, outros trabalhos que levem em consideração tais fatores devem ser realizados.
CONCLUSÕES
A imersão em ácido sulfúrico por 10 e 15 minutos, bem como a escarificação mecânica
com lixa são tratamentos eficientes para a superação de dormência de sementes de Piptadenia
moniliformis Benth. Estes resultados propiciam aos produtores de mudas a adoção do melhor
método de superação de dormência da espécie aqui estudada, além da obtenção de melhores
resultados em sua germinação e, consequentemente, um maior sucesso na sua produção.
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RESUMO: A eficiência do processo produtivo e a qualidade dos produtos cerâmicos depende
fundamentalmente da uniformidade e constância das matérias-primas, e estas podem ser
melhor avaliadas a partir dos estudos de caracterização de argilas plásticas. As pesquisas no
setor cerâmico têm se voltado para a determinação das propriedades das matérias-primas
utilizadas e de seus produtos e assim a melhor adequação do produto à sua aplicabilidade.
Deste modo, caracterizou-se uma argila plástica oriunda do município de Parelhas – RN para
confecção de peças de cerâmica vermelha, a partir da determinação dos limites de
ATTERBERG. As propriedades físicas - mecânicas (retração linear, absorção de água,
porosidade aparente e módulo de resistência à flexão) das amostras confeccionadas em forma
de blocos por meio de extrusão e prensagem foram determinadas para diferentes temperaturas
de sinterização (800, 900, 10000C), com a finalidade avaliar a possibilidade de aplicação na
confecção de peças para a indústria cerâmica. Concluiu-se que os corpos de prova extrudados
enquadraram-se nos valores padrões para a indústria, indicando que os mesmos podem ser
aplicados neste segmento industrial.
Palavras-chave: caracterização de argila, cerâmica vermelha, propriedades físico-mecânica

PLASTIC CLAY CHARACTERIZATION FOR RED CERAMIC PARTS
PRODUCTION: STRUTURE AND PROPERTIES OF CERAMICS
PRODUCTS
ABSTRACT: The production process efficiency and the ceramic products quality depends
crucially on the uniformity and constancy of raw material, and this can be best evaluated from
plastic clays characterizations studies. The ceramic industry research has focused on the
determining properties the used raw material and the your products and then the best
adequacy of the product to your applicability. Thus, marked a plastic clay coming from the
Parelhas-RN city to red ceramic pieces confection, from the determination of the
ATTERBERG limits. The physic-mechanic proprieties (linear retraction, water absorption,
apparent porosity and flexibility resistance module) of the samples prepared in block form by
extruding and pressing has been determinates for different synthesizing temperature (1073K,
1173K, 1273K), with the purpose of evaluating the possibility of applying in the parts
manufacturing to the ceramic industries. Concluded the extruded test samples falls in the
standards values for the industry, indicating that the same may be applied in this industrial
sector.
KEYWORDS: clay characterization, red ceramic, physic-mechanical proprieties
INTRODUÇÃO
Os ensaios em laboratórios são de extrema importância, uma vez que são destinados a
motivar e orientar decisões empresariais de investimento para a instalação de indústrias
cerâmicas, através da padronização e Normas Técnicas. A disponibilidade de matérias-primas
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com custos vantajosos figura como um item atrativo para implantação dessas indústrias. Sob
este aspecto, pode-se indicar que o município de Parelhas – RN é privilegiado.
A cerâmica vermelha (estrutural), assim chamada porque possui coloração avermelhada
quando queimada, devido à presença de compostos ferrosos, vem sendo empregada na
construção civil (tijolos, telhas, lajes, ladrilhos, tubos cerâmicos, etc). A principal matériaprima utilizada na fabricação desses produtos é a argila, definida como material composto por
partículas muito pequenas de um ou mais membros dos grupos dos argilominerais
(ALMEIDA, 2004).
A cerâmica tradicional de base argilosa a massa é composta de matérias primas plásticas
e não – plásticas, conformadas por processos úmidos, plásticos e secos, e queimados em
temperatura na faixa de 950 a 1050 oC, nos setores de revestimento e sanitários. O mecanismo
de plasticidade foi estudado como sendo a designação dada ao estudo matemático com base
experimental das relações tensão – deformação dos corpos que sofrem deformação plástica,
sendo que a deformação permanece quando a tensão é retirada, esta resultante das forças de
atração entre as partículas de argilominerais e da ação de lubrificantes da água entre as
partículas anisométricas lamelares.
De um modo geral, a plasticidade das argilas é a propriedade que interessa a toda
indústria cerâmica. As exigências relativas as estas propriedades variam, todavia
gradativamente de ramo para ramo indústria (GRIGOLETTI, 2001).
O mecanismo de plasticidade nas argilas tem sido muito estudado e discutido.
Plasticidade é a propriedade que um sistema rígido possui de deformar-se, sem romper-se,
pela aplicação de uma força (tensão) e de reter essa deformação quando a força aplicada é
retirada. Se o sistema argila-água não fosse adequadamente plástico, não seria possível
moldagem de produtos de cerâmica vermelha por extrusão (CAPUTO, 2002).
As características de plasticidade das argilas são tradicionalmente determinadas pelo
método de Casagrande (1958) e são constituídas pelo limite de plasticidade (LP), limite de
liquidez (LL) e índice de plasticidade (IP), também denominamos de índices de Atterberg. O
limite de plasticidade é o teor de água, expresso em porcentagem de argila seca a 110 ºC de
uma massa plástica, acima do qual a massa pode ser moldada na forma de cilindros de cerca
de 3 mm a 4 mm de diâmetro e 15 cm de comprimento, as argilas que não formam esses
cilindros com qualquer teor de água são consideradas não-plásticas. O limite de liquidez é o
teor de água, expresso em porcentagem de argila seca a 110 ºC, acima do qual a massa flui
como um líquido, quando agitada ligeiramente. O índice de plasticidade é a diferença entre o
limite de liquidez e o limite de plasticidade. Modernamente a sistemática proposta por
Casagrande para determinação dos índices de Atterberg tem sido criticada em função dos
mais variados aspectos, tendo sido introduzidas recentemente determinações idênticas pelo
cone de penetração.
O objetivo desse trabalho é a caracterização cerâmicas das argilas a partir da sua
estrutura e suas propriedades para compará-las com as propriedades de argilas-padrão, para tal
foram determinados os limites de ATTERBERG e as propriedades físico-mecânicas
realizadas por meio de ensaios com blocos cerâmicos de 8 furos, verificando a adequação dos
mesmos as normas estabelecidas, além disso também é objetivo do trabalho realizar um
estudo da influencia dos processos de conformação (prensagem e extrusão) nas propriedades
desses materiais.
MATERIAL E MÉTODOS
Materiais
Argila proveniente do município de Parelhas - RN, água, balanças, prensa, extrusora,
estufa, forno tipo mufla, paquímetro digital, máquina universal de ensaios testometric Micro
350, forno do tipo mufla.
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Métodos
Determinação do limite de liquidez da massa
Determinou-se o limite de liquidez por meio do aparelho de Casagrande, na qual a
massa de solo é colocada na concha e uma ranhura com espessura máxima de 10 mm é feita
com um cinzel, ao longo do diâmetro que passa pela articulação da concha com o pedestal,
separando o solo em duas partes iguais.
Determinação do limite de plasticidade da massa
O Limite de Plasticidade é o teor de umidade em que o solo, estando do estado plástico,
se perder umidade, passa para o estado semi-sólido.
Determinação do Limite de Plasticidade
O Limite de Plasticidade (LP) trata-se do teor de umidade em que o solo começa a se
fraturar ao moldar-se um cilindro com as dimensões 3 mm de diâmetro e cerca de 10 cm de
comprimento. Para obtenção deste parâmetro coloca-se a amostra numa cápsula e adiciona-se
água destilada, determina-se o limite de plasticidade por meio do cálculo da porcentagem de
umidade na qual a massa começa a fraturar, observando-se os pesos dos cilindros úmidos e a
seco (estufa), com valores diferentes de teores de umidades, mediante quantidades diferentes
de água.
Determinação do índice de plasticidade da massa
Por meio da relação entre o limite de liquidez (LL) e o limite de plasticidade (LP),
calcula-se o índice de plasticidade (IP) da massa cerâmica.
Determinação das propriedades físicas-mecânicas
Utiliza-se corpos de prova (constituídos por uma massa cerâmica industrializada
produzida por via seca e umidade de 8%) com dimensões de 6,0cm x 2,0cm x 0,5cm
conformados a uma pressão de 20 MPa e secos em estufa a 110oC. As temperaturas de 800,
900 e 1000 °C foram utilizadas para sinterização dos corpos de prova.
Determina-se as propriedades físico-mecânicas dos corpos cerâmicos por meio dos
ensaios de Retração Linear (RS), Porosidade Aparente (PA), Absorção de Água (AA), Perda
ao Fogo (PF), Densidade Aparente (DA), e Módulo de ruptura (זresistência mecânica à flexão
em três pontos (MRFq)). Determinam-se as características físicas das amostras como
densidade aparente e absorção de pelo método de imersão.
Analisa-se a variação dimensional com a temperatura a partir dos parâmetros de
retração linear e o módulo de resistência a flexão através do ensaio de flexão em três pontos
(máquina universal de ensaios testometric Micro 350, modelo Goodbrand).
Utilizam-se as seguintes equações no cálculo das propriedades dos corpos cerâmicos:
IP = LL – LP - Índice de Plasticidade

(1)

LQ  LS

x100 -Retração Linear de Queima (2)
LS
3xPxL
MRFq=
- Módulo de Ruptura à flexão (3)
2 xbxh 2

RQ=

AA=

Pu  PS
x100 - Absorção de Água
PS

(4)
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(6)
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Caracterizaram-se os blocos cerâmicos através de ensaios de absorção de água, tensão
de ruptura, na qual se determina a conformidade entre as medidas obtidas na amostra e a
constante na norma (NBR 717).
Ensaios em blocos de alvenaria
Analisou-se os blocos cerâmicos por meio de características visuais, características
geométricas (medidas das faces, espessura dos septos e paredes externas dos blocos, desvio
em relação ao esquadro (DRE), planeza das faces (PF), área bruta (AB)), características
físicas (massa seca (MS) e índice de absorção de água (AA)) e por meio das características
mecânicas (resistência à compressão individual (RCS)).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os limites de ATTERBERG registrados segundo as normas da ABNT foram
determinados para a caracterização da argila vermelha, as Figuras de 1 representa o teor de
umidade.
umidade
logumidad

umidade(%)

50

40

10

100

numero de golpes

Figura 1: Teor de umidade calculado a partir do vigésimo quinto golpe no ensaio de
Casagrande.
Traçou-se uma linha de tendência aos pontos assim como uma equação do gráfico, para
realização de um cálculo mais eficiente o valor do limite de liquidez, deste modo obteve-se
um limite de liquidez de 43,85%.
Os resultados obtidos para as características de plasticidade pelo uso do aparelho de
Casagrande estão contidos na Tabela 1, as Tabelas de 2 a 4 apresentam os resultados dos
ensaios físico-mecânicos para o padrão tomado como referência para fins comparativos, aos
corpos de prova a verde assim como os corpos de prova após a queima.
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Tabela 1: Dados dos ensaios de Limites de ATTERBERG
LL (limite de liquidez)
LP (limite de Plasticidade)
IP (índice de plasticidade)
43,85 %
30,43 %
13,4 %
Calculou-se o LP como sendo a média dos teores de umidade da massa, e obteu-se o
valor de 30,43%, a partir do uso da Equação 1 determinou-se o IP que resultou no valor de
13,42 %.
Após análise do conjunto de dados obtidos pelo aparelho de Casagrande, segundo
critérios utilizados em mecânica dos solos, estas amostras podem ser classificadas como se
segue: fracamente plásticas (1 %<IP<7 %), mediamente plásticas (7 %<IP<15 %), e
altamente plásticas (IP>15 %). A partir da analise dos dados acima se conclui que a massa
ensaiada é medianamente plástica, uma vez que seu IP é superior a 7 % e inferior a 15 %.
Para o estudo das propriedades físicas-mecânicas foram confeccionados, por extrusão
em maromba extrusora tipo VERDES modelo 050, um conjunto de corpos de prova, os quais
foram secos a 110oC, e sinterizados a temperaturas de 800, 900 e 1000 oC. Os 5 primeiros
corpos foram submetidos a flexão e obteve-se uma tensão média de ruptura no valor de 86,7
Kgf/cm2 (8,67 MPa), deste modo constata-se que a argila ensaiada corresponde as
recomendações dadas na Tabela 2 na qual constam os valores preconizados de Barzaghi &
Salge, tomados como referência padrão.
Tabela 2: Valores limites preconizados por BARZAGUI & SALGE (1992), tendo como base
a temperatura de 9500C para blocos cerâmicos estruturais e de vedação.
Massa cerâmica (manual, extrudada, prensada)
Tensão de ruptura da massa seca a 1100C (mínima)
Tensão de ruptura da massa após queima (mínima)
Absorção de água da massa após queima (máxima)
Cor após queima

Tijolos furados
25 Kgf/cm2 ou 2,5MPa
55 Kgf/cm2 ou 5,5MPa
25%
Vermelha

Tabela 3: Ensaios com corpos de prova a verde, obtidos através de extrusão.
T = 110 oC
U E (%) Umidade de
TRF (Mpa) Tensão de
Ensaios
Extrusão percentual
RL (%) Retração Linear
ruptura a flexão
Média
23,54
6,45
8,67
Desvio
0,24
1,03
0,4
STD
37,8
8,5 (máxima)
4,7 (mínima)
Tabela 4: Propriedades dos corpos de prova cerâmicos queimados nas temperaturas de 800,
900 e 1000 oC, processados por extrusão.
Propriedades
Temperatura (°C)
800
900
1000
AA(%)
12,23  0,18
11,34  0,48
11,25  0,37
PA(%)
23,56  0,21
21,87  0,81
21,52  0,66
MEA (g/cm3)
1,93  0,01
1,93  0,01
1,91  0,01
RL(%)
0,46  0,08
1,01  0,05
3,03  0,08
TRFq (MPa)
120,89  2,20
129,09  2,56
124,90  2,74
Observa-se através da Tabela 4 que com o aumento da temperatura a absorção de água
apresenta um declínio considerável, tal fato já era esperado devido a teoria da sinterização na
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qual se sabe que o aumento da temperatura tende diminuir a quantidade de poros do material e
assim torná-lo mais denso e compacto, pode-se observar tal teoria com clareza por meio dos
resultados de porosidade aparente e densidade aparente em função da temperatura
representadas também na Tabela 4.
Nota-se que na temperatura de 800°C e 1000ºC realmente a porosidade diminuiu com o
aumento da temperatura, sua redução foi provavelmente devido à formação da fase vítrea
responsável pelo fechamento dos poros.
A Retração Linear é justamente o quanto a peça perde de tamanho durante a queima,
concluindo assim que quanto maior a temperatura de queima do material menor será sua peça
ao final do processo, portanto é importante que se tenha idéia desses dados e que sejam
levados em consideração durante um projeto para que não tenha futuros problemas de encaixe
ou dimensão. Observa-se que o aumento da temperatura de queima reflete um significativo
aumento na retração linear o que é esperado, pois há uma maior energia de coesão a altas
temperaturas.
Como esperado o aumento de temperatura proporciona um aumento no módulo de
resistência a flexão, provavelmente devido à diminuição da porosidade e ao aumento das
forças de ligações, porém para temperatura de 900o C observou-se o valor mais alto, como nos
casos anteriores. Percebe-se que o declínio da tensão de ruptura na temperatura de 1000 oC
pode ter ocorrido devido o corpo apresentar tensões internas após a queima a 900oC. O grau
de vitrificação da peça é determinado pela temperatura de queima.
Caracterização dos blocos cerâmicos
Os resultados obtidos para as características dos blocos cerâmicos estão contidos na Tabela 5.
Tabela 5: Medidas dos blocos cerâmicos ensaiados segundo a norma ABNT-NBR 7171.
C. P.
Média.
Padrão

C
(cm)
18,83
19

L
(cm)
9,25
9

H
EP
(cm) (mm)
18,75 7,85
19
<=7

DRE
(mm)
3,11
(+-3)

PF
(mm)
3,27
(+-3)

A
(cm2)
174,18
171,00

AA
(%)
11,94
8<X<25

RCS
(MPa)
1,15
2,5

Observando-se o valor da resistência a compressão mínima dos blocos de vedação ou
estrutural padrão, que é de 2,5 Mpa para blocos de vedação com largura inferior ao valor
mínimo de 90 mm, relacionada à área bruta, que os blocos cerâmicos ensaiados não atendem
aos valores indicados na norma NBR 6461. Contudo com relação à absorção de água ( que
não deve ser inferior a 8% nem superior a 25% segundo a norma NBR 7171/92)[2] , os blocos
ensaiados se encontram dentro do especificado pelo padrão. A espessura da parede
ultrapassou o valor 7 mm, bem como o ponto de flecha ultrapassou 3 mm determinando
assim, a má qualidade dos blocos.
CONCLUSÕES
A partir da analise das amostras ensaiadas pode-se concluir:
 segundo os Limites de ATTERBERG a amostra ensaiada é classificada como é
medianamente plástica;
 a tensão média de ruptura foi de 86,7 Kgf/cm2 (8,67 MPa), deste modo constatase que a argila ensaiada corresponde as recomendações estabelecidas pelo
padrão;
 o aumento da temperatura promove um declínio considerável na absorção de
água, o mesmo ocorre para a porosidade, já retração linear e a resistência à
flexão são propriedades que aumentam com o aumento da temperatura;
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observou-se a ocorrência da formação de poros (espaços vazios) entre as
partículas do pó em algumas amostras o que demonstra um certo aumento no
desvio padrão, nas tensões de ruptura, porosidade aparente e absorção de água,
ainda assim a argila se mostra de boa qualidade para confecção de peças de
acordo com os padrões aceitáveis, pois com a queima obteve-se valores acima
dos padrões;
com relação aos blocos cerâmicos utilizados para a construção civil, pode-se
concluir que os blocos ensaiados não obedecem a todas as especificações
exigidas pelas normas da ABNT, pois, não constam impressos em sua
superfície, dados como, cidade de origem e dimensões do bloco, logo não devem
ser usados como produto final de aplicação em engenharia.
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1

RESUMO: As tecnologias de produção agroecológica são importantes ferramentas para o
estabelecimento de uma agricultura de qualidade e sustentável. Este trabalho objetivou
identificar as técnicas de manejo utilizadas na agricultura familiar do Perímetro Irrigado
Cruzeta, RN, e as analisar à luz do que preconiza a agroecologia. O estudo foi conduzido
entre os meses de janeiro e julho de 2013. Além das visitas in loco, foi utilizado o
Diagnóstico Rural Participativo (DRP) como metodologia através da aplicação de formulários
pré-estruturados aplicados aos colonos e coleta de informações adicionais de extensionistas da
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Norte. A análise dos
dados obtidos permitiu observar que os produtores usam empiricamente os conhecimentos e
saberes traduzidos como tecnologias de base agroecológicas na maior parte dos sistemas
produtivos e que, não obstante a observância de benefícios que resultam em produções com
melhor qualidade, a falta de aplicação de algumas tecnologias com mais critérios científicos
nos manejos, principalmente dos sistemas de irrigação, está resultando em salinização do
Perímetro Irrigado.
Palavras-chave: agroecologia, manejo de culturas, sustentabilidade.

CHARCTERIZATION OF THE CROPS PRODUCTIONS IN
PERIMETER IRRIGATED CRUZETA, RN, IN THE LIGHT OF
AGROECOLOGY
ABSTRACT: Agroecological production technologies are important tools for achieving a
quality and sustainable agriculture. This study aimed to identify the management techniques
used in family agriculture Irrigated Cruzeta, RN, analyze them in light of what advocate
agroecology. The study was conducted between january and july 2013. In addition to the site
visits, the Participatory Rural Diagnostic (DRP) was used as a methodology by applying pre structured forms applied to settlers and gathering additional information extension of the
Technical Assistance and Rural Extension of Rio Grande do Norte. The data analysis allowed
us to observe empirically that producers use the knowledge and translated as agroecological
knowledge base technologies in most production systems and that, despite the observance of
benefits that result in better quality productions, the lack of application of some technologies
more scientific criteria in managements, particularly irrigation systems, is resulting in
salinization of the irrigated area.
KEYWORDS: agroecology, crop management, sustainability.
INTRODUÇÃO
Nas regiões semiáridas, onde as intempéries ambientais são fatores limitantes à
atividade agrícola, além da deficitária assistência técnica dos produtores, impulsionar o uso de
técnicas de manejo simples, mas, eficientes, constitui-se como importante ferramenta para a
consecução quali-quantitativa da produção. Dessa forma, o uso de tecnologias, notadamente
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as resultantes dos conhecimentos e saberes dos produtores, principalmente as de base
agroecológica, constitui-se em importante ferramenta para o fim predito.
Para Silva et al. (2007), as práticas de agricultura baseadas nos princípios e métodos
agroecológicos são essenciais para determinar se uma prática, insumo ou decisão de manejo
agrícola é sustentável.
Diante desse quadro, este estudo, realizado no Perímetro Irrigado Cruzeta, no município
de Cruzeta, RN, justifica-se por buscar uma aproximação entre os conhecimentos acadêmicos
e empíricos, afim que o seu resultado seja transformado em ações práticas ao incentivar e
aperfeiçoar para que tecnologias de produção simples, sejam cada vez mais utilizadas nos
sistemas produtivos.
O objetivo deste trabalho foi identificar as técnicas de manejo utilizadas na agricultura
familiar do Perímetro Irrigado Cruzeta, RN, analisando-as à luz da agroecologia.
MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi realizado nos lotes do Perímetro Irrigado de Cruzeta (RN) que, de acordo
com o Programa de Desenvolvimento Sustentável e Convivência com o Semiárido Potiguar –
PDSCSP (2010), está localizado na mesorregião Central Potiguar, microrregião Seridó
Oriental, de altitude média de 231 m e georreferenciado pelas coordenadas 06º24’43” de
Latitude Sul e 36º47”24” de Longitude Oeste.
Dentro dos sistemas produtivos rurais desenvolvidos na comunidade Colonos, foram
identificadas e descritas as práticas de base agroecológica. A práxis metodológica se pautou
em visitas in loco aos sistemas produtivos dos agricultores familiares do Perímetro Irrigado
Cruzeta, utilização das metodologias baseadas no diálogo ativo através do Diagnóstico Rural
Participativo (DRP), conforme procedimentos preceituados por Verdejo (2006), com
aplicação das ferramentas da observação participante de formulários pré-estruturados e,
conjuntamente, diálogo ativo com extensionistas do município apreçado da Empresa de
Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Norte (EMATER).
A análise dos dados foi descritiva, contextualizando-os com as práticas de manejo
preconizadas pela agroecologia e as implementadas nos sistemas produtivos locais.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os sistemas produtivos predominantes na comunidade Colonos, pertencente ao
Perímetro Irrigado Cruzeta, baseiam-se em culturas anuais (feijão, mandioca, milho e sorgo),
hortaliças (melão e tomate) e frutas tropicais (acerola, goiaba e mamão).
As tecnologias predominantes nos sistemas produtivos se baseiam em correção do solo
incipiente, fertilizações químicas e orgânicas, cobertura morta, uso de irrigação superficial e
localizada e podas.
Cobertura Morta
Os produtores utilizam o resto de biomassa vegetal dos cultivos como cobertura morta
nos plantios irrigados de acerola, mamão e goiaba (Figura 1). Observou-se que os produtores
têm uma preocupação em dispor a cobertura morta em toda área da copa das plantas.
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Figura 1. Cobertura morta e sistema de irrigação localizada na goiabeira. IFPB, 2015,
Com o uso da cobertura morta, a região do solo próxima ao coleto das frutíferas
apresenta melhor estruturação, maior conservação da umidade do solo, distribuição uniforme
de água e manutenção de uma maior capacidade de campo.
Manejo de plantas adventícias
Nos sistemas produtivos analisados, o controle das plantas adventícias ou espontâneas
é feito manualmente, com enxadas. No caso específico das áreas cultivadas com tomateiro, as
capinas são feitas em toda a área, deixando-se as entrelinhas desnudas (Figura 2),
diferentemente do que acontece nas frutíferas, onde há o predomínio do coroamento ou
capinas alternadas.

Figura 2. Manejo de plantas espontâneas no cultivo do tomateiro no Perímetro Irrigado
Cruzeta, RN. IFPB, 2015.

Para Primavesi (2002), capinas que tornem os campos completamente limpos,
proporcionam aumento da evapotranspiração em virtude da maior exposição à alta radiação
solar, deixando as plantas mais expostas a estresses ambientais e mais susceptíveis a ataques
de fitomoléstias e pragas. Esta prática contraria o manejo com base agroecológica que
preconiza as capinas alternadas, haja vista que a manutenção de plantas espontâneas no solo
de forma harmoniosa com a cultura principal, possibilita uma maior diversidade da micro e
mesobiota, sendo refúgio para insetos que podem ser benéficos no controle biológico de
insetos do tomateiro, no caso.
Por outro lado, se bem manejada, a convivência entre cultura principal e vegetação
espontânea pode não causar prejuízos à produção, como é o caso do plantio de milho,
extremamente exigente em água e nutrientes, principalmente nos primeiros dias de plantio,
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onde são realizadas capinas conhecidas como “listras” (Figura 3), cerca de 20 cm de cada lado
das plantas.

Figura 3. Capinas em forma de listras no plantio de milho no Perímetro Irrigado Cruzeta,
RN. IFPB, 2015.
Sucessão de culturas
Percebeu-se que, em todas as áreas analisadas do Perímetro Irrigado Cruzeta, a sucessão
de culturas é prática constante entre os produtores. Essa sucessão é mais evidente nas áreas
cultivadas com o feijão, anteriormente cultivadas com melancia, tomate e milho.
A sucessão de culturas é uma das práticas de manejo que, possivelmente, ofereça maior
benefício a todo o agroecossistema do Perímetro Irrigado, em face da ciclagem de nutrientes
nos solos cultivados. Apesar dos conceitos diferentes existentes entre a sucessão e a rotação
de culturas, mas por possuírem uma ideia com resultados semelhantes, a afirmação de
Primavesi (2002) confirma a importância dessa técnica para todo o Perímetro. Essa atividade
significa mudar a matéria orgânica, que é adicionada ao solo, mudar as excreções radiculares,
modificar a exploração de minerais do solo beneficiando sempre organismos diferentes e, com
isso, evitando a proliferação unilateral de alguns.
Tecnologias de irrigação
O suprimento hídrico através dos mais variados sistemas de irrigação foi observado no
Perímetro Irrigado. A irrigação localizada foi encontrada nos plantios de acerola (irrigação
por xique-xique), goiabeira (microaspersão) (Figura 1) e mamoeiro (gotejamento).
Porém, algumas áreas apresentam drenagem comprometida o que dificulta a eficiência
da irrigação. Porto (1997) reforça essa ideia ao dizer que a maioria das espécies vegetais
cultivadas tem seu desenvolvimento e produção prejudicados, em solos mal drenados. Para
ele, outro fator que pode comprometer a produção e desenvolvimento dos cultivos é a falta de
oxigênio no solo devido à ocupação dos espaços livres pela água.
Isso, possivelmente, seja ocorrente nos plantios irrigados através de sulcos como o
milho, sorgo, tomate e feijão.
Apesar de ser imprescindível, se mal manejada, qualquer tipo de irrigação pode
predispor os sistemas produtivos a problemas como salinidade e sodicidade do solo, como
aponta o PDSCSP (2010).
CONCLUSÕES
O Perímetro Irrigado Cruzeta, RN, não obstante a deficitária assistência técnica aos
assentados e colonos, executa práticas básicas de agroecologia nos sistemas produtivos, como
cobertura morta, sucessão de culturas e coroamento em frutíferas.
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As práticas de irrigação e controle de plantas adventícias apresentam características
positivas e negativas para os sistemas produtivos podendo ser melhoradas a partir de um
manejo mais eficiente.
A deficitária assistência técnica é fator limitante no uso de técnicas e tecnologias de
base agroecológica nos sistemas produtivos.
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RESUMO: O amendoim forrageiro é uma leguminosa herbácea perene que tem despertado
interesse de pesquisadores e produtores. O uso de leguminosas como plantas de cobertura do
solo tem trazido benefícios para o solo e as culturas. Objetivou-se avaliar a cobertura do solo
pelo amendoim forrageiro submetido a diferentes intervalos de corte. Foram avaliados dois
genótipos e quatro intervalos de corte em dois períodos. Os tratamentos foram arranjados em
esquema fatorial 2x4 no delineamento de blocos ao acaso com quatro repetições. Os
genótipos diferiram estatisticamente entre si nos períodos de avaliação e o Belmonte
apresentou cobertura do solo superior ao BRS Mandobi (P=0,05). Mesmo tendo ocorrido
diferença entre os genótipos, quando as condições de crescimento das plantas eram favoráveis
(período de transição), os resultados obtidos para ambos os genótipos foram elevados, com
cobertura do solo próxima de 100%. O intervalo de corte, independente do genótipo,
influenciou a cobertura do solo em ambos os períodos de avaliação, apresentando ajuste de
equação quadrático com ponto de máximo estimado aos 60 dias no período de transição e 61
dias na seca. O amendoim forrageiro apresenta-se com uma ótima opção de cobertura viva do
solo.
Palavras-chave: Arachis pintoi, Belmonte, BRS Mandobi.

SOIL COVERAGE BY FORAGE PEANUT SUBMITTED TO
DIFFERENT CUTTING INTERVALS
ABSTRACT: The forage peanut is an herbaceous perennial legume that has aroused the
interest of researchers and producers. The use of legumes as cover crops has brought benefits
for the soil and the cultures. This study aimed to evaluate the soil coverage by forage peanut
submitted to different cutting intervals. Two genotypes and four cutting intervals in two
periods, were evaluated. The treatments were arranged in a 2x4 factorial design in randomized
block design with four replications. The genotypes were statistically different in periods of
assessment and Belmonte showed soil cover higher than BRS Mandobi (P = 0.05). Even
occurring differences among genotypes, when the growth conditions were favorable
(transition period), the results for both genotypes were high, with soil covering close of 100%.
The cutting interval, regardless of the genotype, influenced soil covering in both evaluation
periods, presenting quadratic equation setting with point of maximum estimated at 60 days in
the transitional period and 61 days in the dry season. The forage peanut presents itself as a
great option of soil coverage.
KEYWORDS: Arachis pintoi, Belmonte, BRS Mandobi.
INTRODUÇÃO
O amendoim forrageiro (Arachis pintoi Krap. & Greg.) é uma leguminosa herbácea
perene que tem despertado interesse de pesquisadores e produtores devido às características
favoráveis apresentadas pela espécie como seu alto valor nutritivo, sendo maior que o da
maioria das leguminosas tropicais de importância comercial, boa persistência sob pastejo,
além de promover ótima cobertura do solo.
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Recomendado para uso em diversas regiões do país, o amendoim forrageiro vem sendo
utilizado na alimentação animal, na recuperação de áreas degradadas, como adubo verde, no
plantio direto e ainda como cobertura do solo para fins ornamentais e de conservação
(MIRANDA et al., 2008).
O uso de leguminosas como plantas de cobertura do solo revela-se como uma estratégia
importante para aumentar a sustentabilidade dos agroecossistemas, trazendo benefícios para o
solo e as culturas (GUERRA et al., 2007). Algumas das vantagens da cobertura do solo são:
redução do processo de erosão; elevação do teor de matéria orgânica do solo; melhoria de
suas características físico-químicas; redução da perda de água do solo por evaporação e menor
infestação por invasoras (TEIXEIRA et al., 2010). Apesar das vantagens descritas para o uso
de leguminosas herbáceas perenes como coberturas vivas, ainda existem poucas informações
disponíveis sobre essa prática agrícola.
Alguns estudos recentes demonstraram que características morfológicas e produtivas de
A. pintoi podem ser influenciadas pela frequência de corte. Assis e Valentim (2009), em
ensaio de avaliação agronômica de genótipos de amendoim forrageiro no Acre, sob regime de
cortes, verificaram a existência de variabilidade genética entre os genótipos e também a
presença de interação entre genótipos e cortes.
Portanto há necessidade de se avaliar genótipos de amendoim forrageiro, que
apresentam boa adaptação às condições edafoclimáticas da região, submetidos a diferentes
intervalos de corte, considerando que o crescimento das forrageiras após o corte é um
processo dinâmico, que envolve vários mecanismos ecofisiológicos de adaptação dessas
plantas ao meio, sendo afetado diretamente pela época, duração, intensidade e frequência de
corte ou pastejo (SILVA; NASCIMENTO JÚNIOR, 2006).
Com isso, o trabalho teve como objetivo avaliar a cobertura do solo pelo amendoim
forrageiro submetido a diferentes intervalos de corte, em duas épocas distintas, nas condições
edafoclimáticas de Rio Branco, Acre.
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido no campo experimental da Embrapa Acre, município de
Rio Branco-AC (latitude 9º58’22’’S, longitude 67º48’40’’W e altitude de 160 m), no período
de novembro de 2010 a outubro de 2011. A temperatura média anual da região é de 25 °C,
com umidade relativa do ar de 80 a 90% e precipitação pluviométrica entre 1.800 e 2.000 mm,
com estações bem definidas, sendo o período chuvoso de outubro a maio e o período seco de
junho a setembro (ACRE, 2006).
Foram avaliados dois genótipos de amendoim forrageiro (cultivares Belmonte e BRS
Mandobi) submetidos a quatro intervalos de corte (28, 42, 56 e 70 dias). Os tratamentos foram
arranjados em esquema fatorial 2x4 e o delineamento foi o de blocos casualizados com quatro
repetições.
O plantio foi realizado em novembro de 2010 em parcelas de 2x2 (4 m2), no início do
período chuvoso. A adubação das unidades experimentais ocorreu, doze dias após o plantio,
de acordo com a necessidade demonstrada na análise química do solo. Durante o período de
estabelecimento (quatro meses), foi realizado replantio (quando necessário) e capinas manuais
dentro e entre as parcelas para eliminar invasoras.
O corte de uniformização das parcelas foi efetuado 115 dias após o plantio, quando as
unidades experimentais apresentavam mais de 90% de cobertura do solo. A partir desta data
as avaliações e os cortes foram realizados a cada 28, 42, 56 e 70 dias, no período de transição
águas/seca (período entre 22 de março a 30 de maio de 2011) e no período da seca (período
entre 31 de maio a 17 de outubro de 2011).
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Para obter os valores referentes à cobertura do solo procedeu-se avaliação visual,
obtendo a porcentagem de solo coberto pelo amendoim forrageiro em 1m2 (área útil) no
centro da parcela antes de cada corte.
Os dados foram submetidos à análise de variância pelo teste F, a 5% de significância. O
teste de Tukey, a 5% de probabilidade, foi empregado na comparação de médias entre os
genótipos. Para os intervalos de corte, foram estimadas equações de regressão. As análises
estatísticas foram realizadas, separadamente, para o período de transição águas/seca e período
da seca, utilizando o software SISVAR 5.1 (Build 72) para Windows (FERREIRA, 2007).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os genótipos diferiram estatisticamente entre si nos períodos de avaliação. O intervalo
de corte influenciou significativamente (P<00,1) a cobertura do solo em ambos os períodos.
Não houve interação genótipo x intervalo de corte (Tabela 1).
Tabela 1. Resumo da análise de variância da característica cobertura do solo (CS) de
genótipos de amendoim forrageiro submetidos a diferentes intervalos de corte nos períodos
de transição águas/seca e seca. UFAC, 2011.
Quadrado Médio (QM)
Transição águas/seca
Seca
Fonte de Variação (FV)
CS
CS
Genótipo (G)
2,00*
2.688,83**
Intervalo de Corte (IC)
8,25**
176,82**
ns
Bloco
1,00
17,14ns
ns
G*IC
1,08
49,74ns
Resíduo
0,43
20,55
CV (%)
0,66
5,31

G*IC= interação genótipo x intervalo de corte; CV= coeficiente de variação; ns= não significativo; *,**=
significativo a 5 e 1%, respectivamente, pelo teste F.

O Belmonte apresentou porcentagem de cobertura do solo, estatisticamente, superior ao
BRS Mandobi nos dois períodos de avaliação (Tabela 2).
Tabela 2. Médias da característica cobertura do solo (CS%) de genótipos de amendoim
forrageiro submetidos a diferentes intervalos de corte nos períodos de transição águas/seca
e seca. UFAC, 2011.
Transição águas/seca
Seca
CS (%)
CS (%)
Intervalo de
corte
Belmonte
Mandobi
Belmonte
Mandobi
28
98,50
97,00
90,62
65,00
42
99,75
99,25
95,92
79,58
56
99,75
100,00
93,25
76,25
70
100,00
99,75
95,00
80,62
Média
99,50a
99,00b
93,70a
75,36b

*médias seguidas de letra diferente na linha, por período, diferem estatisticamente entre si pelo teste de
Tukey a 5% de probabilidade.

Quando as condições de crescimento das plantas eram favoráveis (período de transição
águas/seca), mesmo tendo ocorrido diferença estatística, os resultados obtidos para ambos os
genótipos foram elevados, com cobertura do solo próxima de 100%. Já no período da seca, os
genótipos perderam folhas e o BRS Mandobi apresentou, inclusive, morte de alguns estolões,
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reduzindo, em média, 19,57% de sua cobertura do solo, quando comparado ao Belmonte, que
manteve cobertura superior a 90%.
Assis et al. (2008) avaliaram 21 genótipos de amendoim forrageiro nas condições
ambientais de Rio Branco (AC) e verificaram que existe variabilidade genética entre os
materiais estudados para a característica cobertura do solo. Neste mesmo estudo o Belmonte e
o BRS Mandobi se destacaram para essa característica. Valentim et al. (2003), nas condições
ambientais do Acre, obtiveram 96% de cobertura do solo com o Belmonte em 120 dias após o
plantio, sendo superior aos demais genótipos avaliados.
O intervalo de corte, independente do genótipo, influenciou significativamente (P<0,01)
a cobertura do solo no período de transição águas/seca (Figura 1) e período da seca (Figura 2).
Nos dois períodos de avaliação observou-se tendência de estabilização da cobertura do solo a
partir do intervalo de 42 dias com ponto de máximo estimado no intervalo de 61 dias no
período de transição e 60 dias no período da seca (100% de cobertura na transição e 87,73%
na seca).
O corte mais frequente (intervalo de 28 dias) provocou crescimento mais lento do
amendoim forrageiro, ocasionando menor cobertura do solo nos dois períodos de avaliação.
Segundo Rocha (2001) a desfolha frequente e intensa ocasiona diminuição das reservas
orgânicas na planta e a rebrotação, consequentemente, será mais lenta. O mesmo autor relata
ainda que os efeitos da desfolhação podem variar com a frequência, intensidade, uniformidade
e época em que ocorre.

Figura 1. Cobertura do solo pelo amendoim forrageiro em função do intervalo de corte no
período de transição águas/seca. UFAC, 2011.
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Figura 2. Cobertura do solo pelo amendoim forrageiro em função do intervalo de corte no
período da seca. UFAC, 2011.
Considerando a diferença apresentada entre os genótipos, principalmente no período da
seca, e a influência do intervalo de corte na característica avaliada, sugere-se novos estudos
para auxiliar na definição de estratégias de avaliação de genótipos de amendoim forrageiro
dentro do programa de melhoramento genético dessa leguminosa.
CONCLUSÕES
O amendoim forrageiro apresenta-se com uma ótima opção de cobertura viva do solo.
Maior porcentagem de cobertura do solo pelo amendoim forrageiro ocorre em intervalos
de corte próximos de 60 dias.
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COMPORTAMENTO BIOMÉTRICO DE GLIRICÍDIA SOB ESTRESSE
ABIÓTICO E BIOFERTILIZANTE
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RESUMO: A pesquisa objetivou avaliar o comportamento vegetativo de mudas de gliricídia
produzidas em substratos irrigados com águas de diferentes salinidades e uso de biofertilizante
bovino como possível atenuador do estresse salino nas plantas. O experimento foi instalado no
IFPB – câmpus Picuí em delineamento inteiramente casualizado, com cinco repetições, em
arranjo fatorial 6 x 2, correspondente a seis níveis de condutividade elétrica da água de irrigação
(0,5; 2,0; 3,5; 5,0, 6,5 e 8,0 dS m-1), no solo sem e com biofertilizante bovino com quatro plantas
por unidade experimental, totalizando 240 plantas. O biofertilizante bovino favoreceu a
germinação de sementes de gliricídia. A elevação do conteúdo iônico da água de irrigação
comprometeu o crescimento da gliricídia nas condições de ausência de biofertilizante bovino.
Palavras–chave: agroecologia, biofertilizante, forragem, salinidade

GLIRICIDIA OF BIOMETRIC BEHAVIOR UNDER ABIOTIC STRESS
AND USE OF BIOPLASM BOVINE
ABSTRACT: The research aimed to evaluate the vegetative behavior gliricidia seedlings produced on
substrates irrigated with waters of different salinities and use of biofertilizers beef as possible attenuator
of salt stress in plants. The experiment was installed on IFPB - campus Picuí a completely randomized
design, with five replications, in factorial arrangement 6 x 2, corresponding to six levels of electrical
conductivity of irrigation water (0.5, 2.0, 3.5, 5 0, 6.5 and 8.0 dS m-1), without and with the ground beef
biofertilizer with four plants per experimental unit, totaling 240 plants. The bovine biofertilizers favored
the germination of seeds gliricidia. The increase in ionic content of irrigation water hampered growth
gliricidia the conditions of absence of bovine biofertilizers.
KEYWORDS: agroecology, biofertilizers, forage, salinity

INTRODUÇÃO
A gliricídia (Gliricidia sepium (Jacq.) Steud), importante alternativa para alimentação de
animais nas regiões do Seridó e Curimataú paraibano, é de ampla adaptabilidade a diferentes
condições edafoclimáticas, apresentando alto valor nutricional, demonstrado pelos resultados
positivos em pesquisas envolvendo resposta animal, o que evidencia a viabilidade da utilização
desta leguminosa na alimentação de ruminantes, sobretudo, como uma fonte proteica de baixo
custo.
Os criadores de animais do município de Picuí, PB, começam a utilizar a gliricídia como
alimento básico para os seus rebanhos pelo fato do seu uso ser possível durante todo ano,
principalmente na ocorrência de estiagens prolongadas. A sua ampla adaptabilidade a diferentes
condições edafoclimáticas, assim como seu alto valor nutricional, demonstrado pelos resultados
positivos em pesquisas envolvendo resposta animal, evidencia a viabilidade da utilização desta
leguminosa na alimentação de ruminantes, sobretudo, como uma fonte proteica de baixo custo.
Com isso, tecnicamente a sua propagação via seminal exige a produção de mudas, o que,
inevitavelmente, terá dotação hídrica com águas de baixa qualidade.
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Os efeitos responsivos das plantas à salinidade são peculiares a cada espécie, existindo
plantas tolerantes à exposição a elevadas concentrações de sais e outras mais sensíveis de baixos
a altos níveis salinos. O excesso de sais solúveis na solução do solo, principalmente o sódio e
o cloro, provoca problemas na germinação, estabelecimento das plântulas, crescimento,
desenvolvimento, rendimento biológico e produtivo das culturas alimentícias e não alimentícias
(TORRES et al., 2014).
Em alguns municípios paraibanos, tradicionalmente com agricultura familiar destinada à
produção de animais de médio e grande portes, a qualidade da água com condutividade elétrica,
em geral, superior a 2,0 dS m-1, compromete a formação e o desempenho produtivo das plantas
forrageiras. Essa inconveniência limita a capacidade produtiva das propriedades,
principalmente às exploradas pela agricultura familiar, que necessitam manter a pequena
propriedade com renda durante a maior parte do ano.
No caso da implantação de campos de gliricídia, a produção de mudas de qualidade é
estratégica para a implantação e o êxito da exploração econômica dessa espécie forrageira e que
o uso de água com alto teor de sais no Seridó e Curimataú Paraibano é inevitável.
Pelo exposto, e, considerando que esta forrageira é uma cultura emergente e alternativa
de expressivo valor socioeconômico para os produtores de animais do Seridó e Curimataú
Paraibano, contribuindo para a fixação do pequeno e médio produtor em atividade no campo,
estratégias devem ser criadas visando a manutenção das pequenas propriedades com renda
também durante o período de aridez.
Dentre as alternativas, uma deve ser a utilização de recursos naturais, disponíveis na
propriedade, como o biofertilizante bovino como condicionador e possível atenuador dos
efeitos deletérios do estresse salino às plantas, como meta para redução dos custos de produção
de mudas.
Este trabalho objetivou avaliar a fenometria quantitativa (crescimento) de mudas de
gliricídia produzidas em substratos irrigados com águas de diferentes concentrações iônicas e
adição do biofertilizante bovino como possível atenuador do estresse salino nas plantas.
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido em viveiro telado no Setor de Produção Vegetal do Curso
de Tecnologia em Agroecologia do Instituto Federal da Paraíba, câmpus Picuí, sendo instalado
em delineamento inteiramente casualizado, com cinco repetições, em arranjo fatorial 6 x 2,
correspondente a seis níveis de condutividade elétrica da água de irrigação (0,5; 2,0; 3,5; 5,0,
6,5 e 8,0 dS m-1), no solo sem e com biofertilizante bovino, com quatro plantas por unidade
experimental, totalizando 240 plantas. Os tratamentos foram iniciados no dia do plantio das
sementes.
O material biológico testado constou de mudas de gliricídia, produzidas em garrafas pet
de dimensões de 12 cm x 22 cm. O substrato utilizado na produção das mudas consistiu de uma
mistura de 3 partes de um Neossolo flúvico ou aluvião e uma parte de esterco bovino, de relação
C/N de 16/1.
Os níveis salinos das águas de irrigação foram preparados a partir da diluição de uma
água fortemente salina (CEa = 7,5 dS m-1), com complementação de concentração salina com
cloreto de sódio. O biofertilizante bovino foi obtido a partir da fermentação anaeróbica do
esterco bovino fresco misturado com água não clorada, na proporção de 1:1. O bioplasma
líquido ou biofertilizante bovino (dissolvido em água na proporção de 1:1) foi aplicado,
somente uma vez, sobre o substrato contido nos recipientes, numa alíquota de 0,2 dm3 planta-1.
A semeadura da semente foi realizada diretamente no recipiente a uma profundidade de
3 cm.
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As irrigações foram efetuadas com frequência de três dias, com dotação hídrica
mantenedora do substrato em capacidade de pote, utilizando-se uma fração de lixiviação de
15%.
As variáveis analisadas nas plantas foram índice de velocidade de germinação (IVG),
(MAGUIRE, 1962), altura, diâmetro caulinar e as taxas de crescimento absoluto e relativo em
altura e em espessura caulinar, conforme Benincasa (2003).
Os dados foram analisados por meio da análise de variância, pelo teste F, e os resultados
submetidos ao estudo de regressão polinomial e comparação de médias pelo teste de Tukey ao
nível de 5% de probabilidade (BANZATTO e KRONKA, 2006).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Observa-se pela Figura 1, que o índice de velocidade de germinação das sementes de
gliricídia foi afetado pela aplicação do bioplasma ou biofertilizante bovino, com valores entre
0,82 e 1,09 (Figura 1), nos substratos sem e com o efluente orgânico, respectivamente.

1,20

1,09 a

1,00

0,82 b

IVG

0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

Com
Biofertilizante

Sem

Figura 1. Índice de velocidade de germinação (IVG) de sementes de gliricídia em substratos
sem e com biofertilizante bovino. DMS = 0,096. IFPB, 2015.
A taxa de crescimento absoluto em altura (TCAA) da gliricídia se ajustou aos modelos
quadráticos nos tratamentos com e sem biofertilizante bovino (Figura 2).
CB - ŷ = 0,1411 + 0,0598x - 0,0083x2
R² = 0,77

TCAA (cm dia-1)

0,30
0,25
0,20
0,15

SB - ŷ = 0,1678 - 0,0496x + 0,0036x2
R² = 0,99

0,10
0,05
0,00

0,5
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3,5
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6,5
Condutividade elétrica (dS m-1)
---SB
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8

Figura 2. Taxa de crescimento absoluto em altura (TCAA) de mudas de gliricídia em função
da salinidade da água e uso do biofertilizante bovino. IFPB, 2015.
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TCRA (cm cm-1 dia-1)

As plantas não suportaram irrigação com níveis de salinidade a partir de 5,0 dS m-1 nos
tratamentos sem biofertilizante bovino. As TCAA situaram-se na amplitude de 0,07 cm dia-1
(água com condutividade elétrica de 8,0 dS m-1, com biofertilizante) a 0,26 cm dia-1 (água com
condutividade elétrica de 5,0 dS m-1, com biofertilizante). Nas plantas fertilizadas com o insumo
orgânico, a maior TCAA estimada foi obtida com irrigação de conteúdo iônico de 2,99 dS m-1.
Nas plantas sem o uso do biofertilizante bovino, a elevação da salinidade hídrica de 0,5 a 3,5
dS m-1 reduziu o crescimento das plantas em 74,2 %.
A taxa de crescimento relativo em altura (TCRA) das plantas foi afetada negativamente
com a elevação da salinidade hídrica nos tratamentos com (efeito linear) e sem (efeito
quadrático) o biofertilizante bovino, com menor intensidade com o uso do insumo orgânico
(Figura 3). Nas plantas sem biofertilizante bovino, o crescimento das plantas foi reduzido em
70,6 % com o aumento da concentração salina da água de 0,5 a 3,5 dS m-1, respectivamente,
com valores de 0,161 a 0,7 cm cm-1 dia-1. Nas plantas irrigadas com água de conteúdo iônico
de 3,5 dS m-1, a aposição do biofertilizante bovino incrementou em 226 % a TCRA das plantas.
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Figura 3. Taxa de crescimento relativo em altura (TCRA) de mudas de gliricídia em função da
salinidade da água e uso do biofertilizante bovino. IFPB,2015.
A elevação da salinidade da água de irrigação afetou positivamente a taxa de crescimento
absoluto em diâmetro caulinar das plantas (TCADC), com valor máximo quando as plantas
foram irrigadas com água de 4,4 dS m-1 com a aposição do efluente orgânico (Figura 4).
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Figura 4. Taxa de crescimento absoluto em diâmetro caulinar (TCADC) de gliricídia sob
diferentes condições de salinidade hídrica e uso de biofertilizante bovino. IFPB, 2015.
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A submissão das plantas ao estresse salino de até 3,5 dS m-1 reduziu em 0,0044 mm mmdia (62,9 %) a TCRDC, diferentemente do verificado nas plantas fertilizadas com o insumo
orgânico em que a elevação da irrigação a 8,0 dS m-1 incrementou, linearmente, em 79,4 %, o
crescimento relativo em diâmetro caulinar (Figura 5).
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Figura 5. Comportamento da gliricídia quanto à taxa de crescimento relativo em diâmetro
caulinar sob estresse salino e uso de biofertilizante bovino. IFPB, 2015.
Pelas tendências observadas nas Figuras 2, 3, 4 e 5, percebe-se que a elevação do
conteúdo iônico da água de irrigação acima de 5,0 dS m-1 nos solos sem biofertilizante bovino
ocasionou efeitos deletérios às plantas, comprometendo as plantas em crescimento em altura e
em diâmetro caulinar, corroborando as afirmações de Larcher (2012), para quem a elevação do
gasto de energia para absorver água do solo e os ajustes bioquímicos para sobreviver sob
condições de estresse salino resultam na depleção do crescimento das plantas.
A aposição do biofertilizante bovino mitigou os efeitos do estresse salino nas variáveis
de crescimento das plantas em todos os níveis salinos da água de irrigação (Figuras 2, 3, 4 e 5).
Esses benefícios do insumo orgânico estão de acordo com o que observaram Torres et al.
(2014), que atribuem à liberação de substâncias húmicas ao solo que beneficiam as plantas.
CONCLUSÕES
O biofertilizante bovino favoreceu a germinação de sementes de gliricídia.
A elevação do conteúdo iônico da água de irrigação comprometeu o crescimento da
gliricídia nas condições de ausência de biofertilizante bovino.
De maneira geral, o biofertilizante bovino mitigou os efeitos depressivos dos sais às
mudas de gliricídia.
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RESUMO: Vários estudos sobre o papel da dimensão afetiva nas práticas pedagógicas têm
sido desenvolvidos ao longo dos anos no sentido de tentar entender a importância da
afetividade no contexto escolar e nas condições de ensino e aprendizagem. Desse modo, esse
trabalho diz respeito a uma pesquisa de campo de abordagem qualitativa de inspiração
etnográfica a qual objetivou conhecer quais podem ser as contribuições da afetividade no
processo de ensino e aprendizagem de química. Foi realizado no período de fevereiro a julho
de 2014. Na coleta de dados foi utilizado um roteiro de entrevista semiestruturada com
professor e alunos. A partir dos dados coletados foram construídas unidades de significado as
quais foram analisadas mediante a perspectiva da Análise de Conteúdo. Os resultados desse
estudo apontam que o vínculo afetivo na relação professor-aluno contribui para elevar a
qualidade do ensino e aprendizagem dos conteúdos ministrados. Esse estudou também
possibilitou compreender que a relação afetiva do aluno com o conteúdo é influenciado pela
relação afetiva que o aluno tem com o professor.
Palavras–chave: afetividade, aprendizagem, ensino, química

AFFECTIVITY CONTRIBUTION IN CHEMISTRY TEACHING LEARNING PROCESS
ABSTRACT: Several studies on the role of affective dimension in pedagogical practices
have been developed over the years in order to understand the importance of affection in the
school environment and in teaching-learning conditions. Thus, this work concerns a
qualitative approach of field research of ethnographic inspiration which aimed to know what
may be the contributions of affectivity in chemistry teaching -learning process. It was carried
out from February to July 2014. In collecting data we used a semi-structured interview with
teachers and students. After data collection meaningful units were built to be analyzed by the
prospect of Content Analysis. The results of this study indicate that the bonding in the
teacher-student relationship helps to raise the quality of teaching and learning of the contents.
This also studied that is possible to understand the student's affective relationship with the
content is influenced by the emotional relationship the student has with the teacher.
KEYWORDS: affectivity, learning, teaching, chemistry
INTRODUÇÃO
Para alguns teóricos o afeto é considerado a energia que move as ações dos seres
humanos, pois sem a troca, o calor e a afabilidade não há motivação nem interação entre os
sujeitos, o que pode dificultar o desenvolvimento da inteligência (WALLON, 2007; SOUZA,
2003; RELVAS, 2007). Para esses teóricos, a afetividade é necessária para a vida e essencial
para a construção de relações saudáveis entre os indivíduos, bem como em relação ao o
processo de ensino e aprendizagem em contexto escolar.
A afetividade, na concepção de Wallon (2007), parte do pressuposto de que é preciso
estudar a formação do ser humano a partir das emoções, buscando compreendê-lo do ponto de
vista psicomotor e afetivo. Sobre essa perspectiva Wallon (2007) apresenta que o ambiente
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em sala de aula deve possibilitar meios para que o estudante desenvolva a afetividade nas
relações interpessoais com professores e demais colegas em sala de aula visto que mediante o
vínculo afetivo é possível promover uma sensação de bem-estar na relação de ambos e, assim,
o trabalho do professor seja gratificante e que o aluno tenha motivação para aprender.
Fernández (1991, p. 47) ainda apresenta que toda aprendizagem está impregnada de
afetividade, já que ocorre a partir das interações sociais a partir da construção de vínculos
sociais e afetivos. Por isso, na aprendizagem escolar, a relação entre alunos, professores,
conteúdo escolar, livros e escrita, não se dá puramente no campo cognitivo, existe uma base
afetiva permeando essas relações, visto que, para aprender é necessário um vínculo de
confiança entre quem ensina e quem aprende.
De acordo com Galvão (2003), quando um professor preocupa-se em construir e manter
relações afetivas com os seus alunos pode ter como resultado êxito no desenvolvimento de
atividades pedagógicas em sala. A partir dessa realidade percebemos que é importante o
desenvolvimento de pesquisas que buscam discutir a relação entre afetividade em contextos
escolar e educacional visando promover uma discussão e reflexão sobre a temática
“afetividade em sala de aula”.
Desse modo, percebemos que a afetividade é um tema bastante recorrente na atualidade,
dentro e fora das instituições de ensino, pois interfere diretamente no desenvolvimento afetivo
emocional, cognitivo, social e em todas as relações do ser humano e, principalmente, em
contexto escolar educacional. Foi pensando nisso que decidimos realizar esse estudo o qual
teve principal objetivo descrever quais podem ser as contribuições da afetividade no processo
de ensino e aprendizagem no ensino de química.
MATERIAL E MÉTODOS
Essa pesquisa foi realizada no período de fevereiro a julho de 2014 a partir de uma
abordagem qualitativa de inspiração de etnográfica (LAPASSADE, 2005; MACEDO, 2009).
O campo de pesquisa foi uma Escola de Referência em Ensino Médio, localizada na cidade de
Petrolina, no Sertão Pernambucano. Teve a participação de 42 alunos do Ensino Médio e um
professor da disciplina de química. Os instrumentos metodológicos utilizados na coleta dos
dados foram: observação participante e realização de entrevista semiestruturada. Também foi
utilizado o Diário de Campo para o registro das observações realizadas no contexto da
pesquisa.
A observação participante foi realizada durante as aulas da disciplina de química, por
isso, antes da realização desta observação foi solicitada a anuência da professora da referida
disciplina. Para André (2008) à observação participante refere-se a uma técnica a qual o
pesquisador observa atentamente o contexto de pesquisa onde está desenvolvendo seu
trabalho de pesquisa.
Sobre a entrevista semiestruturada Manzini (1991; 2003) apresenta que esse tipo de
entrevista tem como foco o assunto sobre o qual foi construído esse roteiro com perguntas
principais, complementadas por outras questões inerentes às circunstâncias momentâneas à
entrevista. Manzini (2003) ainda apresenta que esse tipo de entrevista pode fazer emergir
informações de forma mais livre e as respostas não estão condicionadas a uma padronização
de alternativas. Também foi utilizado como instrumento de pesquisa o Diário de Campo visto
que é neste instrumento que o pesquisador faz o registro de todos os acontecimentos que
ocorrem no contexto de pesquisa (MACEDO, 2009).
O procedimento utilizado para a realização da análise e interpretação dos dados
coletados foi a Análise de Conteúdo pautado na perspectiva de Bardin (1977). Portanto,
conforme ressaltado por Bardin (1977) foi realizado um recorte dos aspectos considerados
mais relevantes na coleta de dados, visando explicitar e explicar melhor os dados encontrados
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no campo de pesquisa, objetivando construir as Unidades de Significado e Categorias de
Análise.
A partir do acesso a essas informações, foram selecionados os temas mais constantes no
Diário de Campo, bem como os temas mais citados pelos sujeitos da pesquisa – professor de
química e estudantes – durante a realização da Entrevista Aberta. Em seguida, mediante a
descrição dessas temáticas, foram construídas as Categorias de Análise as quais possibilitaram
identificar as Unidades de Significado que, por sua vez, subsidiaram a análise e interpretação
dos dados coletados conforme descrito por Bardin (1977). Assim sendo, tendo como ponto de
partida uma leitura atenta, cuidadosa e repetitiva dos dados coletados no contexto da pesquisa
emergiram as Categorias de Análise as quais foram consideradas como sendo as mais
importantes.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Por intermédio da leitura atenta, cuidadosa e repetitiva dos dados coletados no contexto
da pesquisa emergiram as Categorias de Análise as quais foram consideradas como sendo as
mais importantes: 1) afetividade como mediação do processo de ensino-aprendizagem, e; 2)
estratégias utilizadas na valorização da afetividade em sala de aula. A seguir é apresentado
uma descrição de cada Categoria de Análise.
1) Afetividade como mediação do processo de ensino-aprendizagem
A partir das observações realizadas, bem como na realização da entrevista
semiestruturada foi possível perceber que o professor valoriza a construção e manutenção de
relacionamentos interpessoais com seus alunos mediadas pela afetividade.
Os dados obtidos revelam que as interações construídas em sala de aula são embasadas
na perspectiva afetiva conforme apresentadas por Fernández (2001), Souza (2003) e Wallon
(2007). Revelam também que o conhecimento é facilitado de modo significativo para os
alunos possibilitando que os mesmos tenham a oportunidade de aprender de maneira
motivadora, criativa e prazerosa. Os alunos justificaram os motivos pelos quais gostam do
professor de química quando relataram que: “Gosto muito dele, pois sabe ser amigo e também
ser um professor serio e responsável”. Um estudante também relatou que “(...) o professor
desperta o interesse sobre o assunto, nos ajuda a ter um bom desempenho”. Outro estudante
ainda ressaltou que o professor “consegue criar a curiosidade no aluno em determinados
assuntos”.
De acordo com a fala dos alunos percebemos que o professor realiza atividades
pedagógicas que desperte o interesse e a curiosidade dos alunos em aprender os conteúdos
ministrados em sala de aula. Conforme apresentado por Galvão (2003), a postura pedagógica
do professor deve possibilitar ao aluno desafios que propiciem diversas interações, como
sujeito do conhecimento e do afeto, favorecendo seu rendimento escolar. Sobre essa
perspectiva Wallon (2007) menciona que tratar da afetividade na relação entre o professor e
aluno, é levar em consideração o estado emocional em que o aluno se encontra no momento,
devendo perceber as atitudes e expressões emocionais na sala de aula.
2) Estratégias utilizadas na valorização da afetividade em sala de aula
De acordo com o professor entrevistado a principal estratégia utilizada na valorização
da relação afetiva professor-aluno é o diálogo. Percebemos isso quando o professor ressaltou
durante a entrevista que, em sua opinião a principal estratégia que o professor deve utilizar na
valorização da afetividade em sala de aula e manter relação pautada no dialogo com os
alunos. Percebemos isso quando o professor mencionou que é preciso ter “um bom diálogo,
mantendo uma relação amigável para que o aluno não tenha ‘medo’ da disciplina, tampouco
dos conteúdos trabalhados em sala de aula”.
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Conforme apresenta Souza (2003), a sala de aula é um espaço onde professores e
alunos convivem diariamente, onde o sujeito aprende e se envolve ativamente no processo de
ensino-aprendizagem por meio das interações sociais que mantém com os outros e com os
objetos do conhecimento e, por isso, é importante que o professor mantenha um bom diálogo
com seus alunos. Para Souza (2003), tal perspectiva é importante visto que, desse modo, será
possível construir e manter um relacionamento interpessoal saudável entre professores e
estudantes, e, consequentemente, sucesso no processo de ensino e aprendizagem.
Na concepção de Piaget (1997) o diálogo é de grande importância na interação
professor-aluno no fator psicológico, sendo vínculo entre o cognitivo e as ações concretas.
Além disso, Piaget (1997) ainda apresenta que para desenvolver uma relação afetiva que
possibilite aprendizagem e autonomia dos alunos é preciso manter um diálogo que permita
aos estudantes expressarem suas duvidas, incertezas e dificuldades sobre o conteúdo
ministrado em sala de aula, bem como emoções e ansiedade.
Figura 1. Desvios Padrão fenotípico, genético aditivo direto, de ambiente permanente de
animal, de ambiente permanente de mãe e residuais, de pesos de bovinos Guzerá, para o
modelo apresentando 10 classes de variâncias residuais. IFAC, 2014.
CONCLUSÕES
Com o desenvolvimento deste estudo percebemos que os professores exercem um papel
importante no processo de ensino e aprendizagem quando tencionam realizar um trabalho
pedagógico afetivo. A afetividade é como um recurso de motivação na aprendizagem do
aluno, sendo assim, contribui no desenvolvimento das emoções que se evidenciam dentro da
sala de aula. Esse estudo ainda sinalizou que o professor deve desenvolver em sala de aula um
trabalho pedagógico mediado pelo diálogo saudável com os seus alunos visando elevar a
qualidade das relações interpessoais e afetividade entre professor e estudantes.
Os professores exercem um papel importante no desenvolvimento afetivo dos alunos,
pois estão presentes no processo de ensino aprendizagem em todos os momentos de sua
escolarização. A afetividade é como um recurso de motivação na aprendizagem do aluno,
sendo assim, contribui no desenvolvimento das emoções que se evidenciam dentro da sala de
aula. Ressaltamos ainda que para desenvolver um trabalho pedagógico que promova a
aprendizagem significativa, incluindo aspectos afetivos e intelectuais implica no planejamento
de condições adequadas por parte do professor.
Por fim, esperamos que esse trabalho possa contribuir para a ampliação da reflexão
acerca da importância da dimensão afetiva na mediação do processo de ensino e
aprendizagem.
AGRADECIMENTOS
Agradecemos ao professor por colaborar com a realização desse estudo permitindo a
realização da observação participante em sala de aula, bem como pela disponibilidade em
responder a entrevista semiestruturada. Agradecemos também aos estudantes por
disponibilizarem em colaborar na entrevista semiestruturada.
REFERÊNCIAS
ANDRÉ, M. E. D. A. Etnografia da prática escolar. 2ª ed. Campinas: Papirus, 2008, 130p.
BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Lisboa: LDA, 1977, 225p

X Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 2015

Anais - Artigos 				

Ciências Agrárias - Agronomia

260

FERNÁNDEZ, A. A inteligência aprisionada. 2ª ed. Porto Alegre: Artmed, 1991, 264p
GALVÃO, I. Expressividade e emoções segundo a perspectiva de Wallon. São Paulo:
Summus, 2003, p.168
LAPASSADE, G. As microssociologias. Brasília: Liber Livros, 2005, 160p.
MACEDO, R. S. Etnopesquisa crítica, etnopesquisa-formação. Brasília: Liber Livro, 2009,
180p
MANZINI, E. J. A entrevista na pesquisa social. Didática. São Paulo, v. 26/27, 1991, p. 149158.
MANZINI, E. J. Considerações sobre a elaboração de roteiro para entrevista semi-estruturada.
In: MARQUEZINE: M. C; ALMEIDA, M. A; OMOTE; S. (Orgs.) Colóquios sobre
pesquisa em Educação Especial. Londrina: Eduel, 2003, p. 11-25.
PIAGET, J. A Psicologia da Criança. Porto: ASA, 1997, 186p
RELVAS, M. P. Fundamentos biológicos da Educação: despertando inteligências e
afetividade no processo de aprendizagem. 2ª ed. Rio de Janeiro: WAK, 2007, 136p
SOUZA, M. T. C. O desenvolvimento afetivo segundo Piaget. In: ARANTES, V. A. (org).
Afetividade na escola: alternativas teóricas e práticas. São Paulo: Summus, 2003. p. 53-70.
WALLON, H. A evolução psicológica da criança. São Paulo: Martins Fontes, 2007, 194p.

X Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 2015

Anais - Artigos 				

Ciências Agrárias - Agronomia

261

CRESCIMENTO VEGETATIVO DOS GENÓTIPOS DE BANANEIRA
CULTIVADAS SOB MANEJO AGROECOLÓGICO
Marília Hortência Batista Silva Rodrigues1, Oscar Mariano Hafle2, Danielle Maria
Nascimento3, Francisco Edu Andrade3, Francisco Guimarães Lopes3, Ednaldo Barbosa
Pereira Júnioor4
Discente de Graduação em Agroecologia – IFPB-Campus Sousa. Bolsista do CNPq. e-mail:
marilia_agroecologa@hotmail.com; 3Graduação em Agroecologia – IFPB-Campus Sousa. e-mail:
danielle.mn@hotmail.com; 2Professor de Ciências Agrícolas – IFAL-Campus Maragogi. e-mail:
omhafle@yahoo.com.br; 4Professor de Ciências Agrícolas – IFPB-Campus Sousa. e-mail: ebpjr2@hotmail.com
1

RESUMO: O objetivo deste trabalho foi avaliar o crescimento vegetativo dos diferentes
genótipos de bananeira, utilizando manejo agroecológico da cultura. O experimento foi
implantado e conduzido no Perímetro Irrigado de São Gonçalo (6°45' S, 38°13' WGr e 223m).
As mudas de bananeira foram produzidas pelo método de micropropagação, sendo
inicialmente transferidas para sacos plásticos e aos 120 dias foram transplantadas para o local
definitivo, usando o espaçamento de 3m x 2m. O delineamento experimental foi em blocos
casualizados, com quatro repetições e três plantas por parcela experimental. Os genótipos
avaliados foram: 1-Pacovan Ken, 2-Prata-Anã, 3-PHIA-18, 4-Prata Graúda, 5-Grande Naine,
6-Maçã Comum, 7-Princesa, 8-Tropical, 9-Terra. As variáveis analisadas foram: altura da
planta, perímetro do pseudocaule e número de filhotes-rebentos. Na fase de crescimento os
genótipos avaliados apresentaram diferenças significativas para altura da planta, perímetro do
pseudocaule e número de filhotes-rebentos.
Palavras-chave: adaptabilidade, bananicultura, cultivares, musa sp.

VEGETATIVE GROWTH OF BANANA GENOTYPES CULTIVATED
UNDER DIFFERENT AGROECOLOGIACL MANAGEMENT
ABSTRACT: The objective of this study was to evaluate the vegetative growth of different
genotypes, using agroecological crop management. The experiment was carried out and
conducted in the Irrigated Perimeter of São Gonçalo (6 ° 45 'S, 38 ° 13' WGr and 223m). The
banana seedlings were produced by micropropagation method and is initially transferred to
plastic bags and 120 days were transplanted to the final location using the spacing of 3m x
2m. The experimental design was a randomized block with four replications and three plants
per parecela exerimental, The genotypes were: 1-Pacovan Ken, 2-Prata-Anã, 3-PHIA-18, 4Prata Graúda, 5-Grande Naine, 6-Maçã Comum, 7-Princesa, 8-Tropical, 9-Terra.. The
variables analyzed were: plant height, pseudostem perimeter and number of pups-shoots. In
growing the genotypes showed significant differences in plant height, pseudostem perimeter
and number of pups-shoots.
KEYWORDS: adaptability, banana cultivation, cultivars, Muse sp.
INTRODUÇÃO
A banana é uma das frutas mais consumidos no mundo, ocupando o quarto lugar com
7,2 milhões de toneladas, plantadas em 512 mil hectares liderando o ranking das fruteiras
tropicais em volume de produção (BEZERRA et al., 2009; FAO, 2011). No Brasil existe um
grande número de cultivares, mas são poucas as que apresentam potencial produtivo para
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exploração comercial, tolerância a pragas e doenças, porte reduzido e menor ciclo de
produção (RAMOS et al., 2009).
O clima é um dos fatores que mais influencia no crescimento e produção da planta. A
faixa da temperatura ótima para o desenvolvimento da bananeira é de 26 a 28º, com mínimas
não inferiores a 15ºC para não ocorrer a paralisação das atividades da planta e máxima não
superiores a 36ºC, pois ocorre a desidratação dos tecidos pelas folhas incluindo o seu
desenvolvimento (BORGES, 2003).
No Nordeste, as variedades Prata, Prata Anã e Pacovan são responsáveis por
aproximadamente 60% da área cultivada. No entanto outros genótipos são importantes, a
exemplo: Nanica, Nanicão, Grande Naine, Maçã, Mysore, Terra, Ouro, Figo e Caru
(EMBRAPA, 2009).
O uso de cultivares resistentes a pragas, doenças e condições adversas do ambiente é a
estratégia ideal do ponto de vista econômico e de preservação do meio ambiente,
principalmente para regiões onde a bananicultura é caracterizada pelo baixo nível de adoção
de tecnologias e com baixo retorno econômico (FRANCELLI, 2003).
O presente trabalho teve como objetivo conhecer o comportamento vegetativo e
reprodutivo dos diferentes genótipos de bananeira, nas condições edafo-climáticas da Região
do Alto Sertão Paraibano.
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido no Pomar do Instituto Federal da Paraíba, Campus Sousa
(IFPB-Sousa), localizado no Perímetro Irrigado de São Gonçalo (6°45' S de latitude, 38°13' W
de longitude e altitude de 223 m), no período de agosto/2013 a janeiro/2015.
As mudas de bananeira utilizadas no plantio foram produzidas pelo processo de
micropropagação, sendo inicialmente transferidas para saquinhos plásticos com substrato
organo-mineral, no dia 23/08/2013.
Após período de aclimatação em viveiro telado (sombrite 50%) por 120 dias, foram
transplantadas para o local definitivo, em covas, espaçadas de 3,0 m x 2,0 m. O sistema de
irrigação utilizado na área foi do tipo microaspersão, sem a ‘bailarina’ para concentrar o
acumulo de água dentro da bacia feita de terra ao redor da cova.
O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, com 9 tratamentos e
quatro repetições, constituindo assim 36 parcelas, cada uma constituída por 3 plantas,
totalizando 108 plantas. Os genótipos avaliados foram: 1-Pacovan Ken, 2-Prata-Anã, 3-Phia18, 4-Prata Graúda, 5-Grande Naine, 6-Maçã Comum, 7-Princesa, 8-Tropical e 9-Terra.
Quinzenalmente após o plantio definitivo (campo) foram realizadas avaliações das
seguintes características: altura da planta (APL), medida usando trena acoplada a uma vara de
madeira e perímetro do pseudocaule (PPC), usando trena, ambos resultados expressos em
centímetros e número de filhotes-rebentos nascidos por cova (NFR).
Os resultados foram submetidos à análise de variância (teste F, 5%) e as médias das
variáveis comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, utilizando programas
estatísticos adequados ao caso.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para a variável altura da planta, as médias apresentaram diferenças entre os genótipos
estudados. A média geral da variável foi de 402,73. De acordo com a Figura 1 os maiores
valores observados foram nos genótipos Tropical (448,34 cm) e Terra (508,833 cm). As
menores alturas das plantas foram encontradas nos genótipos PHIA-18 (354,75 cm), Prata
Anã (331,76 cm) e Grand Naine (352,5 cm).
Segundo Pereira et al. (2007) as cultivares Pacovan Ken e Terra pertencem a grupo de
bananeiras de porte alto, quando adultas passam de 4m de altura, enquanto que os genótipos
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Prata Anã e Grand Nine pertencem ao grupo de bananeira de porte baixo, quando adultas a
altura não ultrapassa 2m de altura. Os genótipos Maçã, Princesa e Tropical pertencem ao
grupo de bananeiras de porte médio, quando adultas o porte varia de 2 a 4m de altura.
Para a variável perímetro do pseudocaule, as médias apresentaram diferenças entre os
genótipos estudados. A média geral da variável fo de 67,21 cm. De acordo com a Figura 2 os
maiores valores observados para a variável foram nos genótipos Tropical (79,82 cm) e Terra
(79,75 cm) ), enquanto que o menor valor foi encontrado no genótipo Grand Naine (57,5 cm).
Para a variável número de filhotes-rebentos, as médias apresentaram diferenças entre os
genótipos estudados. A média geral da variável foi de 3,51 filhos por cova. De acordo com a
Figura 3 o maior valor observado foi no genótipo Grand Nine (5,09 filhos), enquanto que o
menor valor foi encontrado no genótipo Maçã Comum (2,25 filhos).
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A ‘Grand Naine’ é uma cultivar do grupo AAA, subgrupo Cavendish, com grande
capacidade produtiva, resistente ao mal-do-Panamá. No entanto é suscetível às Sigatokas
amarela e negra. Possui frutos delgados, longos, encurvados, usados para o mercado interno e
exportação, com ápices arredondados, pedicelos curtos e a polpa madura tem sabor muito
doce (CASTRICINI, 2012).
CONCLUSÕES
O manejo agroecológico das plantas foi eficiente para a condução da cultura, em fase inicial.
Na fase de crescimento os genótipos avaliados apresentaram diferenças significativas para altura
da planta, perímetro do pseudocaule, número de folhas e número de filhotes-rebentos.
Os genótipos de maior altura foram Pacovan Ken, Terra e Tropical, seguindo o
comportamento natural de cada espécie estudada.
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RESUMO: O mata-pasto (Senna uniflora L.) é uma planta espontânea da vegetação do bioma
caatinga. No semiárido nordestino vem sendo utilizada como adubo verde em diversas
culturas olerícolas, pincipalmente as folhosas. Foi avaliado o efeito do mata-pasto como
adubo verde no desempenho agronômico da alface. O experimento foi realizado no setor de
olericultura do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, campus Iguatu,
no período de janeiro a julho de 2015. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos
casualizados com cinco tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos consistiram de
diferentes quantidades de mata-pasto incorporado ao solo. (0,0; 6,0; 12; 18; e 24 t ha-1 em
base seca). As características avaliadas foram: massa fresca, diâmetro da parte aérea, massa
seca e número de folhas. Houve diferença significativa para as variáveis: massa fresca, massa
seca, número de folhas. Os maiores valores encontrados foram 234,83 g planta-1; 26,24 g
planta-1 e 24,8 folhas respectivamente, com a quantidade de 12 t ha-1 de mata-pasto
incorporado ao solo. O maior diâmetro da parte aérea foi de 29,9 cm, com a quantidade de 24
t ha-1 de mata-pasto incorporado ao solo.
Palavras-chave: Senna uniflora, características, Lactuca sativa

DEVELOPMENT OF LETTUCE FERTILIZED WITH Senna uniflora
GREEN MANURE
ABSTRACT: The (Senna uniflora L.) is a spontaneous plant vegetation of the savanna
biome. In the semi-arid northeast has been used as green manure crops in several vegetable
crops, mainly the leaf ones. The aim of this work was to evaluate the effect of Senna uniflora
L. as green manure on lettuce agronomical performance. The experiment was conducted in
the horticulture sector of the Federal Institute of Education, Science and Technology of Ceará,
campus Iguatu in the period from January to July 2015. The experimental design was
randomized blocks with five treatments and four replications. The treatments consisted of
different amounts of Senna uniflora L. incorporated into the soil (0.0; 6.0; 12; 18; and 24 t ha1
on a dry basis). The characteristics evaluated were: fresh weight, shoot diameter, dry matter
and number of leaves. There were significant differences for the variables fresh weight, dry
weight, number of leaves. The highest values were found 234.83 g planta-1; 26.24 g plant-1
and 24.8 leaves, respectively, with the amount of 12 t ha-1 of Senna uniflora L. green manure
incorporated into the soil. The larger diameter of the shoot was 29.9 cm, with the amount of
24 t ha-1.
KEYWORDS: Traits, Senna uniflora, Lactuca sativa
INTRODUÇÃO
A alface (Lactuca sativa L.) é uma hortaliça folhosa de grande importância comercial e
alimentar. Seu consumo vem ganhando destaque entre as hortaliças mais consumidas em todo
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o mundo. No Brasil, está entre as principais hortaliças, no que se refere à produção, à
comercialização e ao valor nutricional Oliveira et al., (2010).
O caráter intensivo da exploração de hortaliças predispõe o solo a consideráveis perdas
de matéria orgânica e nutriente. O cultivo de espécies olerícolas de crescimento rápido e
fornecedor de produtos de alto valor comercial tem justificado a aplicação de elevada
quantidade de fertilizantes minerais sintéticos, principalmente os nitrogenados. Tal prática,
contudo, pode provocar salinização do solo e acúmulo de nitrato e nitrito no solo e nos tecidos
vegetais, o que representaria risco para o consumidor (LINHARES, 2009).
Diante disso, o cultivo orgânico vem merecendo destaque, pois, além de conservarem os
recursos naturais, possibilitam o uso de diversas espécies daninhas, como fonte de nutrientes
para o solo e ainda, permite a produção de alimentos mais saudáveis. Uma das alternativas
que pode ser utilizada no cultivo orgânico é a adubação verde. Prática onde se incorpora ao
solo plantas com elevada produção de biomassa, rica em nutrientes, podendo melhorá-lo
física, química e biologicamente, além de proporcionar a conservação ou o aumento da
fertilidade (BATISTA, 2008).
Pesquisadores como Batista, (2008); Oliveira et al., (2010); Coelho et al., (2011) e
Almeida, (2013) mostram o efeito positivo da adubação verde. Estes estudos evidenciaram o
bom desempenho de diferentes espécies utilizadas como adubo verde em diversas hortaliças.
As espécies utilizadas como adubo verde devem apresentar rusticidade, crescimento inicial
rápido, ser livres de "sementes duras", terem sistema radicular bem desenvolvido, elevada
produção de fitomassa verde e baixa suscetibilidade ao ataque de pragas e doenças
(ESPINDOLA et al. 2006). A Caatinga nordestina apresenta uma grande diversidade de
espécies que podem ser usadas como adubo verde, sendo que algumas leguminosas, como o
mata-pasto (Senna uniflora L.), apresenta várias dessas características que pode constituir-se
em alternativa para uso como adubo verde, devido maior disponibilidade e facilidade de
obtenção. Visto isso, o objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho da cultura da alface
adubado com diferentes quantidades de mata-pasto.
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido no setor de olericultura do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) campus Iguatu-CE, no período de Janeiro a Julho de
2015, em solo Cambissolo Estrófico com relevo suave ondulado (EMBRAPA, 2006). Antes
da instalação do experimento em campo, foram coletadas amostras de solo a uma camada de
0-20 cm e misturadas de modo a se obter uma amostra homogênea, a qual foi enviada para o
Laboratório de solos, água e tecidos vegetais (LABAS), Cujos resultados foram: pH=6,1;
M.O=10,3g kg-¹; P=15,75mg dm-³; K=3,59mmolc dm-³; Ca=22,7mmolc dm-³;
Mg=16,0mmolc dm-³. O delineamento experimental usado foi em blocos ao acaso com 5
tratamentos e 4 repetições. Os tratamentos constaram da aplicação de 5 quantidades de matapasto incorporadas ao solo (0,0; 6,0; 12; 18 e 24 t ha-¹ em base seca). A cultivar de alface
escolhida foi a veneranda, variedade que em sendo utilizada no setor de olericultura do
(IFCE) campus Iguatu. O preparo do solo constou da limpeza da área através de capina
manual e revolvimento do solo com micro trator para inicio da confecção dos canteiros. Cada
parcela foi constituída de um quadrado de 1,20 por 1,20 m constituindo uma área total de 1,44
m2 e uma área útil de 0,80 m2. As mudas de alface foram plantadas em sementeiras ao ar livre,
no próprio setor de olericultura do (IFCE) campus Iguatu. O mata-pasto foi incorporado nas
parcelas no dia 16 de maio de 2015, 17 dias antes do transplantio da alface que foi feito no dia
02 de junho de 2015. Foram realizados os tratos culturais normais para a cultura, incluindo
irrigação por aspersão convencional, além de capina manual para manter a cultura livre das
plantas invasoras, favorecendo assim o bom desenvolvimento da cultura. A colheita foi
realizada 42 dias após o transplantio, no dia 15 de julho de 2015. Foram avaliadas as
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seguintes características: o diâmetro da parte aérea (determinada em uma amostra de seis
plantas, retiradas aleatoriamente da área útil, tomando-se duas medidas horizontais das
mesmas com auxílio de uma régua de 30 cm de comprimento, fazendo-se a média, e sendo
expressa em centímetro), número de folhas (determinada em uma amostra de três plantas,
obtido pela contagem de todas as folhas presas ao caule, com tamanho igual ou superior a
cinco mm de comprimento), massa fresca (determinada por seis plantas da área útil da
parcela, e expresso em g planta-¹) e massa seca (tomada em amostra de duas plantas, na qual
foi determinada a massa seca em estufa com circulação forçada de ar à temperatura 65 °C, até
atingir peso constante, e expresso em g planta-1).
Análises de variância para as características avaliadas foram realizadas através do
aplicativo software SISVAR 3.01 (FERREIRA, 2000). O procedimento de ajustamento de
curvas de resposta para as quantidades de adubos incorporadas foi realizado através do
software Table Curve (JANDEL SCIENTIFIC, 1991).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Houve significância para as variáveis, massa fresca, massa seca, número de folhas e
diâmetro da parte aérea, segundo o teste F ao nível de 5% de probabilidade (Tabela 1).
Tabela 1. Valores do teste F para, massa fresca, massa seca, diâmetro da parte aérea e numero
de folhas da alface.
Massa
fresca
F
6,26*
1,6

Massa
seca
F
39,89*
4,72

CV%

12,92

Média geral

202,95

Tratamento
Causas de variância
Tratamento
Bloco

GL
4
3

Resíduo

12

Diâmetro Número de folhas
F
39,28*
1,32

F
6,52*
1,44

8,59

3,27

10,16

18,8

27,5

21,33

** significativo a 1% de probabilidade,* significativo a 5% de probabilidade e ns não significativo.

Observou-se um melhor desempenho para as variáveis, massa fresca, massa seca e
número de folhas da planta, quando a mesma foi adubada com a quantidade de 12 t ha-1 de
mata-pasto em base seca incorporada ao solo, os valores obtidos foram: 234,83 g planta-1;
26,24 g planta-1 e 24,8 folhas respectivamente, (Figuras 1, 2 e 3). Contudo as melhores
quantidades de mata pasto a serem aplicadas ao solo são: 15,65 t ha-1 para massa fresca, 14,08
t ha-1 para massa seca e 14,01 t ha-1 para número de folhas. Silveira et al., (2009) trabalhando
com a produtividade de alface em função aos tipos de adubos verdes, observaram que a
máxima produtividade de 14,69 t ha-1 foi obtida na quantidade de 15,6 t ha-1 de adubo verde
em base seca. Ainda no mesmo trabalho observaram que o mata-pasto com (9,16 t ha-1),
obteve valores inferiores em relação a flor-de-seda com (13,38 t ha-1) e a jitirana com (11,54 t
ha-1) na variável massa seca da parte aérea. Isso mostra que a potencialidade do mata-pasto
em relação a outras espécies utilizadas como adubo verde fica abaixo do desejado, no entanto
por se tratar de uma leguminosa que tem boa capacidade de absorção de nitrogênio seu uso
como adubo verde trás benefícios ao solo e para a planta, sendo assim recomendável a
utilização deste adubo. Fontanétti et al., (2004) mostram que entre os efeitos da adubação
verde estão o aumento do teor de matéria orgânica, maior disponibilidade de nutrientes, maior
capacidade de troca de cátions e capacidade da reciclagem e mobilização de nutrientes.
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Figura 1. Massa fresca da alface, em função da quantidade de mata-pasto plicada ao solo.

Figura 2. Massa seca da alface, em função da quantidade de mata-pasto plicada ao solo.

Figura 3. Número de folhas da alface, em função da quantidade de mata-pasto aplicada ao
solo.
Verificou-se que a variável diâmetro da parte aérea mostrou um comportamento linear
crescente, sendo que a diferença entre a menor e a maior quantidade de adubo aplicada ao
solo foi de 6,7 cm, onde o menor diâmetro de 23,2 cm foi encontrado para a quantidade de 0 t
ha-1 e o maior diâmetro de 29,9 cm foi encontrado quando a alface foi adubada com a
quantidade de 24 t ha-1 de mata-pasto em base seca incorporada ao solo, (Figura 4). Estes
resultados possivelmente podem estar relacionados à disponibilidade de nitrogênio, elemento
essencial no crescimento vegetal e responsável pela expansão foliar (Linhares et al., 2012). O
mesmo autor ainda encontrou melhores resultados para o diâmetro de raiz do rabanete quando
o mesmo recebeu a maior quantidade de mata-pasto incorporada ao solo (9,8 t ha-1), que
proporcionou um diâmetro médio de (3,4 cm planta-1) e concluiu que o mata-pasto mostrou-se
eficiente na avaliação do cultivo orgânico do rabanete, mostrando assim que como para o
rabanete, para a alface e desempenho do mata-pasto utilizado como adubo foi satisfatório.
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Figura 4. Diâmetro da parte aérea da alface, em função da quantidade de mata-pasto aplicada
ao solo.
CONCLUSÕES
De acordo com o presente estudo verificou-se que a quantidade ideal de mata-pasto
incorporada ao solo é de 12 t ha-1 para as variáveis massa fresca, massa seca e número de
folhas, a variável diâmetro da parte aérea apresentou comportamento linear crescente
mostrando que para as maiores quantidades de adubo incorporado ao solo, maiores serão os
resultados obtidos.
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RESUMO: Criada no século XVIII pelo médico alemão Samuel Hahnneman, a homeopatia é
um método terapêutico que se propõe a tratar todos os seres vivos nas diversas áreas. Sua
aplicação na agricultura foi oficializada no Brasil pela Instrução Normativa n.007, de 17 de
maio de 1999 surge como uma alternativa promissora para a implantação de cultivos
sustentáveis. O objetivo deste trabalho foi verificar a influência da aplicação de preparados
homeopáticos produzidos a partir de resíduos (cascas e caroços) de açaí nativo (AN) e em
diferentes concentrações, no desenvolvimento de mudas de alface. O experimento foi
conduzido em estufa, na Unidade Experimental Agrícola da Universidade Federal do Acre no
Campus Rio Branco. As variáveis de desenvolvimento estudadas foram: número de folhas
(NF), altura (ALT), comprimento do sistema radicular (CR), massa seca da parte aérea
(MSPA) e massa seca do sistema radicular (MSR) das mudas. O delineamento experimental
foi inteiramente casualizado com 4 repetições. A variedade de alface tipo crespa, Verônica,
foi escolhida para o experimento. Os tratamentos foram compostos pelos preparados AN nas
potências 6CH (Centesimal Hahnemanianno – diluição em escala 1:100), 12CH e 30CH, e
duas testemunhas, o álcool30% que é o veículo de preparação da homeopatia e a água. As
mudas foram obtidas através do semeio em bandejas de isopor de 128 células e o substrato
utilizado foi o Subras®. A comparação entre as médias foi realizada através do teste de ScottKnott ao nível de 5%. Os preparados homeopáticos de Açaí (12CH e 30CH), mostraram
influência no desenvolvimento das mudas de alface.
Palavras–chave: açaí nativo, homeopatia, mudas de alface.

LETTUCE DEVELOPMENT APPLICATION OF HOMEOPATHIC
PREPARATIONS OF AÇAÍ.
ABSTRACT: Built in the eighteenth century by the German physician Samuel Hahnneman,
homeopathy is a therapeutic method that aims to treat all living beings in different areas. Its
application in agriculture was made official in Brazil by Normative Instruction n.007 of May
17, 1999 appears as a promising alternative for the implementation of sustainable crops. The
objective of this study was to investigate the influence of the application of homeopathic
preparation made from waste (peels and pits) of native açaí (AN) at different concentrations,
on the development of lettuce seedlings. The experiment was conducted in a greenhouse in
the Agricultural Experimental Station of the Federal University of Acre Campus in Rio
Branco. Development variables were: number of leaves (NF), height (ALT), length of the root
system (CR), dry matter of the aerial part (MSPA) and dry mass of the root system (MSR) of
the seedlings. The experimental design was completely randomized with four repetitions. A
variety of lettuce curly type, Veronica, was chosen for the experiment. The treatments were
prepared by the powers AN 6CH (Centesimal Hahnemanianno – scale dilution 1:100), 12CH and
30CH, and two witnesses, alcohol 30% which is the preparation of vehicle of homeopathy and
water. The seedlings were obtained by seeding in trays of 128 cells and the substratum of the
Subras®. Comparisons between means were performed by Scott-Knott test at 5%. The
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homeopathic preparations of acai (12CH and 30CH) statistically showed influence on the
development of lettuce seedlings.
KEYWORDS: native açaí, homeopathy, lettuce seedlings.
INTRODUÇÃO
Criada em 1796 pelo médico alemão Christin Friedrich Samuel Hahnemann, a
homeopatia é um método terapêutico que se propõe a tratar todos os seres vivos nas diversas
áreas, fazendo uso de substâncias dinamizadas (altamente diluídas e succionadas) e de baixo
custo.
Pesquisas utilizando a homeopatia em vegetais vêm sendo realizadas por agricultores e
pesquisadores, com resultados promissores no aumento da resistência às doenças, tolerância
às condições físicas impróprias, quebra de dormência de sementes e produção de mudas sadia
(BONATO, 2009).
De acordo com Andrade (2010) a inserção da homeopatia na produção de hortaliças é
entendida como tecnologia destinada ao mercado inovador, por razões da baixa dependência
por insumos externos, pela disponibilização de alimentos saudáveis, contribuindo com a
segurança alimentar e ambiental.
A alface é uma das hortaliças mais consumidas no Brasil. A produção de mudas
constitui-se numa importante etapa do cultivo de hortaliças, pois dela depende o desempenho
da planta, uma muda malformada dá origem a uma planta com produção limitada (ROSSI,
2005).
No estado do Acre, o volume de produção desta hortaliça varia, durante o ano, em
função das condições climáticas como precipitações pluviométricas prolongadas e
temperaturas elevadas com intensa radiação solar, outro fator é a falta de pesquisa agronômica
e o desenvolvimento incipiente de novas tecnologias para atender às necessidades imediatas
dos produtores, resultando em uma queda significativa na produção (SILVA, 2010).
Euterpe precatoria é uma espécie de açaí nativo encontrado no estado do Acre,
conhecida popularmente como açaí solteiro. Pertence à família Arecacea e ao gênero Euterpe.
O fruto desta palmeira tem um grande valor nutricional e energético. Os resíduos resultantes
da despolpa representam 83% do fruto são compostos pelas sementes e cascas (TEIXEIRA et
al., 2004). Esta despolpa é feita em máquinas apropriadas, com adição de água. Segundo
Teixeira et al (2004) a decomposição das sementes resulta em adubo orgânico de boa
qualidade.
A escolha do preparado homeopático de açaí nativo foi pela ausência de informações
quanto à reação no crescimento e desenvolvimento de hortaliças, visando estudar o potencial
de recursos locais no preparo de homeopatias pelos agricultores foi proposto este estudo.
Andrade e colaborador (2011) afirmam que a experimentação de novos preparados
homeopáticos produzidos a partir de recursos locais tem grande valor, por ser visto como
estratégia de sustentabilidade, favorecendo a independência dos produtores agrícolas.
O objetivo deste trabalho foi verificar a influência da aplicação de preparados
homeopáticos produzidos a partir de resíduos (cascas e caroços) de açaí nativo (AN) e em
diferentes dinamizações, no desenvolvimento de mudas de alface.
MATERIAL E MÉTODOS
Os experimentos foram conduzidos em estufa na Unidade Experimental Agrícola da
Universidade Federal do Acre no Campus Rio Branco. As variáveis estudadas foram: número
de folha (NF), altura (ALT), comprimento do sistema radicular (CR), massa seca da parte
aérea (MSPA) e massa seca do sistema radicular (MSR).
O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com 4 repetições. A
variedade tipo crespa, Verônica, foi escolhida para o experimento. Os tratamentos foram
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compostos pelo preparado homeopático de Açaí nativo nas potências 6CH, 12CH e 30CH, e
duas testemunhas, o álcool 30% que é o veículo de preparação da homeopatia e a água.
Para obtenção do AN, inicialmente preparou-se a tintura-mãe (TM) e depois as
dinamizações 6CH, 12CH e 30CH. Pesou-se 100g dos resíduos (restos de cascas e caroços) de
açaí e triturou-os em liquidificador com 1000 mL de água destilada, por aproximadamente 1
minuto. Em seguida adicionou-se esta mistura em um frasco de vidro âmbar e por 15 dias
foram feitas agitações, conforme método adaptado de Mapeli (2010). Decorrido este período,
filtrou-se a mistura e acondicionou-a em novo vidro âmbar para posterior processo de
dinamização.
As dinamizações 6CH, 12CH e 30CH, foram feitas seguindo as normas da Farmacopeia
Homeopática Brasileira (1997). Utilizaram-se fracos de vidro âmbar de 30 mL, em que 19,8
mL do volume foram preenchidos com solução de álcool 30% e 0,2 ml da TM, procedeu-se as
100 sucussões obtendo-se a AN 1CH. Para a AN 2CH, retirou-se 0,2mL da 1CH e adicionouse em um vidro com 19,8 mL de álcool de 30%, agitou-se por 100 vezes. O processo se
repetiu até obtermos a 30CH.
A cultivar “Verônica” foi semeada em bandejas de isopor de 128 células no dia 10 de
novembro de 2014, e o substrato utilizado foi o Subras®. Os tratamentos foram aplicados (até
o ponto de escorrimento) por 21 dias as segundas, quartas e sextas-feiras a partir do sétimo dia
da germinação, sempre ao entardecer. Vinte e oito dias após a germinação procedeu-se a
avaliação, sendo que de cada repetição amostrou-se 5 mudas, que foram levadas ao
laboratório e analisadas conforme a metodologia adaptada de Rossi. Efetuou-se a contagem
das folhas, a ALT e o CSR foram obtidas com o auxílio de uma régua graduada em
milímetros. Em seguida, as mudas foram colocadas em sacos de papel etiquetados para a
secagem em estufa com circulação forçada de ar, a 65°C. Quando o peso constante foi
atingido efetuou-se a determinação, em balança eletrônica digital, da MSPA e da MSR.
A comparação entre as médias foi realizada através do teste de Scott-Knott ao nível de
5%.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os tratamentos testados alteraram o padrão de organização das mudas de alface, sendo a
resposta avaliada pela alteração das variáveis de desenvolvimento analisadas. As mudas
responderam a aplicação dos tratamentos conforme Tabela 1.
Tabela 1. Número de folhas (NF), altura (ALT), massa seca da parte aérea (MSPA), massa
seca do sistema radicular (MSR) e comprimento do sistema radicular (CR) das mudas de
alface. UFAC 2014.
TRATAMENTO NF
ALT (cm) MSPA (g) MSR (g)
CR (cm)
ÁLCOOL 30%
ÁGUA
AN 6CH
AN 12CH
AN 30CH
CV (%)

4,00 b
4,15 b
4,10 b
4,60a
4,00 b
5,22

2,47 b
3,18 b
2,94 b
4,02a
3,03 b
11,51

0,27 b
0,36 b
0,32 b
0,56a
0,26 b
29,25

0,13 c
0,22 b
0,22 b
0,29a
0,18 c
18,24

6,93 b
7,73 b
7,40 b
7,24 b
8,39a
6,35

Médias seguida de letras distintas diferem entre si pelo teste de Scott-Knott (p<0,05).

A potência 12CH do preparado homeopático de açaí mostrou influência significativa
para todas as variáveis estudadas exceto para o CR que obteve um melhor resultado perante a
aplicação da potência 30CH quando comparados com as testemunhas. Uma vez que os
resíduos de açaí decompostos são utilizados como adubos orgânicos, pois são ricos em
carbono (TEIXEIRA et al., 2004), pode-se inferir que o aumento do NF, ALT, MSPA e MSR
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nas mudas tratadas com o preparado homeopático na 12CH tenha ocorrido porque foi
oferecido a elas a informação da matéria orgânica, via açaí 12CH. Esses resultados podem ser
considerados potencialmente promissores como alternativa para o desenvolvimento de mudas
de alface no estado do Acre. O desenvolvimento da pesquisa nesta área do conhecimento é
subsídio fundamental para a ampliação do uso da homeopatia na agricultura.
Estudos como este contribuem para a consolidação da homeopatia na agricultura.
CONCLUSÕES
Os preparados homeopáticos de açaí (12CH e 30CH) mostraram influência no
desenvolvimento das mudas de alface.
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RESUMO: O açaizeiro solteiro é uma espécie de grande potencial agronômico e econômico
na Região Amazônica. As informações ainda são poucas na literatura em relação à produção de
mudas relacionadas à nutrição. Com isso, o objetivo deste trabalho foi avaliar as características
de crescimento de açaizeiro submetidos à adubação potássica. O experimento foi conduzido no
viveiro da Embrapa Acre, localizada em Rio Branco, Acre. O delineamento experimental
utilizado foi inteiramente casualizado com cinco tratamentos e 11 repetições. Os tratamentos
consistiram em doses crescentes com cloreto de potássio (54% de K2O) da seguinte forma: T1
(0 g planta-1 de KCl); T2 (0,96 g planta-1 de KCl); T3 (1,42 g planta-1 de KCl); T4 (1,91 g planta-1
de KCl); T5 (2,39 g planta-1 de KCl). Foram utilizados sacos pretos com capacidade para 3,1
litros de substrato. A irrigação foi realizada manualmente todos os dias pela manhã e o controle
de plantas daninhas foi feito pelo arranquio. O crescimento inicial das plantas foram avaliados
aos quatro meses após a repicagem com as seguintes variáveis: número de folhas emitidas,
altura da planta e diâmetro do coleto. Os resultados não foram significativos para o número de
folhas e diâmetro do coleto, entretanto, para a altura ocorreu efeito negativo na medida em que
se aumentou a dose de cloreto de potássio. As adubações realizadas não contribuem para o
desenvolvimento de açaizeiro solteiro até os 120 dias após a repicagem das plântulas.
Palavras-chave: Euterpe precatoria Mart., nutrição, potássio

INITIAL DEVELOPMENT OF SINGLE AÇAI PALM IN RESPONSE
TO POTASSIUM FERTILIZATION
ABSTRACT: The single açai palm is a kind of great potential agronomic and economic in the
Amazon region. The information there are few in the literature regarding the production of
seedlings related to nutrition. Thus, the objective of this study was to evaluate the growth
characteristics of açai palm submitted to potassium fertilization. The experiment was conducted
in the nursery at Embrapa Acre, located in White River, Acre. The experimental design was
completely randomized with five treatments and 11 repetitions. The treatments with increasing
doses of potassium chloride (54% K2O) as follows: T1 (0 g plant-1 KCl); T2 (0,96 g plant-1
KCl); T3 (1,42 g plant-1 KCl); T4 (1,91 g plant-1 KCl); T5 (2,39 g plant-1 KCl). They used black
bags with a capacity of 3,1 liters of substrate. Irrigation was performed manually every day in
the morning and weed control was made by the push. The initial growth of the plants were
evaluated at four months after transplanting with the following variables: number of emitted
leaves, plant height and stem diameter. The results were not significant for the number of leaves and

stem diameter, however, for the time was negative effect in that increasing the dose of potassium
chloride. Fertilization performed not contribute to the development of single açai palm until 120

days after transplanting of seedlings.
KEYWORDS: Euterpe precatoria Mart, nutrition, potassium
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INTRODUÇÃO
A espécie Euterpe precatoria Mart. conhecida como açaizeiro solteiro, solitário juçara
tem grande potencial agronômico, nutricional e econômico dentre inúmeras frutíferas nativas
da Amazônia.
Nos últimos anos tem-se aumentado o interesse pelos cultivos de açaizeiro em terra firme
influenciado pelo crescimento do mercado devido à qualidade nutricional da polpa, como cálcio
e potássio, suprimentos energéticos, antocianinas e ácidos graxos importantes para dieta
humana (YUYAMA et al., 2011). O açaí é utilizado em forma de sucos, sorvetes, cremes,
picolés, licores e vinhos após o processamento dos frutos (CARVALHO et al., 2012). Além
disso, a planta é utilizada na fabricação de casas, como corante natural, como vermífugo e
artesanato.
O açaizeiro de touceira (Euterpe oleracea Mart.) é a espécie de maior importância
econômica, visto que é mais abundante e comercialmente explorada, sendo que na produção de
2011 foi responsável por cerca de 57,29% da produção de frutos de açaí no Brasil (IBGE, 2012).
O cultivo de açaizeiro em terra firme aumentou significativamente a produção de frutos no estado
do Pará com percentual de 85,28% do total obtido (NOGUEIRA, 2011). No Estado do Acre a
produção é praticamente por extrativismo da espécie Euterpe precatoria, mas o cultivo
comercial vem ganhando espaço com a espécie E. oleracea.
A grande expressividade em termos de produção do açaizeiro de touceira tem levado a
realização de estudos, tais como a importância de micro e macronutrientes no crescimento
vegetativo quanto as omissões dos nutrientes essenciais (VIÉGAS et al., 2004), em relação a
respostas de adubações (OLIVEIRA et al., 2011; VIÉGAS; BOTELHO, 2007),
desenvolvimento em condições de campo (CARVALHO et al., 2009; LUNZ et al., 2012). No
entanto, são raros os trabalhos com açaizeiro solteiro quanto a forma de produção e
principalmente em relação a adubação de mudas e desenvolvimento no campo.
A adubação com potássio é indispensável para qualquer cultura, e para o açaizeiro não é
diferente. Viégas et al. (2004) demostraram que a omissão de K pode reduzir a produção de
matéria seca total em até 36,88%, tornando assim um nutriente importante para o açaizeiro. O
crescimento do meristema e a expansão celular das plantas dependem que quantidades
adequadas de potássio devido à relação entre o alongamento celular e a concentração deste
elemento nas folhas (CAKMAK, 2005). Este nutriente atua também no processo de abertura e
fechamento dos estômatos, regulando o processo de absorção de água na planta e promove a
ativação de vários sistemas enzimáticos.
O objetivo deste trabalho foi avaliar as caracateristicas de crescimento de mudas de
açaizeiro (Euterpe precatoria) submetidos à adubação potássica.
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido no viveiro da Embrapa Acre, localizado em Rio Branco,
Acre. A região é constituída de temperaturas máxima de 30,90 °C e mínima de e 20,80 °C,
umidade relativa de 83%, precipitação anual de 1.648 mm, e com estações seca e chuvosa bem
definidas. O viveiro utilizado era telado e coberto com sombrite de 50%.
O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado com cinco tratamentos e 11
repetições. Os tratamentos foram constituidos por aplicação de doses crescentes de cloreto de
potássio (54% de K2O) da seguinte forma: T1 (0 g planta-1 de KCl); T2 (0,96 g planta-1 de
KCl); T3 (1,42 g planta-1 de KCl); T4 (1,91 g planta-1 de KCl); T5 (2,39 g planta-1 de KCl). Em
todos os tratamentos, exceto o T1, foram realizadas adubações com super simples, ureia e
micronutrientes FTE-BR 12 com 12,92, 1,15 e 0,93 g.muda-1, respectivamente, sem variações.
Em todos os tratamentos foram aplicados 3 g litro-1 de calcário dolomítico no momento do
preparo dos substratos. O fósforo foi parcelado em duas vezes, sendo uma parte na fundação e
o restante aplicado em cobertura juntamente com o potássio e nitrogênio aos 75 dias após a
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repicagem das plântulas.
As sementes foram obtidas em agroindústria de processamento de frutos de açaí.
Realizou-se todo o processo de limpeza para retirada dos restos de polpa e demais resíduos para
posterior semeadura. Após a germinação em viveiro, transplantou-se as plântulas para os sacos
plásticos no formato de palito. Foram utilizados sacos pretos de polietileno com capacidade
para 3,1 litros de substrato.
A irrigação foi realizada manualmente todos os dias pela manhã, sendo aplicado o volume
de água necessário para elevar a capacidade de campo próxima a 100% com base na massa de
solo de cada muda. O controle de plantas daninhas foi realizado sempre que necessário pelo
método manual. Durante o período de avaliação foi realizado aplicações de fungicida Amistar
para prevenção da antracnose, doença importante para o açaizeiro.
Aos 120 dias após o transplantio realizou-se a contagem do número de folhas emitidas, a
altura da planta até a inserção da última folha totalmente aberta e o diâmetro do estipe, medido
a 2 cm do substrato com auxílio de paquímetro digital (0,01 mm). Os dados obtidos foram
submetidos a análise de variância (ANAVA) e de regressão para comparar a influência das
doses de cloreto de potássio aplicados em mudas de açaizeiro solteiro.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O crescimento inicial de açaizeiro solteiro (Euterpe precatoria) não respondeu
significativamente as adubações potássicas estudadas, tendo como fonte o KCl (cloreto de
potássio) quanto ao número de folhas emitidas (totalmente expandida) e diâmetro basal do
estipe, com exceção para a altura das mudas aos 120 dias após a repicagem para os sacos de
polietileno (Tabela 1). A falta de respostas de adubação potássica pode estar relacionada com
o pouco tempo de avaliação, sendo apenas quatro meses de avaliação.
Tabela 1. Valores do teste F da ANAVA para o número de folhas, altura da planta e diâmetro
do estipe de açaizeiro submetido à adubação potássica. Rio Branco, AC. 2014.
Fonte de variação
GL
Teste F
Número de
Altura da planta
Diâmetro do estipe
folhas
(cm)
(mm)
1,6071ns
4,3636*
0,0098ns
Regressão linear
1
3,1888ns
1,551ns
0,1858ns
Regressão quadrática
1
2,8571ns
3,2893ns
0,6301ns
Regressão cúbica
1
ns
ns
0,9184
0,884
0,0173ns
Desvio de regressão
1
2,1429
2,5231
0,2108
Doses de K2O
4
Resíduo
50
7,57
16,04
13,01
CV (%)
2,9818
3,6709
4,2109
Média geral
Na época da avaliação, o açaizeiro apresentava em média 2,98 folhas emitidas e diâmetro
do estipe com 4,28 mm nos diferentes tratamentos. As plantas lançaram em média uma folha a
cada 40 dias. Almeida et al. (2014) verificaram que o açaizeiro solteiro emitiu uma folha a cada
83 dias em sistema de monocultivo e 103 dias em média quando submetidos ao sombreamento
com bananeira comprida cv. D’ angola nas condições edafoclimáticas do estado do Acre,
diferentemente dos encontrados neste trabalho, devido às plantas estarem em condições de
campo e com folhas e porte maiores. O diâmetro do estipe está em conformidade com os
encontrados por Oliveira et al. (2011), que obtiveram valores menores a 4,28 mm quando se
adubou-se com potássio com confiabilidade de 89,60%. Veloso e Santos (2009) verificaram
incremento na circunferência do coleto quando se aplicaram doses de potássio nos dois anos de
avaliação, resultados contrários ao deste trabalho.
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O crescimento em altura das mudas sofreu efeito linear negativo significativo,
promovendo um decréscimo na medida em que se aumentava a dose de cloreto de potássio nas
mudas (Tabela 1 e Figura 1). A dose de 2,39 g planta-1 de KCl foi a que mais interferiu (p<0,01)
na altura das mudas ocasionando a redução de 12,10% no crescimento em relação ao tratamento
que não recebeu adubação (T1).
4,00

Altura da planta (cm)

3,50
3,00

Y=3,93814155-0,19942721x
R²=0,422*

2,50

2,00
1,50
1,00

0,50
0,00

0,0

0,5

1,0
1,5
Doses de KCl (g.muda-1 )

2,0

2,5

Figura 1. Altura da planta de açaizeiro solteiro em função da adubação potássica aos 120 dias
após a repicagem. Rio Branco, AC. 2014.
CONCLUSÕES
As adubações potássicas estudadas não contribuem para o crescimento inicial de açaizeiro
solteiro até os 120 dias após a repicagem das plântulas.
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RESUMO: A cana-de-açúcar (Saccharum spp.) é a cultura que se destaca entre as mais
importantes cultivadas em Januária, sendo utilizada principalmente para a produção de
cachaça e rapadura. Diante disso objetivou-se nesse presente trabalho avaliar em ciclo de
canas-planta o ATR de seis variedades melhoradas de cana de açúcar e duas variedades
regionais cultivadas por agricultores locais. O delineamento foi de blocos casualizados com
três repetições, sendo a parcela constituída de quatro linhas de oito metros espaçadas entre si
1,30 metros. A variedade RB99 395 foi a que obteve maior valor 152,84 kg.t-1 de cana
diferenciando estatisticamente somente da variedade RB97 7619 que obteve menor valor
120,14 kg.t-1 de cana. Mesmo não diferenciando das variedades locais a variedade RB99 395
obteve 9,15 kg e 25,48 kg de ATR por tonelada a mais que as variedades NIR e Vela
respectivamente, esses valores equivalentes a 6,4% e 20% a mais na produção de ATR, sendo
uma diferença significativa financeiramente, já que as usinas pagam a cana-de-açúcar de
acordo o quilo de ATR.
Palavras-chave: qualidade tecnológica, cana de açúcar, análise físico-química, melhoramento
vegetal.

DETERMINATION OF TOTAL RECOVERABLE SUGAR (ATR) OF
CANE SUGAR GENOTYPES FOR NORTH JANUÁRIA COUNTY
GENERAL MINES
ABSTRACT: The sugarcane (Saccharum spp.) Is the culture that stands among the most
important cultivated in Januária and is used mainly for the production of rum and brown
sugar. Therefore this study aimed to evaluate this work in cane-plant cycle ATR six improved
varieties of sugarcane and two regional varieties grown by local farmers. The design was a
randomized block design with three replications, and the plot constituted of four rows of eight
meters spaced 1.30 meters. The RB99 395 variety was the one with greater value 152.84 kg.t1 cane differentiating statistically only the variety RB97 7619 which had lower value 120.14
kg.t-1 cane. Even without differentiating of local varieties variety RB99 395 obtained 9.15 kg
and 25.48 kg of ATR per ton more than the NIR varieties and Vela respectively, these values
equivalent to 6.4% and 20% more in production ATR, being a financially significant
difference, as mills pay sugarcane according kilo of ATR.
KEYWORDS: technological quality of sugarcane, physical and chemical analysis, plant
breeding.
INTRODUÇÃO
As mudanças climáticas previstas para as próximas décadas como resultado do
aquecimento global vão colocar em risco a produção agrícola no Brasil. Estudo de
pesquisadores da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) e da Unicamp
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(Universidade Estadual de Campinas) prevê que o aumento da temperatura no país vai
diminuir a área favorável aos cultivos de soja, café, milho, arroz, feijão e algodão, podendo
levar a um prejuízo de R$ 7,4 bilhões já em 2020. As exceções são a cana-de-açúcar, que terá
espaço para se expandir e até dobrar a produção, e a mandioca, que, apesar de perder espaço
de cultivo no Nordeste, poderá ser plantada em outras regiões do país. A expectativa é que a
cana, que hoje conta com uma área potencial de cerca de 10 milhões de hectares, possa se
espalhar por até 17 milhões de hectares em 2020. Isso aumentaria o valor da produção em
170%, saltando dos atuais R$ 17 bilhões para R$ 29 bilhões na próxima década.
Segundo o documento, o uso sem restrições de combustíveis fósseis (carvão, petróleo,
gás), deve ser suspenso até o ano de 2100 se o mundo quiser evitar uma mudança climática
perigosa. O relatório também sugere que o uso dos combustíveis renováveis como o etanol
deverá subir da atual fatia de 30% para 80% do setor de energia até 2050.
O Brasil é um dos países com maiores potenciais de produção de cana de açúcar e seus
derivados. Visto que, possui condições edafoclimáticas favoráveis ao desenvolvimento da
cultura; uma vez que se trata de uma planta C4 com altas taxas fotossintéticas e alta eficiência
de conversão radiante em energia química (Bernardes, 1987).
A introdução de cultivares é a forma mais utilizada para avaliar as interações genótipo x
ambiente. Possibilitando conhecer as diferenças funcionais e estruturais entre cultivares de
mesma espécie auxiliando na seleção dos mais adaptados (Kang and Miller, 1984).
O cultivo da cana-de-açúcar na região Norte de Minas Gerais é uma das formas de se
viabilizar a inclusão social, de gerar emprego, renda e tem dado importante contribuição à
economia regional. No entanto, a região carece de pesquisas que avaliem variedades
adaptadas, de forma a aumentar a produtividade, obter maior rendimento industrial e,
consequentemente, melhorar a renda do produtor.
De acordo com matéria publicada na Revista Globo Rural de 2001, O município de
Januária até a metade da década de 60 foi referência nacional na produção da cachaça
artesanal de qualidade, porém, atualmente não detém o mesmo reconhecimento. Contudo
alguns dos produtores de aguardente não desistiram da atividade e permanecem até hoje,
herdando dos seus antepassados toda a tradição na produção de cachaça (GAMA et al. (2010).
A composição química da cana depende da interação de vários fatores, a saber:
variedade, clima, solo (propriedades físicas, químicas e microbiológicas), adubação, tratos
culturais, irrigação, sanidade da cultura, florescimento, sistema de despalha (manual ou à
fogo), intensidade do desponte, tempo decorrido da última colheita, condições e tempo de
armazenamento, utilização de maturadores, etc.
Esses fatores que interferem na produção e qualidade da cana-de-açúcar estão sendo
constantemente estudados sob diferentes aspectos. Estudar a cultura no seu ambiente de
desenvolvimento pode gerar muitas informações para adequar o melhor manejo e a variedade
para os específicos ambientes (solo e clima). Assim, é possível explorar ao máximo o local de
produção para promover o melhor rendimento da cultura e consequentemente maior
lucratividade ou competitividade para as agroindústrias da cana-de-açúcar (MAULE et al.,
2001).
MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi conduzido na Fazenda Sítio, distrito de Brejo do Amparo no município
de Januária que está localizado a 15°29’ de latitude sul, 44°21’ de longitude oeste e altitude
de 434 m. A região do Brejo do Amparo tem temperatura média anual de 26ºC e um solo com
umidade natural e grande quantidade de fertilizantes carregados das formações rochosas que
circundam o baixo povoado. A caracterização física e química do solo utilizado no
experimento encontra-se na Tabela 1.
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Tabela 1. Características químicas e físicas das amostras coletadas nas camadas de 0-20 cm e
de 20-40 cm de profundidade na área onde foi instalado o experimento. IFNMG, Campus
Januária, MG.
pH¹ MO²
Indentif.
0-20
20-40

P³

K³ Ca4

Mg4 Al4 H+Al5 T

t

dag/kg mg/dm3 .....................cmolc/dm3......................
8,11 3,3

1,6 38 13,3 0,6

0,0 0,88

SB

V

m

Areia Silte Argila

.....%..... .......dag/kg...........

14,8 13,9 13,9 94 0,0

39

45

16

1,8
0,7 17 12,1 0,2
0,87
93
42
41
17
8,13
0,0
13,3 12,4 12,4
0,0
¹ = pH em água; ² = Colorimetria; ³ = Extrator: Mehlich-1X; 4 = Extrator: KCl 1 mol/L; 5 = pH SMP. Nota: os
teores de micronutrientes (Cu, Fe e Zn) deram próximos de 0 mg/dm 3 nas duas camadas. Os teores de Mn deram
0,2 mg/dm3 na camada de 0 a 20cm e 7,4 mg/dm3 na camada de 20 a 40cm.

As variedades utilizadas no experimento foram: RB92 579, RB86 7515, RB99 395,
RB92 5345, RB85 5036, RB97 7619, RB85 5453 disponibilizadas pela RIDESA (Rede
Interuniversitária para o Desenvolvimento do Setor Sucroenergético), e as variedades Vela e
uma não identificada (NIR) oriundas do distrito de Brejo do Amparo.
As variedades regionais vela e NIR, por serem as duas mais plantadas para a produção
de rapadura e de cachaça, respectivamente, na região do Brejo do Amparo, foram as duas
variedades escolhidas para compor o experimento.
O sistema de produção implantado foi o mesmo utilizado pelos produtores da região,
possibilitando, deste modo, à recomendação de novas variedades sem que outras práticas
utilizadas fossem alteradas. O preparo do solo foi feito convencionalmente com duas
gradagens. O plantio foi feito manualmente sendo que a distribuição das mudas nos sulcos foi
feita de forma contínua colocando-se dois colmos paralelamente na posição pé com ponta, em
seguida os colmos foram cortados em toletes de mais ou menos 3 a 4 gemas após a
distribuição das mudas nos sulcos obtendo-se 15 a 18 gemas por metro linear e por último foi
feita a cobertura com solo destorroado dos sulcos. Logo após fez uma adubação orgânica nos
sulcos com cinza de bagaço de cana em decomposição. O experimento foi de sequeiro, no
entanto foi feita, quinzenalmente por quatro meses, irrigação suplementar em sulcos. O
manejo de plantas daninhas foi feito mecanicamente através de capinas manuais, sendo feito
três capinas, dando atenção especial aos primeiros 120 dias após o plantio. A implantação do
experimento ocorreu no dia 29 de julho de 2013, portanto, caracterizando-se como cana de
inverno. A colheita foi manual, com auxílio de ferramentas apropriadas com idade das canas
variando de 12 a 13 meses.
O delineamento foi de blocos casualizados com três repetições, sendo a parcela
constituída de quatro linhas de oito metros espaçadas 1,3 metros.
As análises laboratoriais foram feitas na Usina São Judas Tadeu (SADA Bioenergia e
Agricultura), localizada no Lote 3022-gleba G1, Projeto Jaíba-etapa 2 no município de JaíbaMG.
Para se determinar o valor de ATR foi necessário que se determine antes os valores dos
sólidos solúveis do caldo (°Brix), porcentagem de sacarose no caldo (Pol) e peso do bulbo
úmido (PBU), para que posteriormente fossem calculados os valores de Pureza, Fibra, Pol da
cana (PCC), açúcares redutores do caldo (AR) e açúcares redutores totais (ART). Todos esses
dados foram utilizados para se determinar o ATR através dessa formula:
ATR = 10 x PCC x 1,05263 x 0,905 – 10 x AR x 0,905 ou
ATR = 9,05363 x PCC + 9,05 x AR
em que:
10 x PC = Pol por tonelada de cana-de-açúcar;
1,05263 = coeficiente estequiométrico para a conversão da sacarose em açúcares redutores;
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0,905 = coeficiente de recuperação, para uma perda industrial de 9,05%;
10 x ARC = açúcares redutores por tonelada de cana-de-açúcar.
Retirou-se uma amostra contendo dez canas de cada parcela, parte industrializável, onde
foram passadas em um desfibrador, tipo forrageira, e em seguida na betoneira para fazer sua
homogeneização. Após esses procedimentos essas amostras foram levadas para o laboratório
onde se pesou 500 gramas de cada amostra e colocando-as em prensa hidráulica automática a
250 g/cm2 por 1 minuto. Após isso pesou-se a parte fibrosa para se determinar o PBU, e
coletou-se o caldo da cana em béquer de 500 ml para se determinar o rendimento de caldo.
Após a coleta desse caldo parte dele é filtrado em funil de plástico com algodão e levado para
o refratômetro para se determinar o °Brix e na outra parte foi adicionado o clarificante
octopool (8 a 10 gramas), sendo agitado foi filtrado em funil de plástico com papel de filtro,
levando a parte filtrada para o sacarímetro, para determinação do Pol. Esses procedimentos e
formulas utilizadas para se determinar os valores de Pol, Pureza, Fibra, PCC, ART, AR e
ATR foram baseados pelo Conselho dos Produtores de Cana-de-Açúcar, Açúcar e Álcool do
Estado de São Paulo (CONSECANA, 2006).
A análise estatística foi realizada utilizando-se o programa SAEG, versão 8.0,
procedendo-se Análise de Variância e, posteriormente, as médias dos tratamentos foram
comparadas pelo Teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Não houve diferença significativa pelo teste F a 5% de probabilidade para as
variedades tão qual para os blocos.
Tabela 1 Resumo da análise de variância referente ao ART das variedades de cana-de-açúcar.
Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, câmpus Januária, anuária-MG, 2014.
Quadrado médio
FV
gl
ATR
7
326,061ns
Variedade
2
11,205ns
Blocos
14
125,712
Resíduo
8,140
CV (%)
137,74
Média geral

ns = não significativo pelo teste F, ao nível de 5% de probabilidade.

Figura 1. Valores médios de ATR das variedades de cana-de-açúcar.
Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Januária, Januária-MG, 2014.
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Dos atributos analisados, o açúcar total recuperável (ATR) é um dos mais importantes
tanto para indústria quanto para os produtores. Pois em função dele é que as unidades
industriais elaboram o preço pago aos produtores, de acordo com a metodologia descrita pela
CONSECANA (2006).
Para a característica ATR a variedade RB99 395 foi a que obteve maior valor 152,84
kg.t-1 de cana diferenciando estatisticamente somente da variedade RB97 7619 que obteve
menor valor 120,14 kg.t-1 de cana. Mesmo não diferenciando das variedades locais a
variedade RB99 395 obteve 25,48 kg de ATR por tonelada a mais que a variedade Vela, valor
esse equivalente a 20% a mais.
Godinho (2007) estudou o comportamento biométrico, tecnológico e nutricional de seis
variedades, entre elas SP86 7515 na região de Presidente Prudente-SP encontrou valor muito
próximo ao do trabalho, 135,28 kg.t-1 e 136,13 kg.t-1. Santana (2012) avaliando o desempenho
agronômico e tecnológico de variedades de cana-de-açúcar submetidas a diferentes lâminas de
irrigação no Norte de Minas Gerais encontrou o maior valor (143 kg.t-1), valor esse muito
inferior ao do trabalho. Todos os índices discutidos acima neste trabalho são usados como
base de cálculo para se determinar a quantidade de açúcares totais recuperáveis, expressos em
kg de ATR.t-1 de cana.
CONCLUSÃO
Mesmo não diferenciando das variedades locais a variedade RB99 395 obteve 9,15 kg e
25,48 kg de ATR por tonelada a mais que as variedades NIR e Vela respectivamente, esses
valores equivalentes a 6,4% e 20% a mais na produção de ATR, sendo uma diferença
significativa financeiramente, já que as usinas pagam a cana-de-açúcar de acordo o quilo de
ATR.
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RESUMO: O processo adequado de armazenamento de sementes é essencial para se evitar perdas,
preservar a qualidade dos alimentos e garantir sua germinação e produtividade. A estocagem de
sementes em comunidades tradicionais do norte do Maranhão é feita através de métodos alternativos e
guardadas em locais seguros e arejados, tendo pouca contaminação com doenças e ataques de pragas.
Assim, esta pesquisa foi realizada em comunidades dos municípios de Rosário, Morros e Cachoeira
Grande com o objetivo de diagnosticar o processo de armazenamento de sementes pelos agricultores.
A pesquisa foi desenvolvida através de visitas técnicas a oito comunidades tradicionais pertencentes
aos municípios pesquisados. Em cada comunidade foi aplicada um questionário semiestruturada com
um grupo familiar, levantando-se dados sobre o processo de armazenamento. Constatou-se que as
principais sementes utilizadas pelos agricultores foram arroz, milho e feijão e que o processo de
armazenamento é realizado de forma artesanal com uso principalmente de garrafas pet e latas, com
cuidados para a secagem no pré-armazenamento possibilitando assim, melhores condições para a
germinação e a produtividade dos cultivos agrícolas.
Palavras-chave: armazenamento de sementes, recipiente de armazenamento, conservação

DIAGNOSIS OF SEED STORAGE IN TRADITIONAL COMMUNITIES
IN NORTHERN MARANHÃO
ABSTRACT: The Proper seed storage process is essential to avoid losses, preserve food
quality and ensure germination and productivity. The storage of seeds in traditional northern
Maranhão communities is via alternative methods and stored in secure and ventilated areas,
with little contamination with diseases and pest attacks. Thus, this research was carried out in
communities in the municipalities of Rosario, Morros and Cachoeira Grande in order to
diagnose the storage process seeds by farmers. The research was developed through technical
visits to eight traditional communities belonging to the municipalities surveyed. In each
community was applied one semi-structured questionnaire with a family group, rising dice
about storage process. It was found that the main seeds used by farmers were rice, corn and
beans and that the storage process is realized out by hand with use mainly PET bottles and
cans , with care for the drying the pre-storage, thus enabling better conditions for germination
and productivity of agricultural crops.
KEYWORDS: seed storage, storage container, conservation
INTRODUÇÃO
A semente é um elemento fundamental para a produção de alimentos na agricultura, e
em comunidades tradicionais, vem agregada a um alto valor cultural associado a uma
racionalidade própria. São caracterizadas como integrante fundamental para garantia de sua
soberania alimentar, assim, conservá-la é indispensável para manter sua continuidade.
A semente é um ser vivo e mesmo depois da colheita continua respirando, necessitando
de condições ideais para que essa respiração seja a menor possível, não prejudicando a
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garantia da qualidade durante o tempo de vida útil (SILVA et al. 2010). Por isso, o
armazenamento tem um papel fundamental para preservar a qualidade física, fisiológica e
sanitária, para posterior semeadura. Portanto, é de extrema importância um local apropriado,
seco, seguro e de fácil combate a roedores, insetos e microrganismos.
Armazenar as sementes em locais inapropriadas pode afetar em suas qualidades
podendo acarretar a perca total da safra. Muitos agricultores ainda utilizam métodos
inadequados para o armazenamento das sementes que provoca consequências na germinação.
Sendo assim, é importante o processo correto de armazenamento, a adequação dos métodos
tradicionais de armazenamento e intercâmbio de conhecimentos entre a ciência e o saber
tradicional para a melhoria dos fatores condicionantes das sementes que garantem sua
germinação e produtividade.
Assim, esta pesquisa foi realizada em comunidades dos municípios de Rosário, Morros
e Cachoeira Grande com o objetivo de diagnosticar o processo de armazenamento de
sementes pelos agricultores em comunidades tradicionais.
MATERIAL E MÉTODOS
A presente pesquisa foi realizada no inicio do ano de 2015, levando-se em consideração
o período do plantio anual das comunidades tradicionais, sendo caracterizada como descritiva,
quanti-qualitativa.
Foram feitas visitas técnicas a oito comunidades tradicionais pertencentes aos
municípios de Rosário, Morros e Cachoeira Grande–MA. Em cada comunidade foi aplicada
uma entrevista semiestruturada com um grupo familiar, levantando-se dados sobre o processo
de armazenamento. Além disso, foram realizados registros fotográficos das condições de
armazenamentos das principais culturas alimentícias utilizadas nos cultivos anuais.
Os resultados foram mensurados através da percentagem e demonstrados com auxilio de
gráficos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As principais sementes das culturas alimentícias armazenadas pelos agricultores
familiares nas comunidades tradicionais pesquisadas foram arroz, milho e feijão. Contudo,
existe uma diferença no uso dessas culturas pelos agricultores, na qual 25 % plantam os três
tipos, 50% plantam apenas Arroz e milho e 25% apenas milho (Figura 1).

Em relação aos tipos de embalagens que são utilizadas no armazenamento percebeu-se
que 62,5 % dos agricultores afirmaram utilizar garrafas do tipo Pet´s como recipiente para
armazenar as sementes, 12,5% utilizam sacos de nylon, 12,5% utiliza latas e 12,5% utilizam
cabaças (Figura 2). A cabaça é um recipiente feito a partir de uma fruta regional conhecido
como Cujuba (Crescentia cujete). Para SANAZÁRIO et al. (2009) o armazenamento de
sementes de milho em recipientes reutilizáveis, como a garrafa “pet” proporciona
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porcentagem de germinação e vigor de sementes superiores a outros tipos de embalagens,
sendo considerada o melhor recipiente independente do ambiente de armazenagem.
Quanto aos locais em que as embalagens são guardadas com as sementes e grãos
verificou-se que 75% dos agricultores se preocupam em alojar os recipientes em locas seguros
e arejados, geralmente no interior de suas casas ou quando colocadas no chão, é feito a
limpeza do mesmo e 25% guardam os recipientes no quintal num local coberto (Figura 03),
onde não apresentam contato direto com o chão, sobre tijolos ou penduradas. Porém, com
relação às condições ideais de umidade e temperatura onde são alojadas as embalagens,
constatou-se que não há preocupação em fornecer as condições recomendadas para as
sementes das culturas avaliadas. Segundo FILHO et al. (2009) a umidade relativa do ar e a
temperatura do ambiente de armazenamento são os principais fatores que afetam a qualidade
das sementes durante o armazenamento. Assim condições adversas as recomendadas para as
sementes, pode prejudicar seu vigor e germinação, assim como, favorecer a proliferação de
pragas e doenças de armazenamento.

Além dos métodos de armazenamentos citados inicialmente pelos agricultores
familiares pesquisados, questionou-se pelo uso de outros métodos alternativos para melhorar
o processo de armazenagem. Verificando-se que para 50% não há nenhuma outra medida,
37,5% utilizam cinzas mais querosene na boca das garrafas pet para lacra-las, 12,5% utilizam
na boca das garrafas barro molhado (Figura 04). Segundo os agricultores esses métodos
ajudam na proteção contra entradas de insetos e outros malefícios. Quanto às dificuldades em
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armazenar as sementes, 62,5% não possuem dificuldades e 37,5% possuem dificuldades,
sendo principalmente de não conseguir os recipientes para colocar as sementes (Figura 5.

Quanto ao tempo de armazenamento das sementes, verificou-se que 75% dos
agricultores armazenam suas sementes por um período de 1 ano, 12,5% por um período de 6
meses, e outro 12,5% por um período de 2 meses (Figura 6). Geralmente o tempo que as
sementes ficam armazenadas varia muito de cada região, estimou-se que o período fica em
torno de 4 a 8 meses, que é o período da entressafra na região. Segundo os agricultores as
sementes e os grãos que são armazenadas por um período acima de um ano já não apresentam
uma boa capacidade de germinar, sendo que esse fator vem sendo observado ao longo do
tempo.
Em relação às perdas de sementes no processo de armazenamento, todos responderam
que já tiveram algum tipo de perda, devido à má armazenagem dos cultivares, e pouca
preocupação com o local e manejo das sementes e grãos (Figura 07). Entretanto, essas perdas
se deram no período que o armazenamento era feito de forma diferente, geralmente, pois não
se tinha uma preocupação com o recipiente utilizado para a armazenagem, era utilizada muito
nessa época a cabaça.

Quando se referiu as doenças e pragas que ataca as sementes e grãos no período de
armazenagem, percebeu-se que 75% dos agricultores não possuem problemas com pragas e
doenças (Figura 8). É importante observar que os entrevistados que possuem problemas com
as pragas e doenças são os que armazenam os grãos e sementes em sacos de nylon, cabaças,
pois se trata de recipientes com pouca vedação estando suscetível a infiltrações, entradas de
insetos, entre outro. Os agricultores que utilizam esse tipo de recipientes relataram que as
mudanças são significativas e notórias, por exemplo, não germinam, perda dos cultivares,
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mau cheiro, etc. Enquanto, os agricultores que guardam em garrafas Pet e latas não relataram
tais problemas.
Em relação à secagem das sementes, 100% dos agricultores relataram que realizam a
secagem antes de armazenar as sementes (Figura 10). O tipo de secagem realizada pelos
agricultores é expondo as sementes e grãos ao sol, um processo natural que garante a umidade
correta das sementes para armazenamento, dificultando o ataque de pragas e doenças.

Quando se referiu a problemas de germinação das sementes, 87,5% dos entrevistados
relataram que não tem problemas. Segundo ALMEIDA; MORAIS, (1997) o armazenamento
quando em condições inadequadas contribuirá para a redução da qualidade das sementes,
afetando a germinação da cultura na safra seguinte e, posteriormente a produtividade final,
fato esse que não ocorreu com as sementes da maioria dos agricultores. Os 12,5% que tem
problemas está relacionado ao agricultor que utiliza a cabaça como recipiente de
armazenamento, mostrado a pouca eficiência desse material para tal processo.

CONCLUSÕES
As principais sementes armazenadas pelos agricultores familiares pesquisados foram
arroz, milho e feijão, tendo um tempo de armazenamento de quatro a oito meses para seu uso
nos cultivos tradicionais. O processo de armazenamento de sementes se mostra eficiente em
relação à manutenção das condições básicas para germinação. O processo de armazenamento
é realizado de forma artesanal com uso principalmente de garrafas pet e latas, com cuidados
para a secagem no pré-armazenamento, uso de locais seguros e arejados, tendo pouca
contaminação com doenças e ataques de pragas. Entretanto percebeu-se alguns problemas no
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processo de armazenamento, principalmente pelo uso de embalagens inadequados, dificuldade
de encontrar materiais alternativos para serem usados. Assim, o aperfeiçoamento do processo
de armazenamento das sementes pode contribuir para diminuir os entraves no processo,
possibilitando melhores condições para a germinação e, consequentemente, para a
produtividade dos cultivos agrícolas.
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RESUMO: A criação de minhocas é uma atividade que visa normalmente à produção de
húmus, utilizado como fertilizante orgânico para plantas cultivadas. Nos últimos anos,
entretanto, essa atividade tem ganhado destaque no campo da conservação ambiental, devido
ao grande potencial que as minhocas possuem para a ciclagem de resíduos orgânicos vegetais
de origem doméstica. A partir dessa perspectiva, o objetivo deste trabalho é o de relatar a
experiência do projeto de extensão intitulado: “Minhocultura em Sistemas Fechados: Um
Exemplo de Sustentabilidade Ambiental a Serviço da Agricultura”, promovido pelo Campus
Itapetinga. O projeto consiste, basicamente, na realização de momentos de difusão desta
modalidade de minhocultura junto à população local, através de oficinas temáticas promovidas
dentro e fora do Campus e de demonstrações em eventos científicos e de outra natureza
consagrados na região de Itapetinga, abordando tecnologias para a criação de minhocas
adequadas a esta finalidade. Os resultados qualitativos e quantitativos obtidos até então
demonstram uma boa aceitação e interesse do público-alvo pela atividade, inclusive com relatos
de construção de sistemas alternativos de criação de minhocas por parte de ex-participantes,
utilizando as técnicas aprendidas nas oficinas. A atividade se mostra, portanto, uma boa
ferramenta de educação ambiental para a diminuição do descarte indevido de resíduos orgânicos
junto à população local, ao mesmo tempo em que se apresenta para alguns pequenos produtores
rurais locais como alternativa para a produção de fertilizante orgânico passível de ser
comercializado ou utilizado na própria atividade rural.
Palavras-chave: Conservação ambiental; Educação ambiental; Minhocultura.

BROADCAST OF PRACTICE OF EARTHWORM BREEDING IN
CLOSED SYSTEMS AS INSTRUMENT OF ENVIRONMENTAL
SUSTAINABILITY IN THE ITAPETINGA REGION, BA
ABSTRACT: Earthworm breeding is an activity that normally aims to the humus production,
used as an organic fertilizer for cultivated plants. In recent years, however, this activity has
gained prominence in the field of environmental conservation, because of the potential that the
worms have for cycling vegetables organic waste from households. From this perspective, the
objective of this study is to report the extent of project experience entitled: "Earthworm
breeding in closed systems: an example of the environmental sustainability in service of
agriculture" sponsored by Campus Itapetinga. The project consists basically in performing
broadcast moments of this type of earthworm breeding with the local population, through
thematic workshops promoted within and outside the Campus and demonstrations in scientific
events and otherwise enshrined in Itapetinga region, covering technologies for earthworm
breeding adequate to this purpose. The qualitative and quantitative results obtained so far
demonstrate a good acceptance and interest of the target audience for the activity, including
construction of reports of alternative systems of creating worms by former participants, using
the techniques learned in the workshops. The activity is shown, therefore, a good environmental
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education tool for the reduction of improper disposal of organic waste with the local population,
while it presents itself to some small local farmers as an alternative to organic fertilizer
production, which can be marketed or used in very rural activities.
KEYWORDS: Environmental conservation; Environmental education; Earthworm breeding.
INTRODUÇÃO
A criação de minhocas é uma atividade agrícola que visa normalmente a produção de
húmus, o qual é considerado um fertilizante de alta qualidade para as plantas cultivadas
(PADMAVATHIAMMA et al. 2008), além de um ótimo condicionador de solo
(PADMAVATHIAMMAet al. 2008; LAZCANO & DOMINGUEZ, 2011). Além da sua
finalidade direta na agricultura, a minhocultura tem ganhado cada vez mais notoriedade nos
últimos anos como instrumento de conservação e educação ambiental, devido ao seu potencial
para a ciclagem de resíduos sólidos orgânicos vegetais, o qual vem sendo analisado por diversos
pesquisadores, principalmente nos países em desenvolvimento (SHARMA et al. 2011; TAHIR
& HAMID, 2012). Uma das técnicas de minhocultura que se destaca no campo da conservação
ambiental é a da criação em recipientes fechados, com a possibilidade de dimensionamento dos
sistemas de criação de acordo com as necessidades do produtor.Tais características fazem da
minhocultura uma ótima opção para as pequenas propriedades rurais de produção
agroecológica, levando em conta a diversidade de atividades agropecuárias observada nestes
espaços (ALTIERI, 1987; 2009),com as quais a minhocultura pode ser consorciada, e tendo em
vista a possibilidade de obtenção de materiais reaproveitáveis que podem ser utilizados na
construção de minhocários. Além disso, a criação de minhocas é uma atividade agro-zootécnica
que proporciona ao produtor um grande sucesso financeiro, pois além de ser uma atividade de
forte cunho ecológico, pode-se obter lucro com a venda e utilização do húmus, a
comercialização de minhocas, produção de farinha de minhoca e o chorume, que pode ser usado
tanto como defensivo agrícola como para a ciclagem de resíduos orgânicos. O interesse pela
técnica é observado tanto no meio rural quanto urbano, por conta de a atividade poder ser
dimensionada de acordo com o espaço disponível, sendo desenvolvida através de tecnologias
de baixo custo e adaptáveis à pequena produção (CASTRO, 2013).
No IF Baiano Campus Itapetinga, BA é desenvolvido o projeto “Minhocultura em
Sistemas Fechados: Um exemplo de Sustentabilidade Ambiental a Serviço da Agricultura”
como incentivo visando que o pequeno produtor possa desenvolver uma atividade que
proporcione, ao mesmo tempo, a conservação ambiental e produção agrícola sustentável. Sendo
assim, o objetivo deste trabalho é o de relatar a experiência da execução do projeto de extensão
intitulado: “Minhocultura em Recipientes Fechados: um Exemplo de Sustentabilidade
Ambiental a Serviço da Agricultura”, o qual visa difundir essa atividade na região de Itapetinga
e municípios vizinhos como estratégia alternativa de obtenção de renda em pequenas
propriedades rurais,bem como ferramenta de educação ambiental junto à população destas
localidades.
MATERIAL E MÉTODOS
O projeto em questão está em execução há um ano e quatro meses, tendo início em março
de 2014. Para a realização deste trabalho, estão sendo utilizados quatro minhocários portáteis
constituídos de caixas sobrepostas; as espécies de minhocas mantidas nesses ambientes de
criação são a Vermelha-da-Califórnia (Eiseniaandrei) e a Violeta-do-Himalaia
(Perionyxexcavatus), utilizados na demonstração do funcionamento e manejo dos sistemas de
criaçãotendo também, como material de apoio, um manual didático de minhocultura produzido
especificamente para a utilização nas oficinas temáticas.
Esse processo de difusão está sendo realizado em espaços diversos, tais como oficinas
temáticas (para as quais, dias de campo agropecuário e eventos consolidados na região (como
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a Exposição Agropecuária de Itapetinga), por meio da apresentação das técnicas utilizadas na
criação de minhocas em recipientes fechados e estratégias de educação ambiental que
estimulariam os entrevistados a praticar tal atividade. Os resultados foram apresentados de
forma quantitativa e qualitativa, a depender do tipo de abordagem e/ ou metodologia utilizada
nas práticas de difusão.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As atividades do projeto tiveram início com a realização de uma oficina comunitária sobre
o tema no IF Baiano Campus Itapetinga, na qual o público-alvo foi o de agricultores ligados à
associação local de pequenos produtores rurais. A oficina foi dividida em duas etapas: a
primeira teórica (entrega de cartilhas e materiais relacionados à minhocultura) e a prática no
campo agropecuário do Campus utilizando os minhocários. Os membros da Associação de
Pequenos Produtores Rurais do município iniciaram a produção de húmus e matrizes de
minhocas, sob acompanhamento do profissional do Campus Itapetinga responsável pela
oficina, considerando a pratica como uma forma difusa da educação ambiental e o manejo de
minhocas para finalidades variadas, tais como a pesca artesanal, mas também no que diz
respeito às atividades agropecuárias que eles realizam na Associação da qual fazem parte
(SANTOS & SOUZA, 2014).
O resultado desse primeiro momento se mostrou bastante positivo tanto para os
agricultores participantes quanto para o próprio ministrante da oficina, pois os momentos de
troca de experiências entre ambas as partes proporcionaram, um maior conhecimento sobre a
diversidade e usos de espécies locais de minhocas para finalidades variadas (principalmente a
pesca artesanal), fatores merecedores de investigação científica mais acurada, servindo também
para que os agricultores atestassem a viabilidade desta atividade na sua associação, visto que
os aspectos financeiros, materiais e de manejo das minhocas mostram-se condizentes com a sua
realidade ambiental e socioeconômica (SANTOS & SOUZA, 2015). Após esse momento,
algumas agricultoras ligadas a essa associação iniciaram suas atividades com a criação da
minhoca Vermelha-da-Califórnia (Enseniaandrei) com o apoio da equipe do IF Baiano
executora deste projeto, as quais apontam resultados positivos na produção de húmus e de
matrizes de minhocas, cerca de um ano após o início da atividade em suas propriedades
(SANTOS comunicação pessoal).
A exposição do projeto na 44ª e 45ª Exposição Agropecuária de Itapetinga também foi de
importância fundamental para a difusão desta atividade na região, visto que este evento é um
dos mais importantes do território de identidade do município e tem um público bastante
variado, o qual inclui estudantes, empresários e profissionais da área de ciências agrárias, bem
como a população em geral. Em pesquisa de opinião realizada durante a 44ª Exposição
Agropecuária, no stand local do IFBaiano, após demonstração de técnicas de minhocultura
junto ao público-alvo, mais de 90% dos participantes consideraram viável a prática desta
atividade em pequena escala, utilizando o resíduos orgânico produzido em sua própria
residência, levando em conta os fatores de incentivo apresentados no gráfico abaixo (figura 01).
Tais resultados dessa pesquisa apontaram a viabilidade de um programa de estímulo à prática,
em escala residencial, da minhocultura em recipientes fechados, visando incentivar na
população de Itapetinga o tratamento doméstico dos seus resíduos orgânicos, a exemplo do que
já ocorre em outras cidades do Brasil, com ótimos resultados (COMPOSTA SÃO PAULO,
2014).
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Figura 01. Principais fatores que incentivariam a prática da minhocultura doméstica pela
população de Itapetinga, de acordo com público entrevistado na Expo Itapetinga 2014. IF
Baiano, 2014.
Já durante a 45ª Exposição Agropecuária, ocorrida em 2015, foi repetida a experiência
das demonstrações práticas realizada em 2014, bem como foi oferecida uma oficina de
minhocultura utilizando resíduo orgânico doméstico, também com boa aceitação por parte dos
participantes. A culminância desses resultados se deu com a apresentação do trabalho durante
o I Seminário de Iniciação Científica do IFBaianoCampus Itapetinga, em dezembro de 2014.
Nesta ocasião, os participantes ouvintes (em sua maioria estudantes do curso técnico integrado
em Agropecuária) tiveram a oportunidade de conhecer, de forma mais direta,a proposta do
projeto junto aos alunos de IC Jr. (SANTOS, comunicação pessoal) o que auxiliou a despertar
o interesse pela atividade e a motiva-los a pensar na minhocultura doméstica como uma forma
de assumir, em caráter pessoal, o compromisso de gerir seus próprios resíduosorgânicos,
obtendo húmus e minhocas como resultado.

Figura 02 e 03. Oficina de minhocultura e apresentação do projeto realizada na 45°Expo
Itapetinga 2015. IFBaiano, 2015.
CONCLUSÕES
Os resultados obtidos com a execução do projeto até então têm se mostrado bastante
positivos no sentido de difundir a prática da minhocultura em recipientes fechados junto à
população de Itapetinga, uma vez que o público participante desses eventos tem demonstrado
interesse em obter mais informações e até mesmo iniciar a atividade em suas residências ou
propriedades rurais, seja qual for a finalidade (gestão de resíduos, produção de húmus e
minhocas para comercialização ou adubação orgânica, dentre outras). Assim, esses dados
apontam a viabilidade de um programa mais amplo de difusão e estímulo desta atividade junto
ao público em geral de Itapetinga visando, como objetivo principal, a diminuição gradual do
descarte indevido de resíduos sólidos orgânicos na região pela população em geral na região.
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DIGESTIBILIDADE DE BIOMASSA E FOLHAS DE AMENDOIM
FORRAGEIRO EM DIFERENTES ÉPOCAS DO ANO
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1

RESUMO: Dentre as vantagens da introdução de leguminosas na pastagem está a redução do
uso de fertilizantes e o aumento da longevidade e qualidade do pasto, com oferta de forragem
constante e com maior valor nutritivo. Este estudo foi conduzido com o objetivo de verificar a
variabilidade existente em 35 genótipos de amendoim forrageiro para digestibilidade in vitro
da matéria seca. O delineamento utilizado foi o de blocos casualizados, com quatro
repetições, em parcelas de um metro quadrado. Foram avaliados dois cortes, um no período
das águas e outro no período seco, no ano de 2013. A digestibilidade foi determinada para a
biomassa aérea e para as folhas. Foram estimados parâmetros genéticos e obtidos valores
genotípicos empregando-se a metodologia de modelos mistos. Correlações de Pearson foram
estimadas entre os valores genotípicos da biomassa e das folhas. Segundo a análise de
deviance e os limites superior e inferior do intervalo de confiança, não houve variabilidade
entre os genótipos. As digestibilidades médias para o período das águas foram 60,16% e
58,96% e no período de seca, 66,84% e 71,50%, respectivamente, para biomassa e folhas.
Houve correlação significativa entre as digestibilidades de biomassa e folha, porém de baixa
magnitude. Conclui-se que a falta de variabilidade não possibilita a seleção e,
consequentemente, a obtenção de ganhos para digestibilidade in vitro da matéria seca entre os
genótipos avaliados. No entanto, mais estudos devem ser realizados quanto às diferenças
observadas entre biomassa e folhas no período das águas e entre os valores nos diferentes
períodos do ano.
Palavras–chave: Arachis pintoi, genótipos, qualidade

BIOMASS AND LEAVES DIGESTIBILITY OF FORAGE PEANUT IN
DIFFERENT SEASONS
ABSTRACT: Among the advantages of the introduction of legumes in the pasture, there are
the reduction of fertilizers and the increase of longevity and quality of pasture, offering
constant forage with higher nutritive value. The objective of this study was to verify the
variability of 35 genotypes of forage peanut for in vitro dry matter digestibility. The design
was a randomized complete block with four replications in plots of one square meter. Two
cuts were evaluated, one in the rainy season and one in the dry season in 2013. The
digestibility was determined for aerial biomass and leaves. Pearson correlations were
estimated between genotypic values of biomass and leaves. According to deviance analysis
and upper and lower limits of the confidence interval, there was no variability among
genotypes. Digestibility averages for the rainy season were 60.16% and 58.96% and for the
dry season, 66.84% and 71.50%, respectively, for biomass and leaves. There was significant
correlation between digestibility of biomass and leaves, but low magnitude. The lack of
variability does not allow the selection and hence obtaining gains for the trait in vitro dry
matter digestibility among the evaluated genotypes. However, more studies are needed about
the differences between biomass and leaves during the rainy season and between the values at
different seasons.
KEYWORDS: Arachis pintoi, genotypes, quality
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INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, pesquisas no Brasil com leguminosas forrageiras em associação
com gramíneas ganharam grande impulso e estudos têm mostrado as vantagens da introdução
de leguminosas nas pastagens, como aumento da longevidade e redução do uso de
fertilizantes nitrogenados (AZEVEDO JUNIOR et al., 2012). Além disso, as leguminosas
trazem melhorias na quantidade e qualidade da forragem, aumentando o consumo de matéria
seca, o valor nutritivo e teores de proteína bruta, com melhoria da digestibilidade (AZEVEDO
JUNIOR et al., 2012; GOBBI et al., 2010; LASCANO, 1994). Entre as leguminosas
forrageiras tropicais, as espécies do gênero Arachis se destacam por apresentar elevada
persistência nos sistemas de consórcio e boas características bromatológicas (MENEZES et
al., 2012).
O valor nutritivo do amendoim forrageiro (Arachis pintoi) é maior que o observado em
gramíneas e considerado melhor que o da maioria das leguminosas forrageiras de importância
comercial (LASCANO, 1994). Os valores de matéria seca variam de 14 a 29%, proteína bruta
de 13 a 26%, fibra em detergente neutro de 48 a 55,5%, fibra em detergente ácido de 28 a
41,6% e digestibilidade da matéria seca de 48 a 67%, com pequena diferenciação entre folhas
e talos, inclusive nos períodos seco e de chuva, o que torna a espécie uma opção de forragem
estável ao longo do ano (FERREIRA et al., 2012b; GOBBI et al., 2010; LASCANO, 1994).
O objetivo deste trabalho foi verificar a existência de variabilidade e selecionar
genótipos de amendoim forrageiro em relação à digestibilidade in vitro da matéria seca por
metodologia de modelos mistos.
MATERIAL E MÉTODOS
Foram avaliados 35 genótipos de amendoim forrageiro presentes na estação
experimental da Embrapa Acre, Amazônia Ocidental brasileira. O clima da região é
classificado segundo Köppen como Awi (quente e úmido), com temperatura máxima de 31°C
e mínima de 21°C, precipitação média anual de 1900 mm, umidade relativa de cerca de 80%,
período chuvoso de outubro a maio e déficit hídrico de junho a setembro.
O delineamento experimental foi o de blocos casualizados com quatro repetições.
Parcelas de 1 m2 de área útil foram estabelecidas durante o período de dezembro de 2010 a
abril de 2011, quando o corte para uniformização foi realizado. Dois cortes de avaliação
foram realizados, um na época de chuvas com período de rebrota de 70 dias, realizado em
janeiro de 2013, e outro na época seca com período de rebrota de 80 dias, em julho 2013,
ambos a 2 cm da superfície do solo. O material vegetal foi levado ao Laboratório de
Bromatologia da Embrapa Acre, sendo separado em uma fração com toda a biomassa aérea e
outra apenas em folhas, seco em estufa com circulação forçada de ar a 55 °C por 72 horas,
triturado e, posteriormente, submetido às análises para determinação da digestibilidade in
vitro da matéria seca (%), pelo procedimento tradicional de dois estágios de Tilley e Terry
(1963), adaptado para fermentador ruminal (ANKOM, 2010).
Análises considerando cada corte separadamente foram realizadas. A metodologia de
modelos mistos foi aplicada, onde o efeito do genótipo foi considerado aleatório e o efeito de
corte (período seco e chuvoso) fixo, segundo o modelo: y = Xr + Zg + e, em que y é o vetor
de dados, r é o vetor dos efeitos de repetição somados à média geral, g é o vetor dos efeitos
genotípicos e e o vetor de erros ou resíduos, X e Z são as matrizes de incidência para os
respectivos efeitos.
A diferença entre os genótipos foi baseada na análise de deviance e no limite inferior e
superior dos valores genotípicos preditos pela melhor predição linear não enviesada (BLUP).
Os componentes de variância foram estimados pela máxima verossimilhança restrita (REML),
bem como os coeficientes de herdabilidade e a precisão experimental foi medida pela acurácia
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de seleção e coeficiente de variação experimental. A correlação entre os valores genotípicos
das digestibilidades de biomassa e folhas foi realizada pela correlação de Pearson a 5% de
probabilidade. Todo o procedimento estatístico seguiu metodologia proposta por Resende
(2007) e foi processado no programa Selegen (RESENDE, 2007).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Não houve diferenças entre os genótipos quanto à digestibilidade in vitro da matéria
seca da biomassa e das folhas para cada período de avaliação. Isto sugere que não há
possibilidade de seleção, uma vez que não houve variabilidade genotípica e os materiais
avaliados apresentaram sobreposição dos limites inferiores e superiores do intervalo de
confiança (RESENDE, 2007). Resende (2007) ressalta que procedimentos estatísticos provam
apenas diferenças, ou seja, não provam que os materiais avaliados são iguais, possibilitando
apenas inferir que não se conseguiu confirmar diferenças entre eles pelo método utilizado.
Além disso, informações, mesmo sem variabilidade, sobre a qualidade dos genótipos são
importantes no contexto do melhoramento, pois suas interações com outras características
podem alterar as estratégias do programa de melhoramento, bem como a qualidade das
progênies. Nas Figuras 1 e 2 é possível observar que os valores genotípicos (VG) foram
estáveis e que a variação da média fenotípica (MF), segundo a classificação dos genótipos, foi
baixa, com os limites superiores e inferiores do intervalo de confiança (LSIC e LIIC,
respectivamente) sobrepondo-se.
A digestibilidade média no período das águas foi de 60,16% e 58,96% para a biomassa
e folhas, respectivamente, e no período de seca, 66,84% e 71,50% (Tabela 1). Quanto à
qualidade da forragem, Brito et al. (2003) afirmam que é relevante acima de 55% de
digestibilidade, relacionada à maturidade fisiológica e parte da planta avaliada, e Ferreira et
al. (2012a) sugerem que valores de digestibilidade in vitro da matéria seca menores que 66%
limitam o consumo devido ao enchimento do rúmem. Na região dos Cerrados no CentroOeste brasileiro, Ferreira et al. (2012a) obtiveram valores de 65,7% a 72,1% de
digestibilidade de biomassa, sem diferenças entre os genótipos avaliados. Já em experimentos
no Sul da Bahia, Ferreira et al. (2012b) observaram diferenças entre genótipos, com valores
variando de 43,1% a 51,3%, e atribuem as diferenças nos valores observados aos locais de
avaliação, com suas características edafoclimáticas intrínsecas, bem como os genótipos
escolhidos, o tipo de corte e aos períodos de avaliação. Segundo Brito et al. (2003), a
digestibilidade das folhas é maior pelos menores teores de lignina e células da parede
secundária menos desenvolvidas que no caule, facilitando a digestão. No entanto, a
digestibilidade média de folhas menor que da biomassa pode sugerir alteração fisiológica
pontual no período avaliado, além da maior variação fenotípica (Tabela 2), que pode ter
contribuído para os valores observados. Lascano (1994) comenta que a espécie apresenta
pequenas variações de digestibilidade entre folhas e talos ao longo do ano, principalmente em
regiões com estações bem definidas, devido a alterações no conteúdo da parede celular,
mostrando valores de 67% e 60% nas folhas e 63% e 62% nos talos no período das águas e
seco, respectivamente.
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Figura 1. Digestibilidade in vitro da matéria seca (% DIVMS) de 35 genótipos de amendoim
forrageiro no período das águas. A. Digestibilidade da biomassa; B. Digestibilidade das
folhas. VG: valor genotípico; LIIC: limite inferior do intervalo de confiança; LSIC: limite
superior do intervalo de confiança; MF: média fenotípica. Embrapa AC, 2013.
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Figura 2. Digestibilidade in vitro da matéria seca (% DIVMS) de 35 genótipos de amendoim
forrageiro no período seco. A. Digestibilidade da biomassa; B. Digestibilidade das folhas.
VG: valor genotípico; LIIC: limite inferior do intervalo de confiança; LSIC: limite superior
do intervalo de confiança; MF: média fenotípica. Embrapa AC, 2013.
Não houve variabilidade genética, o que gerou estimativas nulas de herdabilidades,
refletindo nos valores de acurácia (Tabela 2). Segundo Resende e Duarte (2007), a acurácia
informa sobre o correto ordenamento das cultivares para fins de seleção e sobre a eficácia
dessa inferência no valor genotípico do material, sendo uma relação entre as variâncias
obtidas. No entanto, os coeficientes de variação (CV) experimental, também baixos, sugerem
boa precisão experimental (MENEZES et al., 2012). Ferreira et al. (2012b) observaram CV
para digestibilidade de 4,9% e Oliveira, para a mesma variável, valores de 8,1% a 3,7%, o que
resulta do maior controle ambiental no laboratório. A variabilidade fenotípica, maior em
relação à genética, reflete a influência ambiental embutida nos dados fenotípicos, o que
aumenta assim sua variação (RESENDE e DUARTE, 2007).
Tabela 1. Valores genotípicos de 35 genótipos de amendoim forrageiro da digestibilidade in
vitro da matéria seca (%) no período das águas e seca para a biomassa e folhas. Embrapa AC,
2013.
Período das Águas
Período da Seca
Genótipo
Biomassa
Folhas
Biomassa
Folhas
23
60,23
59,52
66,77
71,49
32
60,00
58,72
66,98
71,50
34
60,18
59,70
66,65
71,51
35
60,27
58,51
66,57
71,53
36
60,18
58,98
66,50
71,50
39
60,13
58,68
66,48
71,52
55
60,14
59,38
66,98
71,53
57
60,15
58,63
67,19
71,55
59
60,15
58,48
67,19
71,53
60
60,20
58,74
66,82
71,53
61
60,25
59,13
67,24
71,49
76
59,94
58,83
66,82
71,52
77
60,26
59,43
66,90
71,54
78
60,14
58,68
67,01
71,48
81
60,29
59,42
67,00
71,50
82
60,13
58,91
66,42
71,48
83
59,99
59,00
67,08
71,48
84
60,16
59,98
67,04
71,52
85
60,24
59,59
67,09
71,51
86
60,22
58,88
66,76
71,55
88
60,18
58,73
66,77
71,49
90
60,18
59,48
66,96
71,51
91
60,06
58,62
66,40
71,50
92
60,23
59,29
66,91
71,51
95
60,10
58,64
66,87
71,51
96
60,19
59,04
67,58
71,49
97
60,19
59,03
66,50
71,50
100
60,14
57,94
67,15
71,51
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102
104
105
107
109
110
112
Média

60,11
60,21
60,23
60,11
60,23
60,11
60,05
60,16
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58,42
58,93
59,18
58,93
58,75
59,07
58,31
58,96

65,82
67,09
66,97
66,48
67,15
66,49
66,81
66,84
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71,45
71,49
71,49
71,48
71,49
71,47
71,47
71,50

Tabela 2. Estimativas de componentes de variância genotípica e residual (Vg e Ve,
respectivamente); variância fenotípica individual (Vf); herdabilidade ± desvio-padrão da
herdabilidade (h2g±s(h2g)); acurácia da seleção (AcS); Coeficientes de Variação: genético
(CVg); ambiental (CVe) e relativo (CVr = CVg/CVe) de 35 genótipos de amendoim
forrageiro. Embrapa AC, 2013.
Variável1
Vg
Ve
Vf
h2g ±s(h2g)
AcS
CVg% Cve% CVr
Período das águas
Biomassa
0,21 25,21 25,42 0,008±0,022
0,179
0,76
8,35 0,09
Folhas
1,24 28,42 29,66 0,042±0,049
0,386
1,89
9,04 0,21
Período da seca
Biomassa
0,76 19,25 20,02 0,039±0,047
0,373
1,32
6,56 0,20
Folhas
0,05 15,57 15,62 0,003±0,014
0,115
0,32
5,52 0,06
1

digestibilidade in vitro da matéria seca da biomassa aérea e das folhas.

As correlações entre os valores genotípicos de digestibilidade de biomassa e folhas
foram significativas, mas de baixa magnitude, (0,37 no período das águas e 0,28 na seca),
mostrando a relação linear entre a digestibilidade entre as diferentes partes dos materiais
analisados.
CONCLUSÕES
Não há variabilidade entre os genótipos avaliados quanto à digestibilidade in vitro da
matéria seca.
Qualquer genótipo avaliado pode ser utilizado no programa de melhoramento genético
da espécie com relação à digestibilidade in vitro da matéria seca, não havendo possibilidades
de ganhos de seleção para esta característica.
Outras características devem ser avaliadas em associação com a digestibilidade em
virtude das possíveis interações genéticas e ambientais para fins de seleção.
As causas dos menores valores da digestibilidade nas folhas em relação à biomassa no
período das águas devem ser melhor investigadas, bem como entre os períodos,
principalmente, quanto aos caracteres bromatológicas.
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DINÂMICA POPULACIONAL DE ADULTOS DE Leptopharsa heveae
(HEMIPTERA: TINGIDAE) EM CLONE DE SERINGUEIRA, EM
ITIQUIRA, MT
Rodrigo Souza Santos1
Pesquisador A – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa Acre).
e-mail: rodrigo.s.santos@embrapa.br
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RESUMO: O percevejo-de-renda Leptopharsa heveae Drake e Poor (Hemiptera: Tingidae) é
uma das mais importantes pragas da heveicultura no Brasil, principalmente nas regiões
Sudeste e Centro-Oeste. Devido ao seu hábito sugador, esta praga leva a reduções na
produção de látex em até 30%. O objetivo deste estudo foi verificar a dinâmica populacional
de adultos de L. heveae, em talhão de seringueira do clone RRIM 600, no município de
Itiquira, MT. Semanalmente eram vistoriadas três folhas maduras, no terço inferior da copa de
quatro árvores, no período de julho de 2003 a dezembro de 2005, verificando o número de
insetos adultos nas mesmas. Os picos populacionais de L. heveae ocorreram nos meses de
outubro nos anos de 2003 e 2004 e, em novembro, no ano de 2005.
Palavras–chave: HEVEICULTURA, FLUTUAÇÃO POPULACIONAL, MOSCA-DERENDA.

POPULATION DYNAMIC OF ADULTS OF Leptopharsa heveae
(HEMIPTERA: TINGIDAE) IN RUBBER TREE CLONE IN ITIQUIRA,
MATO GROSSO STATE, BRAZIL
ABSTRACT: The lace bug Leptopharsa heveae Drake and Poor (Hemiptera: Tingidae) is
one of the most important heveiculture pests in Brazil, mainly in southeast and central-west
regions. Due to its sucking habit, this pest leads to reduction in latex production in up to 30%
of them. This study aimed to determine the population dynamics of L. heveae’s adults in plot
of the RRIM 600 rubber tree clone, in Itiquira, MT, Brazil. Three mature leaves in the lower
third of the canopy of four trees were weekly inspected, from July 2003 to December 2005,
checking the number of adult insects in them. The population peaks of L. heveae occurred in
October, in 2003 and 2004 respectively, and in November 2005.
KEYWORDS: HEVEICULTURE, POPULATION FLUCTUATION, RUBBER TREE
LACE BUG.
INTRODUÇÃO
A seringueira, da qual se extrai a borracha natural, é uma planta originária da região
Amazônica e pertence ao gênero Hevea, da família Euphorbiaceae. Gênero este que reúne
atualmente 39 espécies, sendo 11 encontradas no Brasil (GONÇALVES et al., 1997;
TROPICOS, 2015). Dentre as espécies deste gênero, se destaca Hevea brasiliensis (Willd.
ex Adr. de Juss.) Müell. Arg. por possuir maior capacidade reprodutiva, maior
variabilidade genética e a maior produtividade de látex (FRANCISCO et al., 2004).
A seringueira possui como centro de origem a região Amazônica, nas margens de rios e
lugares inundáveis de mata de terra firme, ocorrendo preferencialmente em solos argilosos e
férteis (SANTOS, 2011). A partir da retirada de sementes de seu hábitat natural, passou a ser
cultivada em sistema de monocultivo em várias partes do mundo, inclusive em muitos
Estados brasileiros.
É sabido que o monocultivo simplifica a biodiversidade e favorece a adaptação e
manutenção de insetos herbívoros e fitófagos na área (ALTIERI, 1994). Estes, em altos níveis
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populacionais, podem interferir na fisiologia das plantas e, consequentemente, na produção de
látex. Assim, com o aumento da área plantada e a adoção da monocultura em áreas
extensivas, a incidência de ataque de pragas se tornou mais comum. Dentre as pragas
associadas à cultura, destaca-se o percevejo-de-renda, Leptopharsa heveae Drake e Poor
(Hemiptera: Tingidae) (Figura 1). Este inseto foi registrado pela primeira vez em 1935 no
município de Boa Vista, RR e Rio Tapajós, PA, por Charles H. T. Townsend (DRAKE e
POOR, 1935). No ano de 1977, este inseto tornou-se praga dos seringais no município de
Mosqueiro, PA, ocorrendo em viveiros e seringais jovens de cinco anos de idade e, em 1981
foi detectado no município de Itiquira, MT (FONSECA, 2001).

Figura 1. Adulto de Leptopharsa heveae em face abaxial de folíolo de seringueira.
(Crédito da imagem: Fernando da Silva Fonseca).
As ninfas e adultos sugam a seiva das folhas, o que diminui sua atividade fotossintética
e debilita as plantas. O ataque em altas infestações pode provocar redução de até 28% no
crescimento em altura e de até 44,5% no diâmetro do colo das plantas, em mudas de
seringueira em viveiros (MOREIRA, 1986) ou, ainda, queda na produção de látex em até 30%
(TANZINI e LARA, 1998).
Estudos de dinâmica populacional de insetos-praga e de seus inimigos naturais são
fundamentais para o conhecimento da época de maior ocorrência de ambos, proporcionando,
assim, o estabelecimento de programas de controle eficientes e racionais e viabilizando o
planejamento das estratégias de manejo mais eficazes (RONCHI-TELES e SILVA, 2005;
SANTOS e SILVA, 2013).
Nesse sentido, este estudo objetivou conhecer a dinâmica populacional de adultos de L.
heveae, em plantio comercial de seringueira do clone RRIM 600 na fazenda da empresa
Plantações Edouard Michelin Ltda., no município de Itiquira, MT.
MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi conduzido entre julho de 2003 a dezembro de 2005 na fazenda da empresa
Plantações Edouard Michelin Ltda., localizada no município de Itiquira, MT (17°22’23’’S,
54°44’23’’W), em talhão de seringueira, cultivado em sistema policlonal. Para o estudo da
dinâmica populacional de L. heveae foi escolhido o clone RRIM 600, por ser um dos clones
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preferencialmente cultivados na região, por apresentar boa produtividade de látex e pela
homogeneidade fenológica das árvores no talhão. Foram realizadas 131 amostragens durante
o período de estudo, que correspondeu a três anos agrícolas (do enfolhamento até a
senescência natural das árvores). Todas as árvores foram cultivadas em regime tradicional de
monocultivo, com espaçamento de 2,5 m entre árvores e 8 m entre linhas, altura aproximada
de 12 m e idade entre 11 e 12 anos. As árvores não receberam nenhum tipo de tratamento
fitossanitário durante a realização do estudo.
Semanalmente, eram vistoriadas em campo três folhas maduras (completamente
expandidas) em quatro árvores, escolhidas de forma aleatória (12 folhas/amostragem = 36
folíolos/amostragem), as quais tinham as faces abaxial e adaxial observadas, à procura de
adultos de L. heveae. O número de insetos era anotado em planilha de campo. As folhas
estavam em galhos localizados no terço inferior da copa das árvores, pois ninfas e adultos de
L. heveae se distribuem uniformemente nos diferentes estrados da planta, não comprometendo
a amostragem vertical (CIVIDANES et al., 2004).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dos 4.716 folíolos analisados, foram contabilizados 3.004 adultos de L. heveae, uma
média de aproximadamente 0,64 adulto por folíolo.
No ano de 2003 foram realizadas 27 amostragens e foram verificados 1.244 adultos de
L. heveae (média de 46,1 insetos/amostragem) e nos anos de 2004 e 2005 foram realizadas 52
amostragens/ano, sendo registrados 1.138 (média de 22 insetos/amostragem) e 622 insetos
(média de 12 insetos/amostragem) adultos, respectivamente. Características físicas e/ou
químicas presentes nos diferentes clones podem influenciar, positiva ou negativamente, a
alimentação e oviposição de L. heveae (SANTOS, 2014). No entanto, como se trata do
mesmo clone em três anos distintos, as condições meteorológicas (pluviosidade, temperatura,
insolação e umidade relativa) podem ter sido a principal causa da variação populacional do
inseto na área, assim como exercem influência na população de seu inimigo natural, o
parasitoide de ovos Erythmelus tingitiphagus (Soares) (Hymenoptera: Mymaridae) (SANTOS
e SILVA, 2013). O aumento da população de E. tingitiphagus na área também pode acarretar
numa diminuição da população de adultos e ninfas, visto que mata o hospedeiro na fase de
ovo (SANTOS e FREITAS, 2008), diminuindo a população de ninfas e adultos.
Os picos populacionais de L. heveae ocorreram no mês de outubro, nos anos de 2003 e
2004 e, no mês de novembro, em 2005 (Figura 1). Santos e Freitas (2008), constataram o pico
populacional de ovos de L. heveae para o clone RRIM 600, em novembro de 2005, em
Itiquira, MT. Em outro estudo, desenvolvido na a mesma área por Santos (2014), foi
verificado o pico populacional de ninfas de L. heveae no período de setembro a outubro. Estes
resultados se correlacionam, visto que as ninfas de L. heveae atingem o estádio adulto em
meados de outubro, o que aumenta a população de adultos entre os meses de outubro e
novembro na região. Desta forma, a reprodução e oviposições de L. heveae, ocorrendo entre
outubro e novembro, aumentaria consideravelmente o número de ovos período de novembro.
Os estudos de dinâmica populacional de L. heveae, desenvolvidos e Itiquira, MT
demonstram que a época para uma intervenção (geralmente aplicação de produtos
fitossanitários ou o fungo Sporothrix insectorum Hoog e Evans) contra o percevejo-de-renda,
deva ser realizada entre agosto e setembro na região, período que anteciparia ao aumento
populacional de ninfas e adultos, diminuindo a população do inseto nos talhões de
seringueira.
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Figura 1. Dinâmica populacional de adultos de Leptopharsa heveae em clone de seringueira
RRIM 600, no período de julho de 2003 a dezembro de 2005, em Itiquira, MT.
CONCLUSÕES
Há variação na dinâmica populacional de Leptopharsa heveae no clone de seringueira
RRIM 600.
Os picos populacionais do inseto se deram nos meses de outubro em 2003 e 2004 e, no
mês de novembro em 2005.
O controle do inseto deve ser realizado entre agosto e setembro, antecipando o pico
populacional de ninfas e adultos na região.
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DOSES DE NITROGÊNIO NA CULTURA DO MILHO
EM CRUZEIRO DO SUL - ACRE
James Maciel de Araujo, Marcos Geovane Pedroza de Abreu, Leonardo Barreto
Tavella, Rychardson Geovane Pereira de Oliveira, Hugo Mota Ferreira Leite e Jessica
Larissa de Souza Bezerra
RESUMO: O objetivo desse trabalho é elaborar uma curva de calibração para o nitrogênio,

estimando-se uma dose ideal para a cultura do milho em Cruzeiro do Sul - Acre. As
adubações de cobertura foram realizadas aos 20 e aos 40 dias após semeadura com 0, 50, 100,
150, 200 kg de N ha-1. De acordo com os resultados obtidos podemos observar que houve
efeito de aditividade nas doses de nitrogênio. As variáveis analisadas neste trabalho foram:
altura de planta, inserção de espiga, números de grãos por espiga e rendimento de grão se
comportaram de maneira linear mostrando o efeito de aditividade dos tratamentos e também
se compararmos as doses houve uma dispersão de doses mostrado bem de forma polinomial.
No entanto a variável massa, de massa de 100 grãos se ajustou a uma função quadrática. O
maior rendimento foi observado na dose de 200 kg/ha-1 com uma produtividade 5216,93 kg.
Verificou-se efeito positivo para as doses de N para a variedade Al Bandeirante que
obtiveram produção media 3149 kg/ha sendo a dose que obteve melhor desempenho
produtivo foi a de 100 kg ha-1.O maior rendimento de grãos observado no Hibrido foi dose
200 kg/ha com uma produção de 5216,93 kg.A produção da maior dose nitrogênio apresentou
uma aditividade de 81,12%.Nas variaveis altura de planta, inserção de espiga, numero de
grãos por espiga foi constatado uma aditividade do nitrogênio.
Palavras-chave: Adubação nitrogenada, Curva de calibração, Lixiviação de Nitrogênio,
Sulfato de Amônia, Rendimento de grão.

NITROGEN DOSES ON MAIZE IN SOUTHERN CROSS – ACRE
ABSTRACT:.The aim of this study is to develop a calibration curve for nitrogen, estimating
an optimal dose for corn in in Cruzeiro do Sul - Acre. Fertilization coverage were performed
at 20 and 40 days after sowing with 0, 50, 100, 150, 200 kg N ha-1. According to the obtained
results we can observe that there was effect on additivity of nitrogen. The variables analyzed
in this study were: plant height, ear insertion, grain numbers per spike and grain yield behaved
linearly showing the additivity effect of treatments and also compare the doses there was a
dose dispersion shown good polynomial form. However the mass variable, mass of 100 grains
adjusted to a quadratic function. The highest yield was observed at the dose of 200 kg / ha-1
with a productivity 5216.93 kg. It was found positive effect on N rates for variety Al
Bandeirante who obtained average yield 3149 kg / ha and the dose had the best growth
performance was 100 kg ha-1.The highest grain yield was observed in Hybrid dose 200 kg /
ha with an output of 5216.93 kg.A production of higher nitrogen dose showed a 81.12% .In
additivity variables plant height, ear insertion, grain number per ear was found a nitrogen
additivity.
KEYWORDS: Nitrogen fertilization, Calibration curve Leaching of Nitrogen, Ammonia
Sulphate, grain yield.
INTRODUÇÃO
A cultura do milho Zea Mays L. representa importância dentro do cenário agrícola, por
ser fonte de alimento tanto para seres humanos e animais. O seu cultivo vem aumentando sua
área cultivada cerca de 9,8% a cada safra no Brasil, devido a fatores como: o aumento do
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consumo interno desse grão, e também alta na exportação para mercados como China e dos
Estados Unidos (CONAB 2012).
O Estado do Acre possui 152.589 km2, o que corresponde a 1,79% do território
nacional. Localiza-se e ocupa 3,16% da Região Norte (ACRE, 2006). O vale do Juruá é uma
micro região do estado do Acre. A capital dessa micro região é Cruzeiro do Sul, sendo a
segunda maior cidade em população e desenvolvimento. A cidade possui uma área de 7.925
km² representando 5.1939 % do Estado, 0.2057 % da Região e 0.0933 % de todo o território
brasileiro. Com uma população estimada pelo IBGE de 77,004 habitantes (CRUZEIRO DO
SUL 2013).
Na última safra 2012/2013 o Estado do Acre cultivou uma área de 46,7 mil hectares,
com uma produção de aproximadamente 113,1 mil toneladas de milho (CONAB 2013). Na
cidade de Cruzeiro do Sul, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística a
produção de milho é de 620 toneladas, equivalendo a 0,54% da produção de milho do estado
(IBGE 2014).
A cultura do milho é estratégica para uma região que busca gerar empregos, fortalecer
sua economia e tornar suas cadeias produtivas mais fortes e competitivas. Na região do Alto
Juruá há uma grande demanda de milho, grande parte, é devido a vocação da região de
produzir aves, segundo dados do IBGE. O vale do Juruá possui um plantel de 219 mil aves.
Consumindo aproximadamente 15 toneladas de milho grão dia (IBGE 2014).
A produção de milho em grão, está relacionada diretamente com o estado nutricional da
cultura. O nitrogênio é o elemento que apresenta maior efeito sobre a produtividade de milho
(SOUSA; LOBATO, 2004). Para se recomendar dose de nitrogênio, tem que se levar em
conta o histórico produtivo da área, as características de solo da região e a climatologia do
local (HURTADO et al., 2009).
Tendo em vista que o estado do Acre, está localizado em uma região de clima quente e
úmido, alta precipitação e características ímpares de solo. A constituição é de argilas de alta
atividade de carga permanente, baixo a médio conteúdo de óxidos de ferro, e ausência de
gipsita ou outros óxidos de cristalinos de alumínio (WADT, 2002).
O milho é uma cultura muito exigente em diversos fatores: como, por exemplo,
fertilidade do solo, acidez do solo, luminosidade e disponibilidade hídrica. No entanto, um
dos pilares para a produção de milho em larga escala é a adubação para suprir a planta com
nutrientes de forma adequada (HURTADO 2009).
O nutriente mais demandado pela cultura do milho é o nitrogênio. Ele é demandado,
pois este está envolvido com a síntese proteica. Sua aplicação deve ser realizada em cobertura
para aumentar sua eficiência. Sendo este o nutriente necessário em maior quantidade e, seu
manejo mais complexo em relação aos demais nutrientes (SILVA et al., 2005; GOMES et al.,
2007; FORNASIERI FILHO, 2007).
Para isso, é necessário a realização de trabalhos que permitam obter maior
produtividade de milho em uma mesma área. Possibilitando menor pressão sobre as áreas de
florestas nativas. Assim este trabalho tem como objetivo elaborar uma curva de calibração
para o nitrogênio, estimando-se uma dose ideal para a cultura do milho em Cruzeiro do Sul Acre.
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi realizado na Granja Carijó, no município de Cruzeiro do Sul, Acre,
localizado: latitude 7° 36' S, longitude 72° 41' W), durante o período de março a junho de
2014.
3.1 CARACTERIZAÇÕES EDAFOCLIMÁTICA DA ÁREA
A classificação de Köppen indica que o clima da região é classificado como tropical
úmido (Af) com chuvas bem distribuídas ao longo do ano e ausência de estação seca. A
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altitude média é de 170 metros, com precipitação média anual de 2074 mm. A nebulosidade
no Estado do Acre se dá por nuvem de média a baixa altura, com valores de cobertura entre
7/10 e 9/10 durante a época das chuvas e entre 4/10 e 7/10 durante a estiagem. A umidade
relativa do estado varia de acordo com a estação do ano. Na época das chuvas a umidade
relativa é alta, de 88%, e a oscilação diária varia entre 55 e 98%. Durante a estiagem a média
baixa para 75% e a variação diária fica entre 50 e 87% (DUARTE, 2006).
Tabela 1:
conduzido.

Temperatura média e pluviosidade nos meses em que o experimento foi
Mês
Março
Abril
Maio
Junho

Ano 2014
Pluviosidade (mm)
246,1
220,3
189,3
87,4

Temperatura 0C
26,86
27,77
26,55
26,45

As temperaturas variam de acordo com a época do ano. Entre agosto e outubro registrase as mais altas temperaturas do ano e com isso a maior evaporação também ocorre nesses
meses. As temperaturas mais baixas ocorrem em julho, entre 17 e 22 ºC. A ocorrência de
ventos é praticamente nula, pois não ultrapassam os 3 m/s, no entanto a insolação interfere no
regime de chuvas do estado do Acre. Os valores de irradiação são na época chuvosa, 1,4
kW/m2 e no período seco 0,9 kW/m2 (DUARTE, 2006).
A análise de solo apresentou pH = 4,9(H2O); M.O = 22,7g/dm3; P = 2,5mg/dm3; K+ =
26mg/dm3; Ca2+ + Mg2+ = 0,5 cmol/dm3; H+ = 4,4 cmol/dm3; Al3+ = 0,9 cmol/dm3; H+Al =
5,3cmol/dm3; Soma de bases de 0,6 cmol/dm3; e a saturação por bases igual a 9,6%. A textura
do solo é do tipo franco arenoso com 75,6% de areia, 18,8% de argila e 5,6% de silte. O solo é
classificado como Argissolo Amarelo Distrofico (ACRE 2006).
3.2 PREPARO DA ÁREA E CONDUÇÃO DO EXPERIMENTO
O solo foi preparado pelo método convencional, com duas gradagens aradoras e uma
niveladora. A adubação de semeadura, foram utilizados 80 kg/ha de P205 ha-1 e 80 kg/ha de
K20 ha-1. As adubações de cobertura foram realizadas aos 20 e aos 40 dias após semeadura.
O controle de plantas invasoras ocorreu com capinas manuais da área do experimento,
aos 18 dias e aos 38 dias, após a emergência da planta. E o controle de pragas e patógenos
como fungos e lagartas foi realizado através de monitoramento. O controle foi feito ao atingir
o nível de dano econômico que correspondeu ao dia 09/05/2014.
3.3 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL
O delineamento experimental foi em blocos casualizados completos com quatro
repetições e 5 tratamentos, que são 0, 50, 100, 150 e 200 kg ha (Dose de nitrogênio).
As parcelas do tratamento foram constituídas de quatro linhas de milho, onde foram
descartadas as bordaduras e escolheu-se, ao acaso, uma das duas linhas restantes com 6m de
comprimento, espaçadas 1,0m entre linhas e 0,4 m entre plantas, contendo duas plantas em
cada “cova”. O desbaste aconteceu aos 20 dias após semeadura, finalizando em um estande de
50.000 plantas ha-1. Foi utilizado sementes do hibrido CD 393 HX e da variedade AL
Bandeirante. A área útil foi ocupada pelas duas fileiras centrais, descartou - se uma cova de
cada extremidade das linhas, como efeito de bordadura. Nas duas linhas centrais foi realizado
o sorteio e escolhendo uma para avaliação.
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3.4 VARIÁVEIS AVALIADAS
A colheita do milho foi realizada quando os grãos apresentaram um teor de umidade em
torno de 20%. Por o método bem prático para determinar o ponto de colheita ideal. Quando o
ponto de ligação do grão com a planta era desligado, indica que o grão tinha chegado ao ponto
de maturação fisiológica. A colheita foi realizada no dia 16/07/2014.
As variáveis analisadas: altura de planta, e de inserção da espiga, número de grão por
espigas, massa de 100 grãos e do rendimento.
As variáveis altura de planta (cm) e da inserção da espiga (cm) foram medidas na área
útil total de cada parcela. Para altura da planta foi considerada a distância do nível do solo ao
ponto de inserção da lâmina foliar mais alta. A altura de inserção da espiga foi medida do
nível do solo até a base da espiga mais elevada, no caso de plantas prolíficas. O número de
grãos por espiga foi estimado a partir de 10 espigas tomadas ao acaso, multiplicando o
número de fileiras de grãos pelo número de grãos por fileira.
Os dados foram submetidos a análise de variância (ANOVA) com teste F a 5 e 1 % de
significância e análise de regressão, sendo ajustadas equações aos dados avaliados.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A variável altura de planta apresentou um crescimento de forma linear tanto para o
milho hibrido quanto para a cultivar, demonstrando assim a influência das doses de nitrogênio
no crescimento das plantas. O nitrogênio é uma peça chave para síntese proteica ficando
demonstrado na figura 1 que quanto maior a quantidade de nitrogênio utilizado, mais alta as
plantas ficam devido o nitrogênio está envolvido no crescimento celular. (SILVA et al., 2005
FORNASIERI FILHO, 2007).

Figura 01:

Efeito das doses de nitrogênio sobre a altura de plantas.

As doses de 100 e 200 Kg/ha para o milho hibrido e as de 150 e 200 Kg/há para a
variedade foram as doses que apresentaram maior crescimento das plantas, havendo uma
diferença de aproximadamente 20 cm do hibrido para a cutivar. Em trabalho realizado por
Paiva (2011) em um experimento onde cultivou o milho com adubação nitrogenada de
cobertura, encontrou medias de altura de planta de 2,22 e 2,18 m para as doses de 150 e 200
respectivamente.
Na literatura Cruz et al. (2008) mostram que ser compararmos os componentes
morfológicos da planta, a altura da planta não tem, correlação direta com o aumento de
produtividade, pois os fatores que podem estar influenciado diretamente com a produtividade
são cultivares melhoradas e de alto potencial produtivo, que plantas com essas características
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são na maioria das vezes plantas de porte baixo mais que em alguns casos podem ser
registradas plantas de porte alto com alto índice de produtividade.
A variável altura de inserção de espiga conforme demonstrado na figura 2, apresentou
um crescimento linear para o milho hibrido, assim de acordo com o aumento das doses
acarretou-se em alturas diferentes de inserção de espigas. Resultado não apresentado no milho
variedade, onde as doses de nitrogênio não fizeram efeitos significativos, onde se manteve
uma altura média de 60 cm para todas as doses.

Figura 02: Efeitos das doses de nitrogênio sobre a altura de inserção de espiga.
Silva (2005) observou que o aumento no uso de nitrogênio na cultura resultou em
plantas com um incremento na altura de inserção de espiga de até 30% superior a testemunha.
E atualmente as colheitadeiras tem altura de corte variando de 30 cm ate 60 cm abramgendo
todos os tratamentos (MANTOVANI 2011).
Podemos identificar que as variáveis altura de planta e inserção de espiga estão ligadas
diretamente com a morfologia da planta, práticas de adubação, genótipo, estádio fonológico e
nutricional para adubações recomendadas, (AMARAL FILHO et al., 2005).
A massa de 100 grãos tanto para o milho hibrido quanto para a variedade apresentou um
comportamento polinomial na regressão, neste a variedade se sobressaiu em relação ao
hibrido apresentando valores acima de 30 gramas com a dose de 150 kg/há de nitrogênio, o
hibrido atingiu um valor de 30 gramas na dose de 100 kg/ha.
CONCLUSÕES
Verificou-se efeito positivo na adubação nitrogenada para a variedade Al Bandeirante,
nas variaveis altura de planta e inserção de espiga, foram as doses de 220 e 50 kg/ha
respectivamente. E o de altura de planta e inserção de espiga observado no Hibrido CD 393
HX foi dose 220 e 100 kg/ha com uma produção. Com isso, a dose nitrogênio apresentou que
aditividade de 81,12%, nessas variaveis altura de planta, inserção de espiga.
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RESUMO: A pinheira (Annona squamosa L.) pertence à família das anonáceas. Fruteira de
importância econômica para o Brasil, apresenta agradável sabor e adaptação. É propagada
normalmente por sementes na maioria das regiões produtoras, ou por enxertia propagada por
sementes, apesar da heterogeneidade das mudas formadas e da baixa porcentagem de
germinação das sementes. Isso dificulta a exploração comercial da fruteira embora o interesse
seja crescente. A ausência de informações com relação aos problemas apresentados justifica a
importância do estudo de diferentes tratamentos visando acelerar e uniformizar o processo
germinativo para a produção de mudas de alta qualidade. Este trabalho teve o objetivo de
avaliar o efeito da temperatura na superação da dormência em sementes de pinha.
Palavras-chave: Annona squamosa L., Annonaceae, dormência, emergência, estratificação

EFFECT OF TEMPERATURE IN DORMANCY BREAKING IN THE
SEEDS OF PINHA
ABSTRACT: The custard apple tree (Annona squamosa L.) belongs to the family
Annonaceae. Fruit tree of economic importance for Brazil, has nice flavor and adaptation. It is
usually propagated by seeds in most regions, or by grafting propagated by seeds, in spite of
the heterogeneity of the seedlings formed and low percentage of seed germination. This
makes the commercial exploitation of fruit while the interest is growing. The absence of
information regarding problems presented justifies the importance of the study of different
treatments to accelerate and standardize the germination process for the production of high
quality seedlings. This work aimed to evaluate the effect of temperature in dormancy breaking
in the seeds of pinha.
KEYWORDS: Annona squamosa L., Annonaceae, dormancy, emergency, estratification
INTRODUÇÃO
A pinha, ata ou fruta-do-conde (Annona squamosa L.) pertence a família Annonaceae, e
juntamente com a graviola e atemoia, são as fruteiras mais cultivadas desta família. É
originária das Antilhas e tem grande importância econômica em diversos países, como Chile,
México, Venezuela, Austrália. No Brasil foi introduzida na Bahia pelo conde de Miranda em
1622 (fruta-do-conde) (KIMATI et al., 1997) e se encontra disseminada desde o Norte até o
Estado de São Paulo, tendo a região Nordeste como a precursora do cultivo destas plantas
(BRAGA SOBRINHO, 2010).
É propagada normalmente por sementes na maioria das regiões produtoras, embora
plantios mais tecnificados utilizem mudas enxertadas em porta-enxertos de condessa (Annona
reticulata L.) propagados por sementes (ARAÚJO FILHO et al., 1998), apesar da
heterogeneidade das mudas formadas e da baixa porcentagem de germinação das sementes,
devido a sua dormência (MENEGAZZO et al., 2012). A falta de estudos sobre esta fruteira
tropical dificulta a produção de mudas, pela ausência de informações com relação aos
problemas apresentados.
É crescente o interesse pela produção de anonáceas, principalmente a pinha, o que levou
muitos pesquisadores estudarem o uso de diferentes tratamentos visando acelerar e
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uniformizar o processo germinativo e superar a dormência de sementes de pinha, para a
produção de mudas de alta qualidade.
Sousa et al. (2008) observaram aumento do IVG de sementes de pinha embebidas por
12 horas com Stimulate® a 20 mL L-1 após lixamento ou não, e que o uso da escarificação
isoladamente não possibilitou superação da dormência. Resultado semelhante foi observado
por Lemos et al. (1988 citado por SOUSA et al., 2008) em que sementes lixadas e intactas
apresentaram percentagem de germinação de 4,0 e 3,0%, respectivamente, sugerindo que a
dormência da pinha não é devida à impermeabilidade do tegumento. O que leva a sugerir que
as sementes de pinha apresentam dormência fisiológica. Este trabalho teve o objetivo de
avaliar o efeito da temperatura na superação da dormência em sementes de pinha.
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido em laboratório de Fisiologia Vegetal da Unidade de
Ensino, Pesquisa e Extensão (UEPE), localizada na Chapada do Apodi, município de
Limoeiro do Norte, CE, e vinculado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Ceará. As sementes foram obtidas de frutos colhidos maduros de pomar de produção de
ateiras da mesma região. As sementes foram extraídas manualmente por esmagamento dos
frutos, em seguida lavadas e postas para secar à sombra por 72 horas. Posteriormente foram
selecionadas para eliminar sementes pequenas, chochas, trincadas e malformadas.
Foram utilizados 3 tratamentos em delineamento inteiramente casualizado com 4
repetições de 25 sementes por tratamento conforme instruções do manual de Regras para
Análises de Sementes (BRASIL, 2009). Foram utilizados os seguintes tratamentos (Figura 1
A e B):
• T1 – Testemunha. Não foi realizado nenhum tratamento para quebra de dormência;
• T2 – Estratificação entre 5 e 10 °C. As sementes foram postas em geladeira sob
temperatura entre 5 e 10°C durante 4 dias;
• T3 – Secagem úmida. As sementes foram dispostas em bandejas sobre papel mataborrão umedecido e colocadas em Demanda Biológica de Oxigênio (B.O.D.) sob temperatura
constante de 40°C durante 4 dias.
Os tratamentos utilizados objetivam superar a possível dormência fisiológica das
sementes, submetendo-as a tratamentos com alta e baixa temperatura estimulando a própria
semente a produzir os hormônios desencadeadores da germinação.
Depois de submetidas aos tratamentos, as sementes foram dispostas em bandejas com
areia e levadas para germinação em casa de vegetação sob irrigação diária para manter o
substrato umedecido (Figura 1C).
A avaliação da eficiência dos métodos de superação de dormência das sementes de
pinha foi determinada pela porcentagem de emergência após 15 e 30 dias da semeadura. Os
dados foram submetidos à análise de variância pelo programa estatístico SISVAR. A
comparação das médias foi realizada pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade.

Figura 1. Estratificação entre 5 e 10 °C em geladeira por 4 dias (A) e
secagem úmida sobre papel mata-borrão umedecido em B.O.D. a 40°C
por 4 dias (B); semeadura em bandejas com areia, 4 repetições de 25
sementes (C). IFCE, 2014.
X Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 2015

Anais - Artigos 				

Ciências Agrárias - Agronomia

320

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados dos tratamentos para a quebra de dormência não diferiram estaticamente
entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. Nenhuma semente emergiu após 15
dias da semeadura. Embora não significativo, aos 30 dias observa-se tendência de maior
porcentagem de emergência nas sementes tratadas com temperatura constante de 40°C (15%)
(Figura 2).

Figura 2. Emergência de plântulas de pinheira sob
efeito da temperatura na superação da dormência.
Médias seguidas por mesma letra não diferem
estatisticamente entre si pelo Teste de Scott-Knott a 5%
de probabilidade. Coeficiente de Variação (CV) =
72,08%.
O período de avaliação do experimento, que durou 30 dias, não foi suficiente para se
determinar o tratamento mais eficiente para quebra da dormência das sementes. Mas pôde-se
verificar que as sementes tratadas com temperatura constante de 40° C apresentou tendência
de maior emergência de plântulas em relação à testemunha. Esta temperatura pode ter
estimulado o próprio embrião da semente a germinar e produzir hormônios para desencadear a
germinação. A giberelina é um dos hormônios responsáveis pela germinação das sementes e
sua síntese está diretamente relacionada com as condições ambientais, principalmente a
temperatura (TAIZ; ZEIGER, 2013).
Stentzel et al. (2003) observaram que o uso de ácido giberélico estimulou a germinação
em sementes de atemóia (Annona cherimola L. x Annona squamosa L.), nas dosagens de 50
ou 100 mg L-1. Tratamentos com aplicação de reguladores de crescimento tem sido bastante
utilizado com sucesso na porcentagem de germinação de sementes de pinha. Trabalhos
realizados por Sousa et al. (2008) observaram aumento do IVG de sementes de pinha
embebidas por 12 horas com Stimulate® a 20 mL L-1 após lixamento ou não, e que o uso da
escarificação isoladamente não possibilitou superação da dormência. Resultado semelhante
foi observado por Lemos et al. (1988 citado por SOUSA et al., 2008) em que sementes
lixadas e intactas apresentaram percentagem de germinação de 4,0 e 3,0%, respectivamente,
sugerindo que a dormência da pinha não é devida à impermeabilidade do tegumento.
Estes resultados sugerem que a dormência de sementes de pinha é fisiológica, e que
tratamentos com diferentes temperaturas tendem a influenciar no processo germinativo. No
entanto, é necessário maior tempo de avaliação a fim de verificar os efeitos da temperatura na
emergência das plântulas.
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CONCLUSÕES
Tratamentos com diferentes temperaturas podem ser eficientes na superação da
dormência de sementes de pinha. No entanto, é necessário um período de avaliação maior do
que 30 dias para se verificar seus efeitos na emergência das sementes, e possível estímulo à
produção de hormônios desencadeadores da germinação.
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RESUMO: Vários estudos têm demonstrado que o aumento das atividades humanas sobre o

solo pode influenciar na dinâmica da matéria orgânica do solo. O objetivo desse trabalho foi
avaliar o efeito do manejo do solo sobre o carbono da biomassa microbiana, buscando
evidenciar as consequências potenciais dessas práticas para o ambiente. Foram avaliados os
efeitos sobre o carbono ligado a biomassa microbiana, sendo as coletas de solo realizadas em
quatro momentos, em três áreas distintas, sendo elas: uma área com agricultura convencional,
uma área com cultivo de pastagem, uma área de mata secundária. Cada amostra continha o
mínimo de 50 g para a análise, sendo que estas amostras passaram por peneira de 2 mm e foram
colocadas sob refrigeração (± 4ºC) até o momento de suas análises. Posteriormente, foram
submetidas a extração para quantificação do carbono da biomassa microbiana. Os dados obtidos
foram analisados buscando-se avaliar o efeito dos diferentes manejos de solo sobre o carbono
da biomassa microbiana. Os resultados indicaram haver diferenças no teor de carbono associado
a biomassa microbiana em todos os períodos avaliados, sendo que a mata secundária apresentou
os valores mais altos em todas as amostragens realizadas. Sistemas de cultivo associados a uma
maior diversidade vegetal e menor manejo do solo, favorecem o acúmulo de carbono associado
a biomassa microbiana, provavelmente, em razão da maior disponibilidade de matéria orgânica.
Palavras-chave: manejo do solo, matéria orgânica do solo, microbiota do solo.

EFFECT OF SOIL MANAGEMENT IN CARBON MICROBIAL
BIOMASS
ABSTRACT: Several studies have shown that the increase of human activities on the soil can
influence the dynamics of soil organic matter. The aim of this study was to evaluate the effect
of soil management on microbial biomass carbon, seeking to evidence the potential
consequences of these practices on the environment. Were evaluated the effects on the carbon
microbial biomass, as being collections of soil carried out four times in three different areas:
An area with conventional agriculture, An area of pasture cultivation, An area of secondary
forest. Each sample contained a minimum of 50 g for analysis, and these samples passed
through a 2 mm sieve and placed under refrigeration (± 4 ° C) until the time of their analysis.
Later, they were subjected to extraction to quantify the microbial biomass carbon.. The obtained
data were analyzed seeking to evaluate the effect of different soil managements on microbial
biomass carbon. The results showed differences in carbon content associated with microbial
biomass in all periods, and the secondary forest showed the highest values in all samples taken.
Cultivation systems associated with higher vegetal diversity and lower soil management, with
higher vegetable and less diverse soil management, favoring carbon accumulation associated
with microbial biomass, probably because of the greater availability of organic matter.
KEYWORDS: soil management, soil organic matter, soil microbes
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INTRODUÇÃO
A matéria orgânica do solo (MOS) é considerada uma das principais fontes de energia e
nutrientes, melhorando as condições químicas, físicas e biológicas do solo. Seu estoque é
regulado principalmente pelo aporte dos resíduos orgânicos e pela taxa de decomposição das
frações orgânicas.
A substituição de ecossistemas naturais por agroecossistemas, com culturas introduzidas,
envolve uma série de atividades que afetam as taxas de adição e decomposição da MOS. A
magnitude dessas alterações nas propriedades químicas, físicas e biológicas do solo depende
das condições do solo, do clima e das práticas culturais adotadas (MARCHIORI JUNIOR &
MELO, 2000).
Para avaliação da viabilidade ambiental de um determinado agroecossistema, tem sido
sugerido como ferramenta o monitoramento da qualidade do solo. A MOS, ou, mais
precisamente, seu conteúdo de C, é considerado um dos principais indicadores de sua qualidade
(MIELNICZUK, 2008).
Em solos das regiões tropicais, as perdas de C observadas após a retirada da vegetação
natural e cultivo dos solos são mais aceleradas do que em regiões temperadas (MIELNICZUK
et al., 2003). Nessas regiões, as condições de temperatura mais elevada, os altos índices
pluviométricos e a maior atividade microbiana causam uma rápida decomposição dos materiais
orgânicos incorporados e presentes no solo (LONGO & ESPÍNDOLA, 2000).
As formas lábeis de C têm grande importância nos processos de formação e estabilização
de agregados, muito embora os estudos se concentrem mais nas substâncias húmicas e suas
relações com o material mineral (ROSA et al., 2003). A manutenção dos estoques de C do solo
é essencial à melhoria da qualidade do mesmo e sustentabilidade destes sistemas de produção.
Outros compartimentos da MOS são capazes de detectar, mais rapidamente, as mudanças
nos conteúdos de C no solo associadas ao manejo. Contudo, os indicadores microbiológicos
são um dos mais utilizados pela pesquisa, entre esses, podemos citar o C da biomassa
microbiana (DE-POLLI & PIMENTEL, 2005).
A biomassa microbiana é considerada sensível às alterações nos sistemas de manejo do
solo e culturas, sendo a principal responsável pela decomposição de resíduos orgânicos, pela
ciclagem de nutrientes e pelo fluxo de energia dentro do solo (JENKINSON & LADD, 1981),
e contém em média, de 2 a 5 % do carbono orgânico nos solos tropicais (SMITH & PAUL,
1990). Além disso, o C da biomassa microbiana, por ser o destino inicial do C em transformação
no solo, que responde mais rapidamente às mudanças nos sistemas de manejo, podendo ser
utilizado como identificador mais precoce de alterações na MOS e na qualidade do solo
(ANDERSON & DOMSCH, 1993).
Incrementos de matéria orgânica em manejos de solo merecem ser destacados, tendo em
vista sua grande importância no solo. Neste sentido, o estudo da dinâmica da matéria orgânica,
em especial a partir da quantificação do C da biomassa microbiana presente, pode fornecer
relevantes informações acerca do armazenamento desses elementos no solo, cujos ciclos
biogeoquímicos apresentam estreita relação com a qualidade do solo, o que favorece o maior
desenvolvimento de plantas, aumentando, por conseguinte, o aporte de resíduos vegetais ao
solo.
Assim, a avaliação de diferentes manejos do solo sobre a comunidade microbiana tem se
revelado uma alternativa crescente para a busca das melhorias da preservação e da conservação
de ambientes. Conhecer um pouco mais acerca da dinâmica de decomposição dos resíduos pode
contribuir para com a melhor definição dos procedimentos mais adequados para o manejo do
solo e de seu melhor aproveitamento com vistas ao incremento da qualidade do solo.
Adicionalmente, a biomassa microbiana é considerada um excelente indicador da
qualidade do solo, por ser bastante variável e sensível às mudanças no manejo do solo e que é
responsável por regular as transformações e acúmulo de nutrientes e, sendo uma fração lábil da
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MO do solo, pode refletir mudanças na MO e no desenvolvimento do solo, já que os
microrganismos do solo mediam vários processos que afetam o ecossistema e estão associados
com a ciclagem de nutrientes, fertilidade do solo, mudanças nos estoques de C e na dinâmica
da MO.
Nesse sentido, o conteúdo de C da biomassa microbiana e a medida da atividade dos
microrganismos no solo são de grande importância para o entendimento dos fluxos de nutrientes
em ecossistemas naturais e manejados.
O objetivo geral desse trabalho foi avaliar o efeito do manejo do solo sobre o carbono da
biomassa microbiana.
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi realizado no município de Xapuri, localizado na mesorregião do Vale
do Acre, microrregião de Brasiléia, a uma latitude de 100 39’ 07’’ S, e longitude de 680 30’ 14
W’’. De acordo com a classificação de Köppen o clima acriano é do tipo equatorial, quente e
úmido. Apresenta temperaturas médias anuais variando entre 24,5 ºC e 32 ºC (máxima),
permanecendo uniforme em todo o Estado e predominando em toda a região Amazônica.
Ocorrem duas estações distintas: uma seca e uma chuvosa. Já os índices pluviométricos variam
de 1.600 mm a 2.750 mm/ano.
Os solos das áreas de estudo foram classificados de acordo com o Sistema Brasileiro de
Classificação de Solos (EMBRAPA, 1999) e foram analisadas as principais características
físicas e químicas desses solos. Na avaliação física foi determinada a densidade do solo,
densidade de partículas, granulometria e a classificação textural (Tabela 1).
Tabela 1. Atributos físicos do horizonte superficial (0-20 cm) do ARGISSOLO VERMELHO.
Xapuri-AC, 2014*
Área
Experimental
Mata
Pasto
Mandioca
*Análises

Densidade
Solo
Partículas
------ g cm-3 ----1,18
2,63
1,27
1,32

2,68
2,70

Porosidade
Total
-- m3m-3 -0,60
0,58
0,59

realizadas no laboratório de física do solo do DPS/UFV.

Granulometria
Areia Silte Argila
------- dag Kg-1 ------55
18
27
69
55

13
30

18
15

Classificação
Textural
Franco argilo
arenosa
Franco arenosa
Franco arenosa

Com relação as características químicas, esses solos foram analisados quanto ao potencial
hidrogeniônico, os teores de fósforo, potássio, cálcio, magnésio e alumínio trocável, a
capacidade de troca catiônica efetiva e potencial, a porcentagem de saturação de bases da
capacidade de troca catiônica a pH 7,0 e o conteúdo de matéria orgânica (Tabela 2). As
metodologias empregadas nessas determinações foram as presentes em EMBRAPA (1997).
Os tratamentos foram constituídos de três áreas existentes no município de Xapuri que
possuem manejo de solo diferenciado, sendo elas: uma área com agricultura convencional
(Mandioca), uma área com cultivo de pastagem, uma área de mata secundária. Para a avaliação
do carbono da biomassa microbiana, amostras de solo das áreas em estudo foram coletadas em
triplicatas. Cada amostra continha o mínimo de 50 g para a análise, sendo que estas amostras
passaram por peneira de 2 mm e foram colocadas sob refrigeração (± 4ºC) até o momento de
suas análises. As amostras analisadas foram monitoradas para permanecer com umidade de
70% da capacidade de campo.
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Tabela 2. Atributos químicos do horizonte superficial (0-20cm) do ARGISSOLO
VERMELHO. Xapuri-AC, 2014*
Atributos químicos
pH(H2O – 1: 2,5)
P (mg dm-3)
K+ (mg dm-3)
Ca2+ (cmolc dm-3)
Mg2+ (cmolc dm-3)
Al3+ (cmolc dm-3)
H+ + Al3+ (cmolc dm-3)
SB (cmolc dm-3)
CTC (cmolc dm-3)
V (%)
MO (dag kg-1)
*Análises

Valores

Mata

Pasto

Mandioca

3,75
1,70
36,00
0,02
0,14
2,34
6,90
0,25
7,15
3,50
1,46

5,08
1,70
27,00
0,64
0,38
0,39
4,20
1,09
5,29
20,60
1,46

4,10
1,90
42,00
1,10
0,29
1,37
6,40
1,50
7,90
19,00
1,73

realizadas no laboratório de matéria orgânica e resíduos do DPS/UFV.

Para obtenção dos extratos pesou-se 20 g de cada amostra de solo em placa de petri para
irradiação e outras 20 g em erlenmeyer que não serão irradiadas. A amostras foram submetidas
à irradiação em microondas de acordo com o tempo previamente calculado seguindo a
metodologia adotada em Mendonça & Matos (2005). Após a irradiação as amostras foram
transferidas, com ajuda de um funil, para outro erlenmeyer tomando o cuidado de marcar os
irradiados dos não irradiados. Em seguida, utilizou-se a mesma placa de cada amostra para
pesar aproximadamente 10 g de solo que foram levadas para estufa à 105ºC por 24 horas para
determinação da umidade. Depois das amostras irradiadas e não irradiadas estarem em
erlenmeyers, adicionou-se 80 mL da solução extratora (K2SO4) com auxílio de uma proveta de
100 mL. Agitou-se os erlenmeyers por 30 minutos em agitador horizontal. Na sequência as
amostras ficaram em repouso por mais 30 minutos, filtrou-se o sobrenadante em recipiente de
vidro (copos), com auxílio de papel filtro quantitativo lento.
A determinação do carbono presente nos extratos foi feita de acordo com Tedesco (1995):
Pipetou-se 10 mL do extrato filtrado para um erlenmeyers de 125 mL, adicionou-se 2 mL da
solução 0,066 mol L-1 K2Cr2O7 com ajuda de uma pipeta volumétrica, acrescentou-se 10 mL de
H2SO4 com proveta ou dosador, esperou-se esfriar e foi adicionado 50 mL de água destilada.
Novamente esperou-se esfriar e adicionou-se três gotas do indicador ferroin. O excesso de
dicromato foi titulado com sulfato ferroso amoniacal 0,03 mol L-1. Fez-se 6 provas em branco,
sendo 3 contendo o K2SO4 e todos os outros reagentes e as outras 3 sem o K2SO4 porém
contendo todos os outros reagentes. O cálculo dos valores do carbono presente na biomassa
microbiana seguiu a metodologia descrita em Mendonça & Matos (2005).
As coletas de solo a campo para as avaliações do carbono da biomassa microbiana foram
efetuadas nos seguintes períodos de amostragem: 30, 90, 180 e 270 dias após o início do projeto.
O delineamento experimental foi o de blocos casualizados, com parcelas subdivididas no
tempo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A distribuição do carbono da biomassa microbiana apresentou diferenças em relação ao manejo
do solo, sendo evidente em todos os períodos amostrados e entre os tratamentos, a exceção da área de
pastagem nas duas primeiras coletas, aos 30 e 90 dias, que apresentaram valores de carbono em torno
de 83 µg g-1 de solo (Figura 1).
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Figura 1. Carbono da biomassa microbiana durante as épocas de amostragem. Xapuri-AC,
2014.
Importante destacar que entre todos os tratamentos avaliados, a área de mata secundária
sempre apresentou o maior teor de C na biomassa microbiana, independente da época de
avaliação. Como observam Roscoe et al. (2006), os sistemas conservacionistas apresentam as
melhores condições para o desenvolvimento dos microrganismos do solo. Dessa forma, é de
se esperar uma menor oscilação do carbono da biomassa microbiana em áreas que sofrem menor
influência de ações antrópicas. Alguns autores como Mendes et al. (2003) e Silveira et al.
(2006), ao estudarem diferentes sistemas de manejos do solo, também observaram maior
equilíbrio desse parâmetro em áreas com vegetações nativas durante os períodos de coleta.
Aos 30 dias de avaliação, os valores de carbono para as áreas de mata secundária, cultura
da mandioca e para a área de pastagem, foram de: 196,36; 156,36 e 83,64 µg g-1 de solo,
respectivamente (Figura 1). Nota-se que as áreas de mata secundária e de mandioca
apresentaram valores 134,77 e 86,94%, respectivamente, maior do que na área manejada com
pasto. Esses resultados do primeiro período de amostragem, provavelmente estão associados
com as condições de manejo existentes em cada área analisada e corroboram com os observados
por Melloni et al. (2001), que verificaram um aumento na comunidade microbiana,
consequentemente de carbono associado a essa comunidade, em um ecossistema de mata
quando comparado a solo sob cultivo.
No segundo período de avaliação, aos 90 dias, verificou-se um declínio nos valores de
carbono da biomassa microbiana na área de mata secundária, em torno de 24% e, de forma mais
expressiva, na área com plantio de mandioca, que passou de 156,36 para 7,27 µg g-1 de solo
(Figura 1). Na área com pastagem, não houve diferença no teor de carbono da biomassa
microbiana entre as duas primeiras avaliações.
Esse segundo período coincidiu com o término do período de seca na Amazônia, que
resultou em uma menor umidade no solo, refletindo impactos diretos sobre a cobertura vegetal,
o que provavelmente deve ter reduzido a população microbiana nessas áreas estudadas. Outros
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estudos também citam que diferenças no teor de carbono da biomassa microbiana entre épocas
de amostragem podem ocorrer, principalmente, em função do ciclo das plantas, da adição de
resíduos vegetais, da pluviometria e da temperatura (BALOTA et al., 1998; FRANCHINI et
al., 2007).
Aos 180 dias, na terceira avaliação, verifica-se um decréscimo dos valores de carbono
associados a biomassa microbiana na área de mata secundária (19,51%) e na área com pastagem
(82,60%). Entretanto, na área com plantio de mandioca, os teores de carbono associados a
biomassa microbiana registraram um aumento expressivo de 7,27 para 61,82 µg g-1 de solo
(Figura 1). O declínio na área de mata secundária e na área com pastagem podem estar
relacionadas ao período de início da máxima precipitação que ocorre na região, onde algumas
áreas passaram por prolongados períodos de escassez de água no solo, acarretando diminuição
da população de microorganismos presentes no solo, como sugerido por Berg (2000), que relata
que a umidade do solo afeta a atividade dos microorganismos.
No último período de amostragem, aos 270 dias, observa-se na Figura 1 que nas áreas de
mata secundária, mandioca e de pastagem houve aumento, em relação a amostragem anterior,
dos teores de carbono associados a biomassa microbiana. Provavelmente, o período chuvoso
favoreceu a atividade microbiana como também verificado por Marchiori Junior e Melo (2000),
Melloni et al. (2001) e Silveira et al. (2006), consequentemente uma maior incorporação de
carbono associado a biomassa microbiana.
CONCLUSÕES
Sistemas de cultivo associados a uma maior diversidade vegetal e menor manejo do solo,
favorecem o acúmulo de carbono associado a biomassa microbiana, provavelmente, em razão
da maior disponibilidade de matéria orgânica.
As épocas de amostragem influenciaram a distribuição do carbono associado a biomassa
microbiana, sendo que durante e poucos meses após a época das chuvas os valores
apresentaram-se mais expressivos.
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RESUMO: Os múltiplos usos do solo refletem diretamente sobre a comunidade de organismos
presentes no ecossistema. A macrofauna edáfica abrange os organismos que possuem
comprimento do corpo maior do que 2 mm, sendo importantes agentes no processo de
mineralização e humificação da matéria orgânica do solo. O objetivo desse trabalho foi avaliar
as variações na macrofauna edáfica em diferentes sistemas de uso do solo. Os tratamentos foram
constituídos de quatro áreas, sendo elas: uma área com plantio de mandioca, uma área com
plantio de banana com abacaxi, uma área com pastagem e uma área de mata secundária. Na
avaliação do comportamento ecológico da macrofauna, foi mensurado o número total de
indivíduos e foram feitas comparações das comunidades utilizando o índice de diversidade de
Shannon e o índice de equitabilidade de Pielou. Os resultados demonstram que na mata
secundária houve um menor número de grupos da macrofauna edáfica.
Palavras-chave: armadilha Provid, biologia do solo, manejo do solo.

THE EFFECT OF LAND USE ON SOIL EDAPHIC MACROFAUNA
ABSTRACT: The multiple uses of soil reflect directly on community of organisms in the
ecosystem. The edaphic macrofauna covers the organisms that have a body length bigger than
2 mm, being important agents in the process of mineralization and humification of soil organic
matter. The aim of this study was to evaluate the variations in soil macrofauna edaphic in
different soil use systems. The treatments were made up of four areas: an area with cassava
planting, an area with planting bananas with pineapple, an area with pasture and a secondary
forest area. In the environmental performance of the evaluation of the macrofauna, was
measured the total number of individuals and communities comparisons were made using the
Shannon diversity index and the evenness index of Pielou. The results demonstrate that in the
secondary forest there was a smaller number of groups of soil edaphic macrofauna.
KEYWORDS: trap Provid, soil biology, soil management.
INTRODUÇÃO
O solo é um corpo natural e dinâmico, que possui na sua constituição matéria viva que
exerce importantes funções nos ecossistemas terrestres e que garantem o biofuncionamento e a
sustentação dos diferentes biomas. Dessa forma, a conservação da biodiversidade, incluindo a
macrofauna, tornou-se um dos objetivos principais das políticas ambientais a nível mundial.
A macrofauna difere dos outros grupos por ser facilmente visível, sem recurso ótico, o
que faz dela um bioindicador bastante promissor (AQUINO, 2004). É constituída por uma
complexidade de organismos que diferem no tamanho, metabolismo, atividades e mobilidade
(PASINI e BENITO, 2004), com comprimento (> 2 mm) (SWIFT et al., 1979), caracterizandose por construir ninhos, cavidades, galerias e transportar materiais de solo (GIRACCA et al.,
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2003). É representada, entre outros, pelas minhocas, formigas, cupins e besouros (SILVA et al.,
2004).
O uso do solo influencia de forma direta na população de organismos presente em um
determinado ecossistema. A extrema simplificação das paisagens e dos ecossistemas, pelo uso
intensivo do solo, com práticas inadequadas de produção explica a redução da biodiversidade,
acarretando inúmeras modificações na composição e diversidade dos organismos do solo, em
diferentes graus de intensidade em função de mudanças de hábitat, fornecimento de alimento,
criação de microclimas e competição intra e interespecífica.
A sensibilidade dos invertebrados do solo aos diferentes manejos reflete claramente o
quanto determinada prática de manejo pode ser considerada ou não conservativa do ponto de
vista da estrutura e da fertilidade do solo. Tais características já justificam a utilização da fauna
de solo como indicadora das modificações do ambiente (CORREIA, 2002).
Fornazier et al. (2007) citam que estes organismos são extremamente sensíveis às
modificações ambientais, respondendo rapidamente à operação de manejo ou variações
meteorológicas e/ou climáticas de curto prazo. Assim, estudos que visem quantificar a
abundância e diversidades de espécies e grupos presentes em determinado ecossistema são
ferramentas úteis para demonstrar as condições ambientais de determinadas áreas, em especial
aquelas em que o manejo se torna mais pronunciado.
A abundância de uma espécie entende-se por qualquer medida de tamanho de uma
determinada espécie ou grupo presente, como biomassa ou quantidade (MERLIM, 2005). A
diversidade é um índice composto de duas variáveis: a riqueza de espécies ou grupos de
espécies e a equitabilidade ou a uniformidade de repartição dos indivíduos entre os grupos
(ODUM, 1993).
Portanto, analisar a diversidade e a importância de determinados grupos da fauna edáfica
poderá ser a abordagem que mais contribua para a compreensão da sua capacidade reguladora
nos ecossistemas manejados, além de contribuir para a criação de banco de dados que
qualifiquem a interferência antrópica em determinados sistemas de manejo do solo.
O objetivo desse trabalho foi avaliar as variações dos grupos da macrofauna edáfica em
diferentes sistemas de manejo do solo.
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi realizado no município de Xapuri, localizado na mesorregião do Vale
do Acre, microrregião de Brasiléia, a uma latitude de 100 39’ 07’’ S, e longitude de 680 30’ 14
W’’. De acordo com a classificação de Köppen o clima acriano é do tipo equatorial, quente e
úmido. Apresenta temperaturas médias anuais variando entre 24,5 ºC e 32 ºC (máxima),
permanecendo uniforme em todo o Estado e predominando em toda a região amazônica.
Ocorrem duas estações distintas: uma seca e uma chuvosa. Já os índices pluviométricos variam
de 1.600 mm a 2.750 mm/ano.
Os tratamentos foram constituídos de quatro áreas existentes no município de Xapuri que
possuem o uso do solo diferenciado, sendo elas: uma área com plantio de mandioca, uma área
com plantio de banana com abacaxi, uma área com pastagem e uma área de mata secundária.
Para o estudo da macrofauna edáfica foram instaladas três parcelas de 25 m² em cada área de
estudo. Os solos das áreas de estudo apresentaram as características físicas e químicas
apresentadas na Tabela 1 e Tabela 2, respectivamente. As metodologias empregadas nessas
determinações foram as descritas em EMBRAPA (1997).
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Tabela 1. Atributos físicos do horizonte superficial (0-20 cm) do ARGISSOLO VERMELHO.
Xapuri-AC, 2014*
Área
Experimental
Mata
Banana/abacaxi
Pasto
Mandioca

Densidade
Solo
Partículas
------ g cm-3 ----1,18
2,63
1,36
1,27
1,32

Porosidade
Total
-- m3m-3 -0,60

2,72
2,68
2,70

Granulometria
Areia Silte Argila
------- dag Kg-1 ------55
18
27

0,59
0,58
0,59

57
69
55

Análises realizadas no laboratório de física do solo do DPS/UFV.

*

23
13
30

20
18
15

Classificação
Textural
Franco argilo
arenosa
Franco arenosa
Franco arenosa
Franco arenosa

Tabela 2. Atributos químicos do horizonte superficial (0-20cm) do ARGISSOLO
VERMELHO. Xapuri-AC, 2014*
Atributos químicos
pH(H2O – 1: 2,5)
P (mg dm-3)
K+ (mg dm-3)
Ca2+ (cmolc dm-3)
Mg2+ (cmolc dm-3)
Al3+ (cmolc dm-3)
H+ + Al3+ (cmolc dm-3)
SB (cmolc dm-3)
CTC (cmolc dm-3)
V (%)
MO (dag kg-1)

*

Valores

Mata

Pasto

Banana/abacaxi

Mandioca

3,75
1,70
36,00
0,02
0,14
2,34
6,90
0,25
7,15
3,50
1,46

5,08
1,70
27,00
0,64
0,38
0,39
4,20
1,09
5,29
20,60
1,46

3,98
3,80
62,00
0,65
0,46
1,85
6,40
1,27
7,67
16,60
1,33

4,10
1,90
42,00
1,10
0,29
1,37
6,40
1,50
7,90
19,00
1,73

Análises realizadas no laboratório de matéria orgânica e resíduos do DPS/UFV.

Para o estudo da macrofauna, em cada parcela, foram instaladas armadilhas do tipo Provid
(CONCEIÇÃO et al., 2001). A armadilha Provid é constituída por uma garrafa PET com
capacidade de dois litros, contendo quatro aberturas na forma de janelas com dimensões de 4 x
4 cm na altura de 20 cm de sua base. Cada armadilha foi instalada à campo por um período de
15 dias, contendo em seu interior 200 mL de solução atrativa de detergente de limão na
concentração de 20 %, sendo enterradas no solo de modo que os bordos dos frascos fiquem ao
nível da superfície do solo. Foram realizadas quatro coletas ao mês, por oito meses, totalizando
96 amostras por área de estudo. Após cada coleta, os organismos foram mantidos em álcool a
80 % e foi realizada a contagem e identificação, a nível de Classe ou Ordem, dos organismos
constituintes da macrofauna em cada amostra.
Na avaliação do comportamento ecológico da macrofauna, foi mensurado manualmente
o número total de indivíduos (abundância) e foram feitas comparações das comunidades no
período estudado, utilizando: o índice de diversidade de Shannon (H) e o índice de
equitabilidade de Pielou (e).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A diversidade biológica dos indivíduos da macrofauna edáfica, apresentados na Tabela
3, variou de 3.740 indivíduos na área da mata secundária a 14.331 indivíduos na área
consorciada de banana com abacaxi. Considerando as quatro áreas em estudo, foram
identificados 11 grupos taxonômicos.
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Tabela 3. Densidade de indivíduos dos grupos faunísticos do solo nas áreas estudadas. XapuriAC, 2014.
Grupo
Faunístico
Coleoptera
Blattodea
Diptera
Arachnida
Homoptera
Hemiptera
Orthoptera
Lepidoptera
Hymenoptera
Isoptera
Odonata
Total

Mata
Pastagem
Banana/abacaxi
Mandioca
------------------------- N0 de indivíduos ------------------------314
328
1335
1114
76
3
14
10
322
1239
5212
3394
45
175
310
306
2
23
5
257
144
95
88
390
264
2
9
1674
2336
6801
4753
1191
10
4
12
9
6
4
3740
4195
14331
10010

O grupo Hymenoptera (formigas) foi predominante em todas as áreas avaliadas. Contudo,
na área de mata secundária foi verificado o menor percentual (44,76%) quando comparado ao
mesmo grupo das demais áreas em estudo. Nas áreas de pastagem, banana com abacaxi e
mandioca esse percentual foi, respectivamente, de 55,69%, 47,46% e 47,48% (Tabela 4). Na
área de mata secundária, onde se esperava encontrar uma maior diversidade de grupos
faunísticos em virtude da variedade de espécies vegetais presentes, esta apresentou uma
diminuição no número de grupos da macrofauna que foram identificados.
Tabela 4. Densidade de indivíduos dos grupos faunísticos do solo nas áreas estudadas. XapuriAC, 2014.
Grupo
Faunístico
Coleoptera
Blattodea
Diptera
Arachnida
Homoptera
Hemiptera
Orthoptera
Lepidoptera
Hymenoptera
Isoptera
Odonata
Total

Mata

8,40
2,03
8,61
1,21
0,00
0,61
2,54
0,00
44,76
31,84
0,00
100,00

Pastagem
Banana/abacaxi
Mandioca
--------------------------- % -----------------------------7,82
9,32
11,13
0,07
0,10
0,10
29,54
36,37
33,91
4,16
2,16
3,05
0,05
0,00
0,00
0,12
1,79
1,44
2,10
2,72
2,64
0,00
0,01
0,09
55,69
47,46
47,48
0,24
0,03
0,12
0,21
0,04
0,04
100,00
100,00
100,00

Holt et al. (1993), Baretta et al., (2006) e Espírito Santo et al., (2011) citam em seus
trabalho que em solos cultivados ocorre uma diminuição na quantidade e variedade da fauna
em comparação a ecossistemas não cultivados. Contudo, isso não foi verificado nesse trabalho,
sugerindo que novos estudos devam acontecer para confirmação dos resultados aqui
apresentados. Acredita-se que o manejo florestal da área de mata secundária esteja interferindo
nos resultados, o que pode evidenciar a influência da ação antrópica sobre a diminuição dos
organismos da macrofauna do solo.
Os índices de Shannon (H) e de Pielou (e), observados no Tabela 5, mostram o domínio
dos grupos faunísticos nas áreas estudadas. Com relação a esse domínio, observa-se que o grupo
Lepidoptera (mariposas) na área consorciada com banana e abacaxi apresentou o maior índice
de Shannon (3,8552), indicando que esse grupo é o menos expressivo dentre os demais grupos
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existentes. Em relação a área de mandioca e na mata secundária, os grupos Odonata (libélulas)
e Hemiptera (percevejos), respectivamente, foram os menos expressivos, apresentando os
índices de Shannon de 3,3984 e de 2,2111, respectivamente. Na área de pastagem, o grupo
faunístico Homoptera (cigarras) apresentou o maior índice de Shannon (3,3217), indicando ser
pouco expressivo na área estudada.
Tabela 5. Índice de Diversidade de Shannon (H) e Índice de Uniformidade de Pielou (e), para
as áreas de estudo. Xapuri-AC, 2014.
Grupo
Faunístico
Coleoptera
Blattodea
Diptera
Arachnida
Homoptera
Hemiptera
Orthoptera
Lepidoptera
Hymenoptera
Isoptera
Odonata

Mata
Pastagem
H
e
H
e
H
1,0759 1,1914
1,1069
1,2256
1,6921 1,8736
3,1456
3,4832
1,0650 1,1793
0,5297
0,5865
1,9197 2,1257
1,3797
1,5277
3,3217
3,6782
2,2111 2,4484
2,9238
3,2375
1,5951 1,7663
1,6782
1,8583
0,3491 0,3866
0,2543
0,2815
0,4970 0,5503
2,6227
2,9042
2,6685
2,9548

Banana/abacaxi
e
1,0308
1,1414
3,0101
3,3332
0,4393
0,4864
1,6649
1,8436
1,7463
1,9337
1,5652
1,7332
3,8552
4,2690
0,3237
0,3584
3,5542
3,9356
3,3781
3,7406

Mandioca
H
E
0,9535
1,5838
3,0004
4,9836
0,4697
0,7802
1,5147
2,5159
1,8421
3,0596
1,5788
2,6224
3,0462
5,0596
0,3235
0,5373
2,9213
4,8521
3,3984
5,6446

O índice de Pielou indica que houve uma maior presença do grupo Hymenoptera
(formigas) em todas as áreas avaliadas dentro do grupo de organismos presentes ao longo das
coletas realizadas.
CONCLUSÃO
Nesse estudo, a mata secundária, onde há uma maior diversidade vegetal em relação as
demais áreas estudadas, apresentou um menor número de grupos pertencentes a macrofauna
edáfica.
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EFEITOS DO ÁCIDO GIBERÉLICO (AG3) NO DESENVOLVIMENTO
DE PLÂNTULAS DE Vigna unguiculata.
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RESUMO: O feijão-caupi é uma leguminosa cultivada em todo território brasileiro,
representando uma fonte geradora de renda e de alimentos para os pequenos produtores.
Contudo, o máximo de produtividade não é alcançado devido a problemas edáficos,
fitossanitários e sobretudo o baixo nível tecnológico empregado nos cultivos. Pesquisas com
técnicas alternativas visando melhorar características a arquitetura do feijoeiro estão sendo
desenvolvidas. Uma excelente alternativa é a imersão de sementes em fitôrmonios capazes de
promover mudanças morfológicas que poderão incrementar a produção. O presente trabalho
objetivou avaliar as alterações morfofisiológicas causadas pela aplicação exógena do ácido
giberélico (AG3). O delineamento utilizado foi o de blocos ao acaso com 3 repetições e 5
mudas por parcela, sendo as sementes embebidas em 10 µM de AG3 durante 8 horas. Foram
realizadas coletas aos 15, 25 e 40 dias após a semeadura (DAS), avaliando: número de folhas,
diâmetro do caule, comprimentos da parte aérea, do sistema radicular e total da muda, massas
frescas e secas da parte aérea, do sistema radicular e total. Os dados obtidos foram submetidos
à análise de variância, com as médias comparadas entre si pelo teste de Tukey através do
programa ASSISTAT, versão 7.6 Beta. As alterações provocadas pela ação do ácido
giberélico (AG3) promoveram principalmente um alongamento dos entrenós basais das
plantas, aumentando assim a estatura das suas hastes, sem que houvesse, entretanto, um
acréscimo paralelo no diâmetro. Sem um aumento proporcional entre altura e diâmetro do
caule as mudas tornaram-se quebradiças e de difícil transplantio.
Palavras-chave: fabaceae, fitormônios, produtividade, qualidade.

EFFECTS OF GIBBERELLIC ACID (GA3) IN SEEDLINGS
DEVELOPMENT OF Vigna unguiculata.
ABSTRACT: Cowpea is a legume cultivated throughout Brazil, and it is important for the
economy and the alimentation of small producers. However, the productivity maximum is not
achieved due to edaphic problems, phytosanitary and especially the low level of technology
employed in crops. Researches on alternative techniques to improve the bean architecture
features are being developed. An excellent alternative is the immersion of seeds in
phytohormones that can promote morphological changes and to increase the production. This
study aimed to evaluate the morphological and physiological changes caused by exogenous
application of gibberellic acid (GA3). The experiment was arranged as a randomized blocks
design with three replicates and 5 plants per plot. The seeds were treated with a gibberellic
acid solution at a concentration of 10 µM, for 8 hours. The parameters evaluated were:
number of leaves, stem diameter, root and shoot length, fresh and dry weight. Data were
obtained after 15, 25 and 40 days of development of the plants and were compared by Tukey
test, using ASSISTAT program (version 7.6 Beta). The changes caused by the action of
gibberellic acid (GA3) promoted mainly an elongation of basal internodes of the seedlings,
increasing the height of their shafts without a parallel increase in diameter. The absence of
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proportional increase between height and stem diameter the seedlings become brittle and
difficult to transplant.
KEYWORDS: fabaceae, phytohormones, productivity, quality.
INTRODUÇÃO
O feijão-caupi, conhecido como feijão de corda, feijão macassar e feijão miúdo, é uma
dicotiledônea pertencente à ordem Fabales, família Fabace, subfamília Faboideae, tribo
Phaseoleae, subtribo Phaseolinae, gênero Vigna, espécie Vigna unguiculata (L.) Walp.
(ONOFRE, 2008). Uma planta muito importante na alimentação humana, sendo
comercializado na forma de grãos secos, vagens, grãos verdes (feijão-verde), farinha para
acarajé (FROTA et al., 2008).
Cultivada em todo o território brasileiro, principalmente nas regiões semiáridas do
Nordeste e Norte, por se adaptar bem ao clima tropical, suportando temperaturas que variam
de 20ºC a 35ºC, solos com baixa fertilidade em nutrientes, baixa exigência hídrica e possuir
elevada rusticidade (OLIVEIRA et al., 2013). É a principal fonte de proteína vegetal, minerais
e fibras (FROTA et al., 2008) para as populações rurais, por ser um alimento básico e de fácil
aquisição (MELO, 2002), representando assim uma fonte geradora de renda e de alimentos
para os pequenos agricultores.
Porém apesar do caupi ser um tipo de feijão amplamente consumido e plantado,
principalmente no Brasil devido as promissoras condições de cultivo, a produtividade da
cultura ainda é considerada insuficiente para atender a demanda nacional do grão (TEÓFILO
et al., 2008). O principal fator responsável pela produtividade insatisfatória é o baixo nível
tecnológico empregado no processo produtivo, sendo atualmente escassas as pesquisas
realizadas com a cultura, mesmo havendo nesta uma ampla variabilidade genética para
praticamente todos os caracteres de interesse agronômico (FREIRE FILHO et al., 2011).
A principal mudança que se objetiva são as de caráter anatômico como a arquitetura da
planta, visando aumento na produtividade. Uma excelente alternativa é a imersão de sementes
em fitormônios, que são substâncias orgânicas que desempenham importantes funções no
crescimento. As giberelinas, que são substâncias naturais ou sintéticas, podem ser aplicadas
diretamente nas plantas afim de alterar processos metabólicos, podendo incrementar a
produção, melhorando a qualidade dos grãos e facilitando a colheita (ALLEONI et al., 2000).
As giberelinas apresentam várias funções no processo de desenvolvimento vegetal, além
do alongamento dos entrenós, fixação e o desenvolvimento de flores e frutos, controlam
vários aspectos da germinação de sementes, incluindo a quebra da dormência e a mobilização
das reservas do endosperma. Particularmente, o ácido giberélico (GA3) é dentre as giberelinas
o mais utilizado para manipular o crescimento de plantas, por promover grande alongamento
da haste devido ao aumento de expansão celular e do estímulo à dominância apical (TAIZ e
ZEIGER, 2004).
Assim, a imersão de sementes em soluções com AG3 tem mostrado efeitos positivos na
germinação e modificações nas características morfológicas e fisiológicas das plântulas para
uma ampla variedade de espécies, como soja (Glycine max), braquiária (Brachiaria
decumbens) (CASTRO et al., 1985), maracujá-doce (Passiflora curtis) (FERRARI et al.,
2008) e o algodão (Grossypium hirsutum) (LIMA et al., 2009). Contudo a eficiência da
aplicação exógena de AG3 depende de aspectos como a forma de aplicação, a dose e das
condições ambientais a que são expostas as plantas (SOUZA et al., 2010).
Destarte, objetivou-se neste trabalho analisar o desenvolvimento inicial e as
modificações causadas pelo ácido giberélico na morfologia das plântulas da variedade
“manteiguinha” de V. unguiculata.
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MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa foi conduzida em casa de vegetação no período de abril a maio de 2015, no
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - campus Araguatins, localizado nas
coordenadas geográficas de 05o24’9,7’’ S e 48o31’30,2’’ W, com altitude de 103m e
precipitação anual de 1500 mm. O solo destinado à produção de mudas foi coletado no
próprio campus em camada superficial de 0-20 cm, e analisado quanto as suas propriedades
químicas no laboratório de solos do IFTO - campus Araguatins, sendo considerada
desnecessária a correção e/ou adubação do solo.
O experimento foi conduzido sob canteiros cobertos com sombrite, com 50% de
luminosidade, e submetidos à irrigação manual quando necessário. O sistema utilizado foi o
de blocos ao acaso com 3 repetições e 5 mudas por parcela, sendo as sementes embebidas em
10 µM de AG3 (preparado em água destilada) durante 8 horas (SOUZA et al., 2010). O
controle negativo foi feito com sementes embebidas em água destilada. Foram colocadas 3
sementes em cada saco plástico com 4 kg de substrato, e após a germinação foi realizado o
desbaste restando somente uma plântula por saco. As sementes foram adquiridas através de
compra direta de produtores rurais locais e semeadas manualmente em cada recipiente. As
coletas foram realizadas aos 15, 25 e 40 dias após a semeadura (DAS).
As sementes de V. unguiculata utilizadas foram esterilizadas com álcool a 70% por 3
minutos, e com hipoclorito de sódio 1%, por 2 minutos. Sendo posteriormente tratadas com a
solução de ácido giberélico, permanecendo em mesa agitadora com frequência de agitação de
81,88 rpm por 8 horas, com temperatura de 25ºC.
Os parâmetros avaliados foram: o número de folhas, diâmetro do caule, comprimentos
da parte aérea, do sistema radicular e total da muda, massas frescas da parte aérea, do sistema
radicular e total, massas secas da parte aérea, do sistema radicular e total. Sendo os
comprimentos medidos com auxílio de uma régua graduada em cm, o diâmetro do caule com
um paquímetro digital 6” (Western) e a pesagem de massas frescas e secas com o auxílio de
uma balança de precisão. Para determinação de massa seca o material foi colocado em sacos
de papel devidamente identificados e levados para secar em estufa com circulação de ar a
60ºC, considerando o método do peso constante.
Estes dados foram submetidos à análise de variância (P = 5% e/ou 1% de
probabilidade), com as médias comparadas entre si pelo teste de Tukey (P = 5%) através do
programa ASSISTAT, versão 7.6 Beta.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A realização de estudos com plantas cultivadas tem como objetivo incrementar a
produção, estimulando fatores como crescimento e desenvolvimento das plantas. A
arquitetura da planta do feijão-caupi demonstra a sua qualidade, sendo assim, é considerada
uma das características anatômicas mais importantes. A arquitetura está relacionada a
diferentes fatores tais como: hábito de crescimento, comprimento do caule, dos entrenós, dos
ramos principal e secundário e principalmente da plasticidade estrutural dos ramos (SOUZA
et al., 2010).
Tabela 1: Análise de variância (ANOVA) da altura da parte aérea (A.P.A.), comprimento do
sistema radicular (C.S.R.), comprimento total (C.T.), número de folhas (N.F.), diâmetro do caule
(D.C.), da variedade “manteiguinha” de Vigna unguiculata. A=testemunha; B=tratamento com 10
µM AG3. IFTO - Araguatins, 2015.
Parcela 1
(15 dias)

TRAT
A

A.P.A.
26,06667 b

C.S.R
23,93333 a

C.T
50,00000 a

N.F.
8,20000 a

D.C.
3,32467 a

B

28,13333 a

22,26667 a

50,40000 a

7,93333 a

3,01867 b

CV (%)

6,39

12,5

6,57

7,16
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TRAT
Dms
A

A.P.A.
1,30586
31,46667 b

C.S.R
2,17644
23,06667 a

C.T
2,48724
54,53333 a

N.F.
0,43529
15,60000 a

(Conclusão)
D.C.
0,27284
0,18987 a

B

53,20000 a

22,40000 a

75,60000 a

15,06667 a

0,17533 a

CV (%)
dms

49,93
15,93505

50,39
8,63693

44
21,58387

30,79
3,5590

33,79
0,04652

A

105,06670 a

45,60000 a

150,66670 a

44,33333 a

0,65393 a

B

132,93330 a

40,13334 a

173,06670 a

38,93333 a

0,63673 a

CV (%)

37,37

19,99

29,36

36,66

21,73

dms

33,52861
6,46076
35,83044
11,50717
0,10574
*Médias seguidas de mesma letra minúscula, não diferem entre si, pelo teste de Tukey. CV= Coefiiente de
Variação;
dms= diferença mínima significativa.

Tabela 2: Análise de variância (ANOVA) das massas fresca e seca do sistema
radicular (M.F.S.R. e M.S.S.R.), da parte aérea (M.F.P.A. e M.S.P.A.) e total (M.F.T.
e M.S.T.) da variedade “manteiguinha” de Vigna unguiculata. A=testemunha;
B=tratamento com 10 µM AG3. IFTO - Araguatins, 2015.

Parcela 1
(15 dias)

Parcela 2
(25 dias)

Parcela 3
(40 dias)

TRAT
A
B

M.F.S.R. M.F.P.A.
0,7756 a 7,1922 a
0,6282 a 4,6844 b

M.F.T.
7,9679 a
5,3126 b

M.S.S.R.
0,0887 a
0,0695 b

M.S.P.A.
0,6983 a
0,5014 b

M.S.T
0,787 a
0,570 b

CV (%)

28,26

23,77

23,05

27,44

16,63

17,19

dms

0,14954

1,06433

1,15389

0,01637

0,0752

0,088

A
B

2,1516 a
1,7685 a

21,874 a
16,8 a

24,026 a
18,568 a

0,3376 a
0,2599 a

2,3381 a
1,9973 a

2,675 a
2,257 a

CV (%)

44,46

dms

0,657

39,11
5,70213

38,87
6,24197

47,57
0,10716

40,1
0,65544

40,02
0,74423

A
B

4,1490 a
3,5700 a

58,481 a
49,979 a

62,630 a
53,549 a

0,6964 a
0,5713 a

7,0688 a
6,2260 a

7,765 a
6,797 a

CV (%)

40,51

dms

1,17875

39,6
16,18916

38,82
17,00358

38,88
0,1859

39,47
1,97835

38,86
2,13336

*Médias seguidas de mesma letra minúscula, não diferem entre si, pelo teste de Tukey. CV= Coefiiente de
Variação;
dms= diferença mínima significativa.

Os princiapis hôrmonios responsáveis pelo crescimento vegetativo da planta são a
auxina, citocinina e giberelina, atuando principalmente no elongamento celular por estimular
as divisões celulares mitóticas, sendo o efeito destes influenciados por diversos fatores como
a concentração, a gravidade, a luz e a dominância apical (KERBAUY, 2008). As médias de
APA e CT (Tabela 1), foram superiores às médias do controle negativo, evidenciando a ação
do AG3 sobre a fisiologia das células da variedade “manteiguinha”.
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Os maiores incrementos quanto APA e CT, ocorreram nos períodos de 15 e 25 DAS
(dias após a semeadura), sugerindo que a aplicação exógena do AG3 tenha maior atuação
nas fases iniciais de desenvolvimento (TAIZ e ZEIGER, 2004). A aplicação exógena pode
ter um efeito aditivo, somando-se a ação do AG3 produzido pelo próprio vegetal, fato que
determinaria a maximização do fenótipo influenciado por este fitormônio.
A nível celular as giberelinas ativas promovem muitos efeitos fisiológicos, atuando no
câmbio vascular estimulam divisões sem que haja contudo diferenciação celular, assim, a
maioria das células formadas não assumem morfologia e funcões específicas, mostrando-se
como células meristemáticas que permancem continuamente em disivão (PEREIRA et al.,
2004). Os dados expostos na Tabela 1 mostraram que houve aumento nos parâmetros APA e
CT, contudo, não houve acréscimo ao DC nos tratamentos com AG3. Diferentemente, na
testemunha o valores de DC não são discrepantes ao valores de APA e CT. Esse efeito
fenotípico para os tratamentos sugerem que o AG3 promova o crescimento vertical
indiferenciado do córtex em detrimento da expansão horizontal.
Os parâmetros APA, CT e DC são considerados de grande importância na determinação
da resistência ao acamamamento. As plantas induzidas a crescimento longitudinal têm sua
aparência modificada devido a interferências causadas pelo AG3 na plasticidade das paredes
celulares como também o processo osmótico sobre o potencial hídrico (PEREIRA et al.,
2004). Assim, a arquitetura do “manteiguinha”, obtida no presente trabalho, não foi
considerada promissora visto a alta suscetibilidade do mesmo ao acamamento.
Esses resulatados corroboram com os encontrados em outras pesquisas envolvendo o
uso do fitôrmonio AG3, mostrando resultados fenotípicos comuns ao obtidos nesta
pesquisa, como aumento da estatura dos entrenós da haste em plantas de soja (Glycine max)
(LEITE et al., 2003), alterações morfológicas em feijoeiro (Phaseolus vulgaris) obtendo
aumento da haste e detrimento do diâmetro médio do hipocótilo e epicótilo (SOUZA et al.,
2010) e também em caupi (V. unguiculata) que resultou em plantas mais quebradiças
(MIRANDA et al., 2014).
O AG3 promoveu uma inibição de até 10% no comprimento do sistema radicular em
comparação com o testemunha. A raíz pode ter abrigado uma maior concentração de AG3
devido à ação da gravidade. O sistema radicular é bastante sensível a estímulos hormonais
(KERBAUY, 2008) e o acúmulo anormal de ácido giberélico, proporcionado pela aplicação
exógena, pode ter sido o responsável pelo sistema radicular anômalo das plantas obtidas no
presente trabalho.
O acúmulo de massa de uma planta está diretamente relacionada ao saldo de
fotoassimilados da planta (ALVAREZ et al., 2007). A alteração no sistema radicular aliado a
condição meristemática das plântulas, parece ter influenciado no acúmulo de massa da
variedade “manteiguinha”, considerando que o AG3 exógeno impediu o desenvolvimento
adequado do tecido cortical e/ou vascular (PEREIRA et al., 2004; PEIXOTO, 2005).). Lima
et al. (2009), testaram os efeitos causados por reguladores e estimulantes vegetais via
embebição de sementes de Artocarpus heterophyllus Lam. (Jaca “Tipo Dura”), concluindo
que este não favorece nenhum grande acúmulo de massa seca de modo geral nas plantas.
CONCLUSÕES
O AG3 atuou com maior intensidade no período vegetativo promovendo alterações
morfológicas visíveis nas plantas de feijão, sem que houvesse, contudo, um aumento gradual
no acúmulo de biomassa o que tornou as plantas tratadas mais suscetíveis a quebra.
Análises histológicas podem contribuir para o entendimento sobre os efeitos do AG3
sobre a morfologia do feijão-caupi.
Novos experimentos testando concentrações de AG3 devem ser realizadas para se
atingir o valor ideal para o caupi. Além disso, considerando o acelerado crescimento das
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plântulas observado no presente trabalho, novos experimentos que combinem o fitormônio e
substratos com diferentes concentrações de nutrientes, devem ser aplicados. Experimentações
com maior disponibilidade de nutrientes talvez incrementem o crescimento horizontal dos
caules das mudas pois poderiam influenciar na condição meristemática das células resultantes
do tratamento com AG3.
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RESUMO: Entre as leguminosas forrageiras adaptadas as condições edafoclimaticas do
Brasil, o gênero estilosantes (Stylosanthes ssp.), destaca-se com uma ampla adaptação e por
estabelecer simbiose com bactérias fixadoras de nitrogênio, tornando-se alternativa para a
melhoria da fertilidade em pastagens consorciadas com gramíneas. Desta forma, objetivou-se
neste avaliar a eficiência no processo de fixação biológica de nitrogênio de bactérias isoladas
de estilosantes (Stylosanthes ssp.) do cerrado de Roraima. As bactérias foram obtidas de
diferentes espécies de estilosantes coletadas em Roraima e que são mantidas na Coleção de
Microrganismos Multifuncionais da Embrapa Roraima. Para avaliação da eficiência
simbiótica, foi realizado um experimento em vasos de Leonard com substrato estéril, em
delineamento inteiramente casualizado em casa de vegetação, com quatro repetições. Os
tratamentos foram 19 isolados obtidos de estilosantes e duas estirpes recomendadas para
estilosantes, BR 446 e BR 502 (Bradyrhizobium sp.). Também foram incluídos dois controles,
um sem inoculação e outro sem inoculação e com adição de 210 mg de N-1. Após 90 dias
foram avaliados número e massa seca de nódulos e massa seca da parte aérea. Os isolados
1E52, 1A24, 2C5 e 1E57 apresentaram potencial para serem testadas em condições de campo
para futura recomendação como inoculantes para Stylosanthes ssp.
Palavras-chave: Leguminosa forrageira, Fixação biológica de nitrogênio, Amazônia.

SYMBIOTIC EFFICIENCY OF NITROGEN-FIXING BACTERIA
ISOLATED FROM ESTILOSANTES (Stylosanthes spp.)
ABSTRACT: Among the forage legumes adapted to the soil and weather conditions in
Brazil, the estilosantes gender (Stylosanthes spp.), Stands out with a wide adaptation and for
establishing symbiosis with nitrogen-fixing bacteria, making it an alternative for improving
fertility in mixed pastures with grasses. Thus, the aim of this study was to evaluate the
efficiency in the biological process of fixing nitrogen bacteria isolated from estilosantes
(Stylosanthes spp.) In Roraima savannah. The bacteria were collected from different species
estilosantes collected in Roraima and which are retained in the Collection of Microorganisms
Multifunction EMBRAPA Roraima. To evaluate the symbiotic efficiency, an experiment was
conducted in Leonard pots with sterile substrate in a completely randomized design in a
greenhouse, with four replications. The treatments were 19 isolates obtained from
estilosantes, two strains recommended for estilosantes, BR 446 and BR 502 (Bradyrhizobium
sp.). Also two controls were included a non-inoculated and non-inoculated another and with
addition of 210 mg of N-1. After 90 days were evaluated the number and dry weight of
nodules and dry weight of shoot. The isolated 1E52, 1A24, 2C5 and 1E57 have the potential
to be tested under field conditions for future recommendation as inoculant for Stylosanthes.
KEYWORDS: Forage legumes; biological nitrogen fixation; Amazon.
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INTRODUÇÃO
Entre as leguminosas forrageiras potencialmente importantes para as condições
edafoclimaticas do Brasil, o gênero Stylosanthes destaca-se como alternativa para a melhoria
da fertilidade do solo em pastagens consorciadas com gramíneas, tanto pela sua adaptação ao
sistema quanto pela capacidade de estabelecer simbiose com bactérias fixadoras de
nitrogênio. O gênero compreende cerca de 50 espécies e subespécies ocorrendo naturalmente
nas áreas tropicais e subtropicais da Ásia, África e as Américas, principalmente na América
do Sul (QUECINI et al., 2002). No Brasil ocorrem 29 espécies, sendo que destas 13 são
endêmicas (COSTA, 2006), principalmente no Cerrado (BRANDÃO e COSTA, 1979).
As espécies do gênero Stylosanthes estão entre as mais importantes leguminosas
forrageiras destacando-se por sua ampla adaptação e resistência a pressões bióticas e abióticas
(GUODÃO et al., 1997). O gênero Stylosanthes tem se destacado entre as leguminosas
forrageiras tropicais, devido as cultivares utilizada como pastagens (SILVA e ZIMMER,
2004). No Brasil, a Embrapa, através das espécies S. macrocephala e S. capitata desenvolveu
a cultivar (cv.) Estilosantes Campo Grande; de S. guianensis as cultivares (cvs.) Bandeirantes
e Mineirão; de S. macrocephala a cv. Pioneiro, e de S. capitata a cv. Lavradeiro
(GIANLUPPI et al., 2002; TARAWALLI, 2005). Atualmente a utilização agronômica se
restringe a três espécies, Stylosanthes capitata, Stylosanthes macrocephala e Stylosanthes
guianensis, que apresentam maior potencial agronômico em avaliações conduzidas nos
últimos trinta anos, especialmente na região do Cerrado (KIRIA e ANDRADE, 1996). No
entanto, pouco se sabe sobre a diversidade de bactérias fixadora de nitrogênio, isto é, os
rizóbios em simbiose com esta leguminosa.
Segundo Paciullo et al.,(2003), trabalhando com Stylosanthes guianensis em consórcio
com Brachiaria brizantha, o N fixado além de influenciar no crescimento da gramínea,
contribuiu para o aumento da qualidade da dieta e massa de forragem total da pastagem,
aumentando a capacidade de suporte da mesma. Assim, neste trabalho objetivou-se avaliar a
eficiência no processo de fixação biológica de nitrogênio de bactérias isoladas de estilosantes
(Stylosanthes ssp.) no cerrado de Roraima.
MATERIAL E MÉTODOS
Origem das bactérias
As bactérias foram obtidas de diferentes espécies de estilosantes coletadas em Roraima
e que são mantidas na Coleção de Microrganismos Multifuncionais da Embrapa Roraima.
Eficiência Simbiótica
Para avaliação da eficiência simbiótica foi conduzido experimento em casa de
vegetação em vasos de Leonard (Vicent, 1970), contendo solução nutritiva estéril de
Hoagland & Arnon (1950) modificada, iniciando com ¼ de força e finalizando com ½ força,
sem nitrogênio. A cultivar de estilosantes utilizada foi à Campo Grande. As sementes
empregadas foram desinfestadas superficialmente com álcool 96%, peróxido de hidrogênio
5% seguida de 10 lavagens sucessivas em água estéril. Foram semeadas 10 sementes por
vasos, com posterior desbate deixando 4 plântulas/vasos. Os 19 isolados e os controles
positivos (BR 446 e BR 502) foram repicados em placas de Petri, contendo meio YMA + azul
de bromotimol e colocados em câmera de crescimento a 28 ºC para crescimento. Para o
preparo do inóculo, 1 mL de água esterilizada foi aplicado sobre a cultura crescida de cada
isolado em placa com meio sólido, seguindo-se de uma raspagem e coleta de 1mL de
suspensão a qual foi transferida para um tubo de ensaio esterilizado e adicionando mais 9 mL
de água esterilizada. Em seguida homogeneizou-se a solução e aplicou-se 0,5mL do inóculo
na base de cada planta. Os tratamentos foram constituídos de dois controles positivos (BR 446
e BR 502); um controle sem inoculação e sem nitrogênio, e outro sem inoculação com adição
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de N mineral (210 mg kg-1 de N). O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente
casualizado com quatro repetições. Aos 90 dias foram avaliados número e massa seca de
nódulos e massa seca da parte aérea.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados do número de nódulos (NN), matéria seca de nódulos (MSN) e matéria
seca da parte aérea (MSPA) são apresentados na Tabela 1. Os controles negativos sem
inoculação e sem e com N mineral não apresentaram nodulação, comprovando que não houve
contaminação do experimento, o que tornou possível a avaliação da eficiência simbiótica
destes isolados.
Em relação a variável número de nódulos (NN) três isolados, 2C5, 1A24 e 1E52, não
diferiram das estirpes recomendadas para Stylosanthes spp. (BR 446 e BR 502),
demonstrando potencial para futuras pesquisas para a produção de inoculante (Tabela 1).
Estes resultados são semelhantes aos obtidos por Vargas et al., (1994), trabalhando com
duas estirpes comerciais e três estirpes selecionadas a partir da população de rizóbio nativa
dos Cerrados, em três espécies de Stylosanthes (Stylosanthes capitata CPAC 706,
Stylosanthes macrocephala cv. Pioneiro e Stylosanthes guianensis 135 cv. Bandeirante),
observaram que a inoculação promoveu efeito benéfico nas espécies estudadas e mostrou
tendência em aumentar a nodulação de Stylosanthes macrocephala e Stylosanthes guianensis.
Resultados semelhantes foram obtidos por Döbereiner (1970) e Vargas e Suhet (1981).
Vargas et al., (1994), em trabalhos com Stylosanthes guianensis e Stylosanthes scabra,
verificaram níveis de atividade nitrogenase, de média a alta (1 a 9µ moles de etileno/planta/h),
enquanto que em Stylosanthes capitata e Stylosanthes macrocephala apresentaram pouca
nodulação, mais com bom desenvolvimento e sem sintomas visuais de deficiência de N.
Vargas e Hungria (1997) comprovaram em ensaios em campo, que a baixa nodulação de
Stylosanthes capitata e Stylosanthes macrocephala, ocorria devido a sua maior sensibilidade
ao nitrogênio mineral do solo. Este efeito inibidor do N do solo na formação de nódulos pode
ser também uma explicação para a baixa nodulação que ocorre na maioria das leguminosas
forrageiras, após o primeiro ano de estabelecimento. A elevação do teor de N do solo é
acentuada pelo acúmulo de resíduos vegetais das leguminosas, além da contínua
mineralização do N orgânico (VARGAS e HUNGRIA. 1997).
Quanto à massa seca de nódulos (MSN) os isolados 1A24, 1E52, 2C5 e 1E52, não
diferiram da estirpe BR 502 e sendo superiores a estirpe (BR 446). A variável matéria seca da
parte aérea (MSPA), somente a estirpe BR 502 e o tratamento nitrogenado diferiram dos
demais tratamentos (Tabela 1).
A análise de variância mostrou efeito significativo dos tratamentos sobre número de
nódulos (NN), massa seca de nódulos (MSN) e matéria seca de nódulos (MSN), para os 19
isolados em estudo. Os valores médios encontram-se na Tabela 1.
Tabela 1. Número de nódulos (NN), matéria seca de nódulos (MSN) e matéria seca da parte
aérea (MSPA) em plantas de Stylosanthes cv. Campo Grande de 19 isolados, dois controles
positivo (BR446 e BR 502) e dois controles negativos sem inoculação (com e sem
nitrogênio).
Tratamentos
Número de
Massa seca de
Matéria seca da parte aerea
nódulos
nódulos (MSN)*
(MSPA)*
-1
(NN)*
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ (mg.planta ) ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Nitrogenado
0,00 a1
0,00 a1
1075 a2
Sem N e sem Inoculação
0,00 a1
0,00 a1
345 a1
F 29
4,25 a2
4,50 a2
405 a1
(Continua)
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2E 1-5
2E 1-2
1B 20
1A 8
H41
1B 28
1B 13
3D 5
G 52
G 57
G 33
4A 29
1E 57
6E 2-3
2C 5
1A 24
BR 446
1E 52
BR 502
CV (%)
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Número de
nódulos
(NN)*

Massa seca de
nódulos (MSN)*

6,00 a2
6,00 a2
7,50 a2
6,50 a2
7,25 a2
7,50 a2
8,00 a2
8,50 a2
8,25 a2
8,50 a2
8,75 a2
9,75 a2
11,00 a2
11,25 a2
15,75 a3
16,50 a3
20,50 a3
25,50 a3
28,50 a3
28,05

3,90 a2
6,75 a2
5,50 a2
6,75 a2
5,00 a2
6,00 a2
7,75 a2
8,00 a2
5,00 a2
6,25 a2
5,75 a2
7,25 a2
11,50 a3
7,25 a2
12,25 a3
11,75 a3
5,25 a2
14,00 a3
25,00 a4
32,52

346

(Conclusão)
Matéria seca da parte aerea
(MSPA)*

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ (mg.planta-1) ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

530 a1

312,5 a1
642,5 a1
407,5 a1
522,5 a1
305 a1
417,5 a1
400 a1
432,5 a1
365 a1
425 a1
532,5 a1
672,5 a1
672,5 a1
552,5 a1
585 a1
652,5 a1
412,5 a1
580 a1
1282,5 a2
19,28

Valores seguidos da mesma letra, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de
probabilidade.
* Dados transformados raiz quadrada de Y + 1 – SQRT (Y + 1).

CONCLUSÕES
Os isolados obtidos de Stylosanthes sp. possuem eficiência simbiótica variável quando
comparados as estirpes recomendadas e ao controle negativo;
Esses resultados servem de base para novos testes de eficiência simbiótica em condições
de campo.
Os isolados 1E52, 1A24, 2C5 e 1E57 possuem potencial para serem testadas em
condições de campo para futura recomendação como inoculantes para Stylosanthes spp.
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RESUMO: A alta perecibilidade do umbu é responsável por perdas significativas, o que tem
impulsionado o desenvolvimento de processos tecnológicos adequados mantendo qualidade e
aumentando a vida útil do mesmo. Deste modo a presente pesquisa foi desenvolvida com o
intuito de obter a polpa de umbu em camada de espuma. No processo o alimento é convertido
em uma espuma estável por meio da adição de agentes espumantes tendo características
anfílicas que se adsorvem na interface durante o processo de emulsificação e incorporação de
ar, ou outros gases, em equipamentos geradores de espuma. Os agentes espumantes testados
foram o Emustab® e Superliga neutra® nas seguintes concentrações: 2,5; 5 e 7,5% sob
agitação em batedeira doméstica durante 15 minutos. As variáveis respostas no processo
foram umidade utilizando estufa de circulação de ar forçado, densidade, utilizando-se o
método picnométrico e estabilidade baseando- se no peso do liquido drenado da espuma.
Observou-se que todas as concentrações de Superliga neutra® foram eficientes para reduzir a
densidade da polpa de 1,033 g/cm3 para 0,87 g/cm3, valores dentro da faixa recomendada para
espuma pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A densidade da espuma diminuiu com
o aumento das concentrações de ambos aditivos, sendo inversamente proporcional. A
estabilidade das espumas é diretamente proporcional à concentração dos aditivos. Diante dos
resultados obtidos pode-se concluir que os aditivos testados foram satisfatórios propiciando a
obtenção de um produto com textura, consistência e aparência diferenciada, contribuindo de
forma positiva para o conhecimento no processamento e melhor conservação.
Palavras–chave: conservação, processamento, qualidade
UMBU PULP ELABORATION IN FOAM LAYER
ABSTRACT: The high perishability of umbu is responsible for significant losses, which has
driven the development of appropriate technological processes while maintaining quality and
increasing the useful life. Thus this research was developed in order to get the umbu pulp
foam layer. In the process the feed is converted into a stable foam by the addition of foaming
agents having anfílicas characteristics which adsorb at the interface during the process of
emulsification and incorporation of air, or other gases, foam generating equipment. The
foaming agents were tested Emustab® and neutra® Super League the following
concentrations: 2.5; 5 and 7.5% in domestic mixer with stirring for 15 minutes. The response
variables were the moisture process using air forced circulation stove, density, using the
pycnometric method, and baseando- stability in the liquid drained weight of the foam. It was
observed that all neutra® Superliga concentrations were efficient to reduce the density of pulp
1.033 g / cm3 to 0.87 g / cm3, values within the recommended range for foam by the National
Health Surveillance Agency. The density of the foam decreased with increased concentrations
of both additives being inversely proportional. The stability of foams is directly proportional
to the concentration of additives. Based on these results it can be concluded that the additives
were satisfactory enabling to obtain a product with texture, consistency and distinctive
appearance, contributing positively to the knowledge in processing and better conservation.
KEYWORDS: conservation, processing, quality
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INTRODUÇÃO
O aumento do consumo dos frutos do umbuzeiro tem ganhado espaço nos mercados
nacional e internacional, pois, além de apresentarem sabor agradável e aroma peculiar, são
uma boa fonte de compostos bioativos que corresponde aos fenóis, carotenoides e
antioxidantes, podendo contribuir substancialmente na dieta (SILVA et al., 2012). O umbu é
um fruto pequeno de formato arredondado, sabor típico, exótico e acentuado gosto ácido
(SANTOS-SEREJO et al., 2009).
A alta perecibilidade do umbu é responsável por perdas significativas, o que tem
impulsionado o desenvolvimento de processos tecnológicos. A polpa de fruta é um produto
não fermentado, não concentrado, não diluído, obtido de frutos polposos através de processo
tecnológico adequado (BRASIL, 2000). Através do processamento e obtenção da polpa
podem ser elaborados sorvetes, néctar, sucos, compotas, geléias, licores, iogurtes, cremes,
pudins, bolos, bombons e diversos outros como, por exemplo, espumas (LIMA et al, 2002).
As espumas são utilizadas para proporcionar textura, consistência e aparência em
diferentes tipos de produtos alimentícios (ARRIAGA-ORIHUELA et al., 2003a; ARRIAGAORIHUELA et al., 2003b). Um grande número de substâncias químicas é adicionado aos
alimentos durante o processo de fabricação de espumas. Entre eles estão os aditivos, que são
utilizados para manter uma dispersão uniforme de um líquido em outro, tal como óleo e água.
Os agentes emulsificantes (ou surfactantes) são substâncias adicionadas às emulsões para
aumentar a sua estabilidade cinética tornando-as razoavelmente estáveis e homogêneas
(NITSCHKE & PASTORE, 2002).
Diante o exposto, objetivou-se no trabalho o processamento dos frutos e elaboração da
polpa de umbu em camada de espuma, tendo em vista o aproveitamento do fruto,
consequentemente diminuição das perdas e obtenção de um novo produto de qualidade.
MATERIAL E MÉTODOS
O presente trabalho foi realizado no laboratório de processamento de vegetais da
Unidade Acadêmica de Tecnologia em Alimentos (UATA) no Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano campus Salgueiro, PE.
Os umbus foram adquiridos nos umbuzeiros da própria instituição, sendo levado em
consideração o estágio de maturação fisiológico dos frutos que estavam maduros. Os demais
ingredientes necessários à elaboração da polpa de umbu em camada de espuma (Emustab® e
Superliga neutra®) foram adquiridos no mercado local do município de Salgueiro, PE.
A polpa de umbu em camada de espuma foi obtida conforme as seguintes etapas do
fluxograma:

Colheita
Seleção
Lavagem
Sanitização

X Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 2015

Anais - Artigos 				

Adição de
emustab®

Ciências Agrárias - Agronomia

Despolpamento
Aeração (15
min)

351

Adição de
superliga
neutra®

Figura 1. Fluxograma da elaboração da polpa de umbu em camada de espuma. IF Sertão-PE, 2015.

Os umbus foram colhidos manualmente e direcionados ao laboratório de
processamento de vegetais onde foram selecionados, com intuito de eliminar os frutos com
danos, deformações visíveis e doenças, obtendo um produto de qualidade. Em seguida os
frutos foram lavados e imergidos em água clorada (50 ppm de cloro ativo/15 minutos).
Para o despolpamento, foi utilizada uma despolpadeira modelo DFMC 200. Na polpa
obtida foram adicionados os seguintes aditivos: Emustab® produto à base de monoglicerídeos
destilados, monoestearato de sorbitana e polisorbato 60 e Superliga neutra® produto à base de
sacarose e dos espessantes, carboximetil-celulose e goma guar. Esses aditivos foram usados
nas seguintes concentrações (2,5%, 5% e 7,5% (m/m). Essa mistura foi submetida à agitação,
em uma batedeira doméstica, por 15 minutos, podendo ser observado na Figura 2.

Figura 2. Elaboração da polpa de umbu em camada de espuma, IF Sertão-PE, 2015.

Para a seleção da melhor concentração, foi observado o teor de umidade, densidade e
estabilidade após a formação da espuma.
O teor de umidade e densidade da polpa foram determinadas em triplicata de acordo
com as técnicas descritas pelo Instituto Adolfo Lutz (2008). A estabilidade das espumas foi
determinada em triplicata baseando-se no peso do liquido drenado da espuma em temperatura
ambiente (SANKATE & CASTAIGNE, 2003). Foi montado o sistema constituído de um
becker, com um funil de vidro acoplado e um filtro de tela aço inox, onde 10g da espuma foi
colocada no funil contendo o filtro e no intervalo de 30 minutos foram feitas as pesagens.
O delineamento experimental foi totalmente casualizado num esquema fatorial 2
(aditivos)X 3 (concentrações) com 3 repetições. A comparação das médias pelo teste de
Tukey 5% de probabilidade, usando-se o software Assistat 7.5 beta (SILVA & AZEVEDO,
2002).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A umidade das espumas de umbu diminuiu com o aumento das concentrações dos
aditivos usados, as melhores concentrações escolhidas foram respectivamente Emustab® em
2,5% e Superliga neutra® em 5% de acordo com a avaliação dos dados podendo ser
observados na Tabela 1.
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Tabela 1. Valores médios da umidade, para as respectivas concentrações e aditivos na
elaboração da polpa de umbu em camada de espuma IF Sertão-PE, 2015.
Concentração (%)

Umidade (%)

0

89,04
Emustab®

Superliga neutra®

2,5

85,91a

86,01e

5

85,62b

85,51d

7,5

85,12c

85,09f

Obs.: médias seguidas pelas mesmas letras, nas linhas referentes às concentrações e colunas referentes
aos aditivos, não diferem entre si pelo teste Tukey (p<0,05).

Como podemos observar, os tratamentos empregados diferem entre si, as médias de
umidade da polpa de umbu em camada de espuma, indicou diferenças significativas (p<0,05)
entre as concentrações e aditivos sendo que concentrações maiores influenciaram diretamente
na umidade do produto. Segundo Jay (2006) e Cruz (2013) estudando polpa de abóbora em pó
afirmou que o baixo teor de água da polpa contribui para conservação, uma vez que, valores
de atividade de água entre 0,31 e 0,46, apresenta atividade enzimática baixa e não ocorre o
crescimento de fungos filamentosos, leveduras e bactérias.
O Emustab® e Superliga neutra® mostraram um bom comportamento na redução da
umidade. Esse resultado está de acordo com o trabalho de (SOARES, 2009) que obteve
resultados semelhantes com a secagem em camada de espuma da polpa de araçá-boi, sendo a
que mais reduziu a atividade de água das espumas. Segundo Diniz et al. (2003), é o tamanho e
o peso das moléculas que tem a capacidade de redução da atividade de água e não a
quantidade de sólidos.
O teste de média da massa específica da espuma, ao nível de 5% de probabilidade,
indicou variação significativa (p<0,05) entre os aditivos usados, porém na concentração de
2,5% Emustab® e 5% Superliga neutra® as diferenças não foram na mesma proporção,
obtendo valores bem próximos em concentrações diferentes, podendo ser observado na tabela
2.
Tabela 2. Valores médios da densidade, para as respectivas concentrações e aditivos na
elaboração da polpa de umbu em camada de espuma IF Sertão-PE, 2015.
Concentração (%)

Densidade (g/cm³)

0

1,033
Emustab®

Superliga neutra®

2,5

0,850a

0,841b

5

0,862c

0,858d

7,5

0,881e

0,870f

Obs.: médias seguidas pelas mesmas letras, nas linhas referentes às concentrações e colunas referentes
aos aditivos, não diferem entre si pelo teste Tukey (p< 0,05).
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Observou-se ainda que, o aditivo Emustab®, apresentou estatisticamente (p<0,05)
maior valor médio de massa específica em todas as outras concentrações, em relação á
Superliga neutra® que apresentou estatisticamente (p<0,05) menor valor médio de massa
específica nas diferentes concentrações. Nesse sentido, pode-se inferir que, o uso desses
aditivos Emustab® na concentração de 2,5% e Superliga neutra® 5% para essas condições de
estudo, apresentou uma melhor eficiência na formação de espuma, uma vez que apresentou
massa específica satisfatória nas duas concentrações.
Sousa (2011) verificou que com o incremento em determinada concentração do aditivo
Superliga neutra® houve diminuição na massa específica da espuma formada com a polpa de
cupuaçu. Soares et al. (2001), utilizando Pectina cítrica®, Emustab® e Superliga® como
agente espumante conseguiram reduzir a massa específica da polpa de acerola para 0,51g/cm3,
após 20 minutos de batimento.
Os resultados referentes à estabilidade da espuma com o uso de 2 aditivos ( Emustab®
e Superliga neutra®) nas concentrações de 2,5; 5,0 e 7,5% estão apresentados na Tabela 3.
Tabela 3. Valores médios do liquido drenado da espuma de umbu, nas respectivas
concentrações e aditivos IF Sertão-PE, 2015.
Superliga neutra®

Emustab®

Intervalo
(Tempo/min)

Concentração
(%)

Peso do líquido drenado
(g)

peso líquido drenado
(g)

30

2,5

2,059a

1,886f

30

5

2,041b

1,873d

30

7,5

2,038c

1,794e

Obs.: médias seguidas pelas mesmas letras, nas linhas referentes às concentrações e peso liquido
drenado e colunas referentes aos aditivos, não diferem entre si pelo teste Tukey (p< 0,05).

De acordo com os valores das médias observadas na tabela acima o Emustab® em
comparação com a Superliga neutra® obteve menores valores em relação ao peso do liquido
drenado. Pode-se observar também que houve uma relação diretamente proporcional entre as
concentrações de aditivos e estabilidade da espuma de modo que a estabilidade aumentou com
a elevação da concentração de ambos aditivos.
Bastos et al (2005) estudaram a estabilidade das espumas de manga utilizando o Tween
60® em diferentes concentrações e observaram que houve um aumento na estabilidade
estando relacionada as maiores concentrações testadas.
CONCLUSÕES
Com os resultados obtidos pode-se concluir que o uso de Emustab® e Superliga
Neutra® para elaboração da polpa de umbu em camada de espuma mostrou-se satisfatória em
relação à densidade e umidade, sendo que o Emustab® foi mais eficiente em relação à
estabilidade da espuma.
É importante salientar que a polpa de umbu em camada de espuma pode ser empregada
na elaboração de diversos produtos, especialmente na produção de sorvetes. Estudos futuros
devem ser feito a cerca no desenvolvimento de produtos desidratados, mantendo a qualidade
nutricional e prolongando a vida útil do mesmo.
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1

RESUMO: Physalis peruviana L. é uma espécie pertencente à família Solanaceae, que
produzfrutos alaranjados e pequenos, com alto potencial produtivo para regiões subtropicais.
Estudos sobre algumas plantas da família Solonaceae são bastante divulgados, porém escassos
quando relacionados à ocorrência de pragas em Physalis. As informações sobre insetos de
importância agrícola podem ajudar a definir medidas de proteção da cultura. Este trabalho
objetivou identificar a entomofauna ocorrente na cultura de P. peruviana no perímetro
irrigado de Petrolina, PE. Desenvolvido no Instituto Federal de Educação Ciência e
Tecnologia do Sertão Pernambucano, esse estudo contou com 100 amostras de plantas,
distribuídas igualmente em cinco camalhões. A adubação foi feita com esterco de bovinos e o
sistema de irrigação foi por gotejo. Para o levantamento e identificação dos insetos, foram
coletadas folhas, ramos e frutos. A maioria dos insetos encontrados faz parte das ordens
Hemiptera e Lepidoptera. Além desses, foram identificados larvas de Thysanoptera e de
coccinelídeos.
Palavras-chave: insecta, solanaceae, levantamento, biodiversidade

Entomofauna ASSOCIATED Physalis peruviana L. THE PERIMETER
PETROLINA - PE OF IRRIGATION
ABSTRACT: Physalis peruviana L. is a species belonging to the family Solanaceae that
produces small fruit and orange, with high yield potential for subtropical regions. Studies on
some plants of Solanaceae family are well-publicized, but scarce when related to the
occurrence of pests in Physalis. Information on insects of agricultural importance can help
define measures of crop protection. This study aimed to identify the insect fauna occurring in
the culture of P. peruviana in irrigated area of Petrolina, PE. Developed at the Federal
Institute of Science and Technology Education Sertão Pernambucano, this study included 100
plant samples, equally divided into five ridges. The fertilization was done with cattle manure
and irrigation system was drip. To survey and identification of insects, leaves, branches and
fruits were collected. Most insects found is part of the orders Hemiptera and Lepidoptera.
Besides these, Thysanoptera larvae and coccinellids were identified.
KEYWORDS: insecta, Solanaceae, lifting, biodiversity
INTRODUÇÃO
As espécies do gênero Physalis ainda são pouco conhecidas e pouco cultivadas no
Brasil. A Physalis pertence ao grupo das frutas exóticas e goza de um alto posicionamento
(Fischer & Almanza, 1993). O cultivo dessa frutífera é uma linha da economia agrícola com
boas perspectivas para o mercado nacional e internacional. Fato justificado pelo elevado
conteúdo nutracêutico apresentado pela fruta (Velasquez et al., 2007).
Pertencente à família Solanaceae, a Physalis peruviana L. é uma herbácea anual,nativa
de regiões temperadas, quentes e subtropicais de todo o mundo. Este gênero produz frutos
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alaranjados e pequenos, com bagas globosas, escondidas pelo cálice, com polpa suculenta
e doce. Sua maturação acontece entre 80 e 90 dias após a germinação. (Chaves, 2006).
Atualmente, a Colômbia é o principal produtor mundial da Physalis, abastecendo todo o
mercado europeu, onde neste local a produtividade pode chegar a 20 t.ha-1 (Corporación
Colombiana Internacional, 2000).
Estudos sobre plantas da família Solanaceae, especialmente aqueles relacionados aos
tomateiros, economicamente importantes como Lycopersicon esculentum Mill., são
relativamente bem divulgados por diferentes centros de pesquisa, pela sua importância como
um dos principais produtos hortícolas para a indústria e consumo de frutos frescos (Jones,
1999). Entretanto, estudos básicos relacionados à ocorrência de pragas na Physalis são
escassos. Há registros de suas ocorrências, porém sem maiores estudos o que causa uma
preocupação, pois, à medida que aumenta seu cultivo, tem-se um aumento de problemas
entomológicos (Lima et al., 2009).
Assim uma plantação de Physalis, por ser formada por plantas perenes, constitui-se
num ambiente bastante complexo, onde vivem vários insetos, e onde acabam se destacando
os insetos causam danos econômicos (Silva et al., 2009). Dessa forma, o conhecimento sobre
as espécies de insetos de importância agrícola é um passo importante para a definição
de estratégias de pesquisas para curtos e médios prazos e a adoção de medidas efetivas para o
seu controle (Couri et al., 2009).
O objetivo deste trabalho foi identificar os insetos associados à cultura de P. peruviana
sob condições irrigadas em Petrolina, PE.
MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi desenvolvido sob condições de campo, em uma área experimental de
Physalis localizados no Instituto Federal do Sertão Pernambucano, IF Sertão PE Campus
Petrolina Zona Rural, durante o período de 05/12/2013 a 30/04/2014.
A área experimental compreendia 20,6m de comprimento por 12,2 de largura,
contendo cinco camalhões, cada um com 20 plantas, totalizando 100 amostras, com
espaçamento de 1m, entre elas. A adubação de fundação foi realizada utilizando esterco
bovino, na quantidade de 20 t.ha-1, incorporado ao solo 10 dias antes do transplantio. O
sistema de irrigação foi via gotejamento, sendo cada fileira de planta irrigada com uma
tubulação de distribuição contendo um gotejador por planta com vazão média de 2,0 L.h-1
(FIGURA 1).
O levantamento da entomofauna foi realizado coletando-se folhas, ramos e frutos, os
quais foram acondicionados em sacos de papel envoltos em sacos plásticos e levados ao
Laboratório de Produção Vegetal. O material foi analisado sob microscópio estereoscópio e
identificado com o auxílio de chaves dicotômicas.

Figura 1 – Unidade experimental de P. peruviana no IF-Sertão Pernambucano
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante o período amostrado foram encontrados insetos pertencentes às ordens
Hemiptera, Lepidoptera, Thysanoptera e Coleoptera. A ordem Hemiptera apresentou um
maior número de insetos encontrados. Foram registrados insetos das famílias Aleyrodidae e
Pseudococcidea e da Subordem Heteroptera.
Entre os alerodídeos, observou-se à presença de adultos, ninfas e ovos de moscas
branca Bemisia tabaci em folhas de P. peruviana. As cochonilhas foram encontrados em
folhas, ramos e frutos (Figura 2). Em relação aos heterópteros, foram registradas apenas
posturas de percevejos em folhas (Figura 3).
Da Ordem Lepidoptera foram encontrados larvas ocasionando danos em frutos (Figura
4). Outros insetos também foram observados em pequenas quantidades, como larvas fitófagas
de tripes (Thysanoptera: Thripidae) e de joaninhas (Coleoptera: Coccinelidae).

A

B

Figura 2 - Cochonilhas encontradas em frutos (A), folhas (B) e ramos (C).

Figura 3 - Postura de percevejos em folhas de Physalis.

A

Figura 4 - Lagarta encontrada em frutos de Physalis (A) e uma pré-pupa (B e C).
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Segundo NIÑO (2011) um dos maiores problemas de cultivo da Physalis está no
contínuo ataque de espécies de lepidópteros da família Noctuidae. Embora o plantio de P.
peruviana seja recente no Brasil, já foram relatados a ocorrência de Edessa rufomarginata,
Euschistus heros, Phthia picta, Manduca sexta paphu, Agrotis sp., Heliothis virescens, Epitrix
sp. e Aphis sp. (Rufato et al., 2008; Silva et al., 2009).
CONCLUSÕES
A ordem Hemiptera apresentou um maior número de insetos encontrados, seguida das
Ordens Lepidoptera, Thysanoptera e Coleoptera. Contudo, conclui-se que o levantamento da
Entomofauna contribui para a produção da espécie exotica na região de Petrolina-PE.
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1

RESUMO: Este trabalho teve como objetivo analisar a infestação de erva-de-passarinho nas
árvores e arbustos de praças de quatro unidades amostrais na cidade de Castanhal. Essa
análise foi feita mediante a identificação das principais espécies arbóreas hospedeiras e os
respectivos hemiparasitas, quantificando o grau de infestação por erva-de-passarinho com a
aplicação de dois métodos de avaliação, descritos por Girnos et al. (1994), e Rotta (2001).
Nessa amostragem, foi constatada a presença de erva-de-passarinho em 0,63% das espécies
observadas. As espécies infestadas foram: Mussaenda alicia e Bauhinia variegata. O
hemiparasita encontrado em ambas as infestações foi Psittacanthus sp. Independentemente do
método de quantificação de grau de infestação utilizado, verificou-se apenas estágios iniciais
de infestação. As praças de Castanhal/PA encontram-se praticamente livre de ervas-depassarinho. Quanto ao uso dos métodos testados para quantificação do grau de infestação,
ambos são passíveis de serem adotados.
Palavras-chave: Arborização; Hemiparasita; Hemiparasita-hospedeiro; Loranthaceae.

HERB-OF-THE BIRDIE AFFORESTATION OF CASTANHAL OF
SQUARES, PA
ABSTRACT: This study aimed to analyze the infestation of weed-de-bird in the trees and
shrubs of four sample units plazas in the city of Castanhal. This analysis was done by
identifying the main host tree species and their mistletoes, quantifying the degree of
infestation herb-de-bird with the application of two methods of evaluation, described by
Girnos et al. (1994), and Rotta (2001). In this sample, it was found the presence of grass-offinch in 0.63% of the observed species. Infested species were Mussaenda Alicia and Bauhinia
variegata. The mistletoe found in both infestations was Psittacanthus sp. Regardless of the
degree of infestation quantification method, it is only the initial stages of infestation. The
squares of Castanhal / PA are virtually free herbal-de-bird. Regarding the use of the tested
methods for quantifying the degree of infestation, both are likely to be adopted.
KEYWORDS: afforestation; mistletoe; Mistletoe-host; Loranthaceae.
INTRODUÇÃO
Atualmente existe uma tendência cada vez mais frequente de se analisar as cidades
como sistemas integrados, vivos, onde os diferentes componentes interagem com o bom
funcionamento do todo, dependendo da eficiência de cada uma das partes. O uso adequado da
vegetação nas cidades minimiza os efeitos da instabilidade microclimática e da poluição
atmosférica, hídrica, sonora e visual, assim aumentando a qualidade de vida urbana.
A arborização de ruas, praças e áreas públicas traz inúmeros benefícios às cidades pelos
seus valores estéticos, ecológicos, físicos e psíquicos ao homem. No entanto, há uma série de
fatores que afetam o bom desempenho da arborização, pois frequentemente essas árvores
estão sujeitas a algum tipo de estresse ambiental devido às condições adversas do meio
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urbano. Dentre os fatores bióticos que afetam a qualidade da arborização de ruas e praças está
a infestação por erva-de-passarinho. Segundo Restrepo et al., apud Aukema (2003), trata-se
de um grupo de hemiparasitas contido em cinco famílias (Loranthaceae, Viscaceae,
Misodendraceae, Eremolepidaceae e Santalaceae), mas somente duas destas (Loranthaceae e
Viscaceae) são de importância mundial devido a sua grande incidência nas árvores urbanas.
As ervas-de-passarinhos compreendem aproximadamente 70 gêneros e pouco mais de
800 espécies. No Brasil ocorrem dez gêneros e cerca de 100 espécies (LORENZI, 2005). O
termo erva-de-passarinho é usado porque a maior parte das espécies depende das aves para
dispersão de suas sementes (CAZETTA; GALETTI, 2003). Os pássaros usam os frutos para
alimentação e, após regurgitação ou defecação, as sementes liberadas aderem nas plantas
hospedeiras por possuírem uma camada de substância mucilaginosa. Assim, os pássaros
atuam tanto como agentes disseminadores quanto como facilitadores da germinação
(BARCIK et al., 2002).
As aves alimentam-se de seus frutos, mas as sementes não são digeridas. Por conter um
envoltório mucoso, o visco, as sementes se fixam no hospedeiro. Assim, as aves, ao
defecarem sobre galhos ou ramos, depositam as sementes que originam uma nova planta.
(LORENZI, 2005 e GAZETTA & GALETTI, 2003). Por esse motivo, elas são conhecidas
como hemiparasita, porque além de se beneficiarem da absorção de elementos minerais do
hospedeiro, elas também realizam fotossíntese (ARRUDA et al, 2006, LEAL et al. 2006).
Estas plantas possuem estruturas especializadas, os haustórios, que invadem o xilema da
planta hospedeira, para a obtenção de água e sais minerais, (ARRUDA et al 2006, GAZETA
& GALETTI, 2003).
Outro fator que pode influenciar no sucesso de hemiparasitas em seus hospedeiros é o
comportamento alimentar do agente dispersor, como por exemplo, na dispersão de
Psittacanthus robustus (Loranthaceae) por Tersina viridis (Thraupidae), seu maior dispersor,
devido a sua habilidade em manipular os frutos (através da regurgitação) e ao comportamento
de limpar o bico na planta hospedeira (ARRUDA et al, 2006).
Devido a sua grande capacidade de proliferação e a dificuldade que se tem em fazer a
erradicação desses hemiparasitas, a sua ocorrência no meio urbano pode ser um fator
relevante a ser monitorado, pois em desequilíbrio, compromete a arquitetura das árvores e,
por se proliferar com facilidade, pode comprometer todo um programa de arborização
(ROTTA, 2001).
Assim, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a ocorrência de ervas-de-passarinho
nas praças de Castanhal-PA, utilizando-se os métodos de avaliação, descritos por Girnos et al.
(1994), e Rotta (2001).
MATERIAL E MÉTODOS
Os dados do presente trabalho foram levantados durante o mês de dezembro de 2014 em
quatro unidades amostrais (Praça do Estrela, Praça da Matriz, Praça da Bíblia ou do Cristo e
Praça do Zé João ou da Cohab) (Figura 1) localizadas no município de Castanhal/PA, situado
sob as seguintes coordenadas geográficas: 1º 17’ 46” S e 47º 55’ 28” W. O clima segundo a
classificação de Köppen é do subtipo Af que pertence ao clima tropical chuvoso (úmido). A
temperatura média anual é de 26 ºC. A umidade relativa do ar anual é, em média, de 85% e a
precipitação pluviométrica média anual é de 2.600 mm (GALETI, 1973). Selecionaram-se as
praças com maior arborização.
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Figura 1. Unidades amostrais onde foi realizado o levantamento da infestação de erva-depassarinho, Castanhal-Pa Fonte: Google maps Brasil.
Nas praças amostradas, foram identificadas todas as espécies arbóreas e arbustivas,
anotados os hospedeiros e os hemiparasitas encontrados, sendo estes identificados conforme
chave dicotômica baseada em características vegetativas elaborada por Rotta (2001).
Foram empregados diferentes métodos de avaliação do grau de infestação por erva-depassarinho, testando-se a eficácia de cada um deles. Tais métodos são descritos a seguir:
I) Girnos et al. (1994) - Estágio inicial: quando a planta hospedeira possuía mais folhas
que o hemiparasita; Estágio mediano: quando a quantidade de folhas da planta hospedeira e
do hemiparasita era mais ou menos a mesma; e Estágio final (Infestação Total): quando o
hemiparasita possuía mais folhas que a planta hospedeira.
II) Rotta (2001) – Grau 0: sem infestação; Grau 1: infestação de menos de 50% da
copa; Grau 2: infestação igual ou superior a 50% da copa; e Grau 3: infestação de 100% da
copa.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram amostrados 319 indivíduos (árvores e arbustos), pertencentes a 20 espécies e 09
famílias (Tabela 1). O maior número de espécies (oito espécies) foi encontrado na unidade
amostral “Praça do Estrela”. Nas quatro unidades amostrais as espécies com maior número de
indivíduos foram Mangifera indica (144 indivíduos), Archontophoenix sp. (36), Tabebuia
impetiginosa (35) e Podocarpus macrophyllus(16).
Tabela 1. Número total de indivíduos amostrados e infestados por erva-de-passarinho nas
quatro unidades amostrais.
Unidades amostrais
Total /
Variáveis analisadas
Estrela
Matriz
Cristo
Zé João
Média
Nº total de indivíduos
140
24
81
74
319
Nº espécies
07
05
08
06
20
Nº indivíduos
01
01
02
infestados
% indivíduos
0,7
4,2
0,63
infestados
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Das espécies amostradas, foi identificado apenas duas com infestação de erva-depassarinho (Mussaenda alicia e Bauhinia variegata) nas unidades amostrais “Estrela” e
“Matriz” respectivamente, o que representa apenas 0, 63% de infestação. Comparativamente
foi encontrado maior percentual de infestação nos trabalhos realizados por Oliveira; Kappel
(1994) sobre incidência de 8,62% de erva-de-passarinho na arborização de ruas de Porto
Alegre (RS), de Ruschel; Leite (2002), em levantamento quali-quantitativo no centro da
cidade de Lajeado (RS), com 9,40%, de Leal et al.(2006) em levantamento realizado nas ruas
de Curitiba com 28,19% e Cidade (2007) em levantamento realizado nas savanas de Roraima,
que encontrou infestação de 5,5%. .
Segundo o método proposto por Girnos et al. (1994), As plantas parasitadas foram
classificadas em estágio de infestação inicial, pois as plantas hospedeiras possuíam mais
folhas que o hemiparasita. Utilizando a metodologia de Rotta (2001) as plantas parasitadas
classificam-se com Grau 1: ou seja, a infestação de menos de 50% da copa.
Ambas as espécies estavam parasitadas pelo mesmo hemiparasita. O hemiparasita
encontrado nesta amostragem, utilizando a chave dicotômica elaborada por Rotta (2001), foi o
Psittacanthus sp.
O baixo grau de infestação de ervas-de-passarinho deve-se aos frequentes tratos
culturais realizados nos locais, isso se explica também pelo fato de boa parte das plantas
analisados serem jovens e de baixo porte, portanto, não teriam tido tempo para ocorrer a
infestação e pelo hábito dos pássaros, agentes importantes na disseminação da erva-depassarinho, que preferem pousar e se alimentar em árvores mais altas.
CONCLUSÕES
Independentemente do método de quantificação de grau de infestação utilizado,
verificou-se apenas estágios iniciais de infestação.
As praças de Castanhal/PA encontram-se praticamente livre de ervas-de-passarinho.
Quanto ao uso dos métodos testados para quantificação do grau de infestação, qualquer
um dos dois métodos (GIRNOS et al., 1994; ROTTA, 2001) podem ser recomendados.
Faz-se necessário mais estudos com relação a ecologia das arvores utilizadas no
paisagismo, assim como o hábito dos agentes dispersantes da espécie parasita.
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RESUMO: A ideia proposta nesse trabalho foi investigar os saberes locais de comunidades
rurais, a partir da Etnoecologia, observando aspectos que envolvem as características sociais,
culturais e econômicas em cada comunidade, através da coleta de dados que nos mostra de
onde surgiram tais saberes, qual a relevância dos mesmos para a sustentabilidade dos grupos
sociais e das áreas que estes ocupam. A pesquisa está sendo realizado na comunidade
assentada na Microbacia do Codozinho, município de Codó-MA a partir da realização de
coleta de dados, através de entrevistas, expedições ambientais, conversas e diálogos com
famílias da comunidade Santa Rita do Moises, área considerada inclusive área de conflito
agrário e possui traços da prática extrativista, em especial do babaçu. Conclui-se que todos os
recursos que estão disponíveis ao homem sem a prerrogativa da extinção das espécies, mas
com a continuidade destas utilizando apenas o necessário para a sobrevivência e
preocupando-se com a manutenção dos ecossistemas.
Palavras-chave: comunidade rural; etnoecologia; Saberes locais;

STUDY OF KNOWLEDGE COMMUNITY LOCAL RURAL RITA OF
SANTA MOISES SEATED IN THE WATERSHED CODOZINHO Codo MA COUNTY .
ABSTRACT: The idea proposed in this work was to investigate the local knowledge of rural
communities, from Ethnoecology, observing aspects involving the social, cultural and
economic characteristics in each community, by collecting data that shows us whence such
knowledge, what relevance for the sustainability of social groups and the areas they occupy.
The research is being conducted at the community seated in the Watershed Codozinho, Codó
MA-municipality from conducting data collection through interviews, environmental
expeditions, conversations and dialogues with families of Santa Rita do Moises community,
area including area considered of agrarian conflict and has traces of extractive practice,
especially babassu. It is concluded that all the resources that are available to man without the
prerogative of extinction of species, but with the continuation of these using only what is
necessary for survival and worrying about the maintenance of ecosystems.
KEYWORDS: rural community; ethnoecology ; Local knowledge
INTRODUÇÃO
Para Diegues (2001) as comunidades chamadas tradicionais (indígenas, extrativistas,
camponesas, de pescadores artesanais) também se transformam, sob o efeito de dinâmicas
tanto internas quanto externas (transformações na estrutura fundiária, consumo de produtos
industrializados, etc.), mas o ritmo é mais lento que nas primeiras. Além disso, sua forte
dependência dos recursos naturais, sua estrutura simbólica, os sistemas de manejo
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desenvolvidos ao longo do tempo e, muitas vezes, seu isolamento, fazem que elas possam ser
parceiras necessárias aos esforços de conservação.
As sociedades tradicionais albergam um repertório de conhecimento ecológico que
geralmente é local, coletivo, diacrônico, sincrético, dinâmico e holístico (TOLEDO, 2002).
Esses sistemas cognitivos sobre os recursos naturais circundantes são, além disso,
transmitidos de geração a geração (TOLEDO e BARRERA-BASSOLS, 2009).
Essa pesquisa buscou conhecer quais são os saberes locais da comunidade selecionada,
de que forma são praticadas além de entender a sua origem. Outro fator preponderante que
justifica esta pesquisa no município de Codó é devido à existência de inúmeras populações
rurais que tem se adaptado ao longo dos anos aos ambientes naturais, extraindo ou utilizando
os recursos necessários para a sobrevivência, coletando frutos, raízes, sementes, plantas,
conhecendo os animais que são encontrados nos limites territoriais e os utilizando na
alimentação, confeccionando ferramentas, instrumentos que são essenciais para a realização
de tarefas cotidianas (produção do carvão vegetal, cercas, casas, instalações para os animais,
etc.)
MATERIAL E MÉTODOS
Para dar início a esta pesquisa, foram realizadas várias reuniões com a equipe executora
para definição das atividades e discutir as referências consultadas, sendo necessário
acrescentar e analisar mais referências devido ao novo levantamento bibliográfico realizado.
A escolha da comunidade foi outro passo importante, levando em conta a localização e suas
características peculiares para a pesquisa.
A pesquisa está sendo realizado na comunidade assentada na Microbacia Codozinho,
município de Codó-MA a partir da realização de coleta de dados, através de entrevistas,
expedições ambientais, conversas e diálogos com famílias da comunidade. Santa Rita do
Moises é considerada inclusive área de conflito agrário e possui traços da prática extrativista,
em especial do babaçu.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Várias entrevistas foram necessárias para se obter dados sobre as características da
comunidade Santa Rita do Moisés. As conversas aconteceram referentes às mais diversas
atividades, como exemplo a pesca e o uso do rio para outros fins, a caça, problemas
envolvendo a prática das queimadas, e desmatamentos.
Segundo relato de um dos moradores é esclarecedor os hábitos, as atividades e a
importância destas para a comunidade:
Com assoreamento dos rios os peixes diminuíram. No caso da caça inda tem muita
gente que sobrevive desse tipo de atividade somente para alimentação, poucas fazem
por esporte, ou seja, quase tudo que se tira da natureza na comunidade é para a
necessidade das famílias. (Morador da Comunidade Santa Rita dos Moisés,
município de Codó-MA).

Dentre as atividades extrativas a exploração do babaçu é a mais importante, pois
consegue absorver grande quantidade de mão-de-obra rural. Entretanto, observa-se
uma tendência de declínio em razão principalmente de os proprietários de terras
dificultarem o acesso das quebradeiras de coco às suas terras, das queimadas dos
babaçuais e do baixo preço do produto (FEITOSA e ALMEIDA, 2002).
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TABELA 1: As plantas citadas pelos moradores e seus usos diversos.
Nome popular
Nome científico
Uso
ARVORES E ARBUSTOS
Mimosa caesalpiniaefolia
Estaca, forquilhas, cerca
Sabiá
viva para bode; a folha
serve como alimento para
bode e também capitura
nitrogênio da atmosfera
para aduba o solo.
divaricata Mart.
Casca (fins medicinal).
Açoita cavalo
Himatanthus
spp.
(Spruce)
A
substância
leitosa
Janaúba
Wood.
(medicinal) dependendo da
.H.obovatus
(Mull.Arg.) dose pode ser tóxico.
Wood.
.H. drasticus (Mart.) Plum.
A casca e substancia leitosa
Inharé
(Helicostylis
tomenosa serve para limpar o sangue
[Poep. & Endl.] Rusby)
e o intestino, é necessário
saber preparar porque
qualquer descuido pode ser
tóxico.
Jucá

Caesalpinia férrea
férrea Mart. Ex. Tul.

Angico preto

Anadenanthera
macrocarpa
Brenae.

Santa Maria

Chenopodium ambrisioides
L
Quassia amara L.
Anemopaegma
arvense
(Vell.)

Quina
Catuaba preta

Maçaranduba

Sapucaia
Mamuí
Cidreira

(Benth.)

a

casca

Casca (medicinal)
Cascas e folhas (medicinal)
fazem-se chás para febre e
gripe.
Usado para impotência
sexual (difícil encontrar na
região).

Annona crassiflora

Bruto

Pitomba

var. Vagem
e
(medicinal).

Usado para fins medicinal,
além disso pode se
consumir o fruto e tirar
também
fibra
para
confecção de embira.
Manilkara
salzmannii Uso na alimentação e
(DC.) Lam.
fabricação de móveis e
estaca.
Talisia esculenta (St. Hill.)
Radik.
Não se ver mais na região
Lecythis pisonis Camb.
Jacaratia spinosa
ERVAS
Melissa officinalis
Medicinal
(Continua)

X Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 2015

Anais - Artigos 				

Ciências Agrárias - Agronomia

Nome popular
Açafrão

Nome científico
crocus sativus

Louca ou Meimendro

Hyoscyamus niger

Barreiro
Cachorro pelado

Machaerium hirtum
Euphorbia tirucalli

Samambaia paulista

Nephrolepis pectinata

Santa Filomena
Vassourinha

Balantiocheilus
melanopterus
Scoparia dulcis L.

Crista de galo
Inhame cará
Taioba

Erythrina crista-gallis
Dioscorea spp
Xanthosoma sagittifolium
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(Conclusão)
Uso
Medicinal e comestível
Medicinal e venenosa- cura
ferida e sarna
Venenosa-cura sarna
Medicinal e venenosausado para dor de dente
(destrói o dente)
Venenosa e medicinalprovoca aborto e cura
bicheira (usa o pó)
Medicinal
(cura
ferimentos).
Cura
ferimentos
(medicinal)
Medicinal
Usado
somente
na
alimentação

Por causa das queimadas e desmatamentos, muitos animais se deslocaram para áreas
distantes e hoje são visto com pouca frequência na região, são: nambu pé cinza (crypturellus
duidae), nambu pé vermelho (Crypturellus erythropus), veado mateiro (Mazama americana),
gavião (Rupornis magnirostris), jibóia (Boa constrictor), tatu peba (Euphractus sexcinctus
(L.), cutia (Dasyprocta aguti), paca (Cuniculus paca), porco caititu (Pecari tajacu), teiú
(Tupinambis teguixin L), mucura (Didelphis albiventris), bicho preguiça (Bradypus
tridatylus), porco espinho (Coendou prehensilis), mambira (Myrmecophaga tridactyla),
guaxinim (Procyon cancryvorus), raposa (Vulpes vulpes).
O desmatamento de florestas tropicais no Brasil é o maior do mundo (em termos
absolutos), atestou em 2009 o relatório da Organização das Nações Unidas para a Agricultura
e a Alimentação (FAO). A expansão da fronteira agropecuária, numa trajetória que inicia com
a degradação florestal provocada pela exploração seletiva de madeira e grande incidência de
queimadas, seguida pela conversão de milhares de quilômetros quadrados de cerrados e
florestas em pastagens para alimentar o gado e plantações de soja, arroz e milho. Esse
processo de ocupação é quase sempre predatório, desordenado e ilegal (ARPA, 2010). No
Maranhão, de acordo com IBGE, só restam 31% das áreas de floresta densa e 0,09% da
floresta aberta (babaçu) do estado. No município de Codó, localizado na Amazônia Legal
conforme IBGE (2015) essa é a realidade observada.
Devido à redução de floradas por causa do desmatamento e queimadas algumas
espécies de abelhas não são vistas já algum tempo, são: mangangava (Xylocopa spp) e cupira
(Partamona seridoensis). Em criatórios na comunidade normalmente se ver uruçu ( Melipona
scutellaris), tiuba (Melipona compressipes), e na mata ainda pode encontrar frequentemente
abelhas italiana (Apis melífera), arapuá (Trigona spinipes), tataíra (Oxytrigona tataira), jataí
ou mosquito (Tetragonisca angustula angustula) e borá (Tetragona quadrangula).
Segundo Voz da Rússia (2014) bilhões de insetos produtores de mel em todo o mundo
estão morrendo, deixando o homem a sós com as plantas não polinizadas. A morte em massa
desses insetos está sendo registrada na Suécia, Alemanha, Áustria, Itália, Israel e em outras
regiões do mundo. O fenômeno é uma séria ameaça ao funcionamento normal dos
ecossistemas do planeta e pode agravar a já existente crise alimentar, alertam os especialistas.
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Áreas com presença de sabiá (Mimosa caesalpiniaefolia) e cambará (Gochnatia
polymorpha) são nutridas e próprias para cultivo do milho, já as áreas com gameleira ( Ficus
adhatodifolia), capim pé de galinha ( Eleusine indica), geniparana (Gustavia augusta) e capabode (Bauhinia forficata link) são nutridas para cultivo do arroz. Outros saberes citados
referentes a conhecimentos da vegetação são referentes a outras espécies, como exemplo:
cacau (Theobroma cacao), macaúba (Acronomia aculeata), babaçu (Orbignya phalerata),
tucum (Bactris setosa). Estas espécies quando encontradas, pode cavar poço ou cacimba
perto, pois dará agua doce, acredita-se que há influência das raízes.
TABELA 2: Outras informações relevantes citadas sobre uso de animais com utilidades
variadas desde artesanato a remédios.
Nome popular
Nome cientifico
Uso
Boa constrictor
Usada pelos antepassados
Jibóia
como controle biológico de
ratos em paióis e armazéns.
Pecari tajacu
Presas (faz-se artesanato).
Catitu
Vulpes vulpes
Rabo (artesanato)
Raposa
Cervus elaphus
Casco (artesanato)
Veado
Procyon cancryvorus
Couro (artesanato e uso
Guaxinim
medicinal)
Buteo nitidus
Asa para afastar morcegos
Gavião pedrez
Crotalus durissus terificus Chocalho (medicinal e
Cascavel
artesanato)
Nas duas figuras, são apresentadas algumas características da comunidade no que e
refere a presença de elementos naturais, relacionados a vegetação e presença de água doce, é o
caso do Rio Codozinho.

Figura1 e 2: Ponte sobre Rio Codozinho, na comunidade Santa Rita dos Moisés, 2015.
CONCLUSÕES
Estas informações são de primordial importância para compreensão dos hábitos,
costumes, tradições envolvendo os saberes locais que cada grupo social desenvolve a partir de
um conhecimento ecológico do funcionamento da natureza e todos os recursos que estão
disponíveis ao homem sem a prerrogativa da extinção das espécies, mas com a continuidade
destas utilizando apenas o necessário para a sobrevivência e preocupando-se com a
manutenção dos ecossistemas.
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ESTUDOS DE CULTURAS E SUAS ADAPTAÇÕES EM SOLOS
SEMIÁRIDOS DO AGRESTE ALAGOANO
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RESUMO: Diante dos problemas enfrentados pela agricultura familiar no semiárido do
agreste de Alagoas, o cultivo de sementes crioulas se mostra como uma boa alternativa para
preservação de sementes nativas e aumento na produção. Foram estudadas quatro variedades
de milho e feijão crioulo em terrenos distintos, a fim de selecionar a que apresentasse melhor
capacidade produtiva com base no solo e clima da região. As variedades apresentaram em
geral uma boa adaptação e puderam ser observadas distinções na incidência de pragas entre
elas, com suscetibilidade ou resistência. A germinação e o desenvolvimento das plantas
também diferiram e foi possível notar que eram maiores em um dos terrenos. Dentre as
variedades cultivadas a de feijão do tipo Rim de Porco Vagem Roxa apresentou melhor
adaptação durante a fase vegetativa, bem como a de milho Branco Crioulo, mostrando-se
como potenciais cultivares para a região do agreste alagoano.
Palavras–chave: feijão, milho, semiárido, sementes crioulas, variedades

CROP STUDIES AND ADJUSTMENTS IN THE SOIL SEMIARID
AGRESTE ALAGOAS
ABSTRACT: On the problems faced by family farmers in the semiarid region of the rough of
Alagoas, the native seeds cultivation appears as a good alternative for preservation of native
seeds and increased production. We studied four varieties of corn and beans nigger in
different terrains, to select the best capacity to present based on soil and climate. The varieties
showed overall a good adaptation and distinctions were observed in the incidence of pests
between them with susceptibility or resistance. The germination and growth of plants also
differed, it was noticeable that were greater at a land. Among the varieties grown beans of the
type “Rim de Porco Vagem Roxa” showed better adaptation during the growing season, as
well as the “Branco Crioulo” corn, showing up as potential cultivars for the Alagoas rugged
region.
KEYWORDS: beans, corn, semiarid, native seeds, varieties
INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas a agricultura tem passado por um processo de modernização
constante, o uso intensivo de máquinas, fertilizantes, agrotóxicos e principalmente sementes
geneticamente modificadas têm excluído o pequeno agricultor do mercado agrícola. O
objetivo atualmente na agricultura é maximizar a produção e gerar lucros, pouco importa para
os grandes latifundiários se as práticas adotadas estão causando danos ambientais,
desvalorizando a agricultura familiar ou oferecendo riscos alimentares.
A agricultura praticada na região semiárida do agreste alagoano caracteriza-se
principalmente por ser familiar e de subsistência. Na maioria das vezes os pequenos
produtores rurais não dispõem de sementes selecionadas e de qualidade para o plantio, são
sementes escolhidas de certa forma “arbitrariamente”, sem um conhecimento de fato de suas
características produtivas e adaptativas, o que ocasiona diversos problemas no decorrer da
produção, como baixo crescimento e desenvolvimento, pequena resistência a pragas, doenças
e alterações climáticas.
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Além disso, tem se perpetuado cada vez mais uma dependência de “sementes do
governo”, através de políticas públicas assistencialistas. Estas sementes geralmente são
híbridas, resultado do cruzamento de diferentes variedades, que em longo prazo vão perdendo
a produtividade, obrigando o agricultor a ter despesas a cada safra e causando a perca do
patrimônio genético da região, ao se misturar com sementes nativas.
Nesse contexto, o cultivo de sementes crioulas se apresenta como uma alternativa
altamente viável, por apresentar boa capacidade reprodutiva das sementes, o que assegura a
autonomia da agricultura familiar, bom potencial produtivo e reprodutivo e pouca
dependência de insumos, por já estarem adaptadas ao solo e clima da região.
Com base nessas vantagens das sementes crioulas, o projeto tem como objetivo fazer
um estudo de variedades nativas de milho e feijão do estado de Alagoas, analisando o
desenvolvimento e os aspectos positivos e negativos de cada variedade utilizada, selecionando
dentre elas a que apresenta maior capacidade produtiva quando submetida às condições de
solo e clima do agreste alagoano. Buscando-se dessa maneira conhecer melhor as sementes
crioulas do estado e resgatar sementes cultivadas e melhoradas naturalmente por várias e
várias gerações, passadas de pai para filho.
MATERIAL E MÉTODOS
Os procedimentos adotados para a execução da pesquisa fundamentaram-se
basicamente no ciclo de produção agrícola das culturas de milho e feijão, com a definição do
terreno e preparo do solo, plantio, tratos culturais, colheita e seleção de sementes.
Variedades utilizadas
Foram escolhidas quatro variedades crioulas de milho e feijão para o estudo, as de
feijão comum (Phaseolus vulgaris L.): Fogo na Serra, Rim de Porco Vagem Roxa, Mulatinho
Vagem Roxa e Boi Deitado; e as de milho (Zea mays): Branco Crioulo, Batité, Jaboatão
Amarelo e Jaboatão Vermelho. Os nomes populares das variedades foram mantidos em
virtude de não haver uma nomenclatura científica específica para as mesmas. Desse modo,
para fins didáticos as variedades receberam uma sigla alfanumérica com a letra inicial de sua
cultura, seguida de um número em ordem crescente, iniciando com o 1. Logo as siglas F1,
F2, F3, F4 correspondem, respectivamente, as variedades de feijão: Fogo na Serra, Rim de
Porco Vagem Roxa, Mulatinho Vagem Roxa e Boi Deitado. Enquanto as siglas M1, M2, M3
e M4, correspondem as variedades de milho: Branco Crioulo, Batité, Jaboatão Amarelo e
Jaboatão Vermelho, nesta ordem.
As variedades foram doadas pelo Sr. Sebastião Damasceno residente no Sítio Cabaceiro
munícipio de Santana do Ipanema - AL, por mediação da COPPABACS (Cooperativa de
Pequenos Produtores Agrícolas dos Bancos de Sementes), uma cooperativa de bancos
comunitários de sementes que atua na prestação de serviços para agricultores familiares em
Alagoas, sobretudo no alto e médio sertão. Sebastião é agricultor agroecológico e trabalha na
preservação de sementes crioulas no estado de Alagoas. Com seu banco de sementes familiar,
ele possui cerca de 20 variedades crioulas de feijão e 6 de milho, das quais 4 variedades de
cada uma destas culturas foram utilizadas para pesquisa. As imagens das sementes estudadas
podem ser vistas, logo abaixo:
Figura 1. Variedades crioulas de feijão utilizadas: Fogo na Serra, Rim de Porco Vagem Roxa,
Mulatinho Vagem Roxa e Boi Deitado da esquerda para a direita. IFAL, 2015.
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Figura 2. Variedades crioulas de Milho utilizadas: Batité, Jaboatão Vermelho, Branco
Crioulo, Jaboatão Amarelo da esquerda para a direita. IFAL, 2015.

Definição de canteiros
O cultivo das variedades crioulas foi feito em dois terrenos distintos, situados em
diferentes localidades, um na cidade de Palmeira dos Índios (área interna, arreadores do
terreno do IFAL/Pin) e outro em Estrela de Alagoas (área externa, aquisição do bolsista),
ambas localizadas no agreste alagoano. O objetivo foi analisar com base nas formas de cultivo
e nas características de solo e clima disponíveis em cada terreno, como as variedades de milho
e feijão se desenvolviam. Além da comparação entre terrenos, houve uma comparação entre
as variedades, que é o objetivo principal da pesquisa.
Ao todo foram utilizados 4 canteiros, dois para as variedades de milho e dois para as
variedades de feijão, todos com 4 sulcos ou 4 fileiras, onde ficaram dispostas em suas culturas
correspondentes cada uma das variedades. As dimensões dos canteiros não foram as mesmas,
pois foram aplicados diferentes espaçamentos e densidades de plantio para analisar a
influência destes no resultado final.
No terreno A (Estrela de Alagoas) ficaram dispostos os canteiros A-M para milho e A-F
para feijão, com dimensões 8x4 m para o primeiro e 4x4 m para o segundo, ambos com sulcos
bem definidos em um nível mais alto que o solo. O espaçamento nesse terreno foi de 30 cm
entre as plantas de milho, num total de 20 covas e de 20 cm entre as plantas de feijão, num
total de 15 covas, os dois tinham 1 m de espaço entre as fileiras.
Já no terreno B (Palmeira dos Índios), os canteiros B-M e B-F tinham dimensões de 8x4
m para milho e 6x4 m para feijão, com uma organização em fileira simples e um plantio
direto ao nível do solo. Os espaçamentos foram de 40 cm para as plantas de milho, com 15
covas no total e de 30 cm para as de feijão, com também 15 covas, ambos com 0,5 m de
distância entre as fileiras.
Em todos os canteiros foram deixados 0,5 m de espaçamento entre o meio externo e o
solo de cultivo. O número de grãos por cova foi 2 a 3 sementes para as variedades de milho e
3 a 4 sementes para as variedades de feijão. As figuras abaixo correspondem ao canteiro para
cultivo de feijão no terreno A (A-F) e no terreno B (B-F).

Figura 3. Canteiro A-F. IFAL, 2015.

Figura 4. Canteiro B-F. IFAL, 2015.
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Plantio
Em decorrência da escassez de chuvas durante os meses de Abril e Maio, o período de
semeadura teve que ocorrer durante o mês de Junho. Embora não seja a época de cultivo mais
comum dessas culturas no Brasil, é o período de plantio que os pequenos agricultores do
agreste alagoano optam quando não há grandes regimes de chuvas nos meses anteriores. Além
disso, é neste mês que os níveis de pluviosidade são maiores na região.
Tratos culturais
A plantação passou por períodos de capina, para manter sob controle as plantas
daninhas, a fim de reduzir a competição por luz, água e nutrientes. O controle das invasoras
foi feito com a enxada e manualmente nas que estavam muito próximas à planta. Não houve o
uso de herbicidas, pois o objetivo do estudo foi analisar as variedades em condições naturais,
observando a resistência a pragas, doenças e alterações climáticas.
Análises de desenvolvimento e estudos
As observações do desenvolvimento das variedades foram diárias, com relatórios
semanais dos resultados obtidos, constatando suas características, estádios fenológicos e
eventuais pragas e/ou doenças. A partir da 2ª semana a altura de cada planta por variedade foi
medida com o auxílio de uma trena e retirada sua média aritmética, considerando esta média
como a altura das plantas naquela semana. Considerou-se a altura do ramo principal para
plantas de feijão e a folha mais alta em relação ao solo para plantas de milho.
Seleção de sementes
A fase de colheita dependerá agora de cada variedade e de cada cultura, já que algumas
possuem ciclos mais rápidos e outras mais lentos. Logo, conforme cada uma for chegando ao
seu estádio final, será colhida e o seu resultado, envolvendo os problemas enfrentados desde o
plantio até a colheita, analisado com base nas observações de cada variedade. De modo que ao
final da safra, os resultados possam ser comparados para selecionar a variedade que apresenta
melhor desempenho produtivo para cultivo na região do agreste alagoano.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após a emissão de todas as plântulas foi verificado que não houve germinação/emissão
de todas as sementes utilizadas. Essa constatação foi maior na cultura do milho do que na do
feijão e no terreno B, que teve números mais baixos de germinação em quase todas as
variedades em relação ao terreno A, associados provavelmente aos recursos disponíveis (água,
nutrientes, etc.) no terreno durante a fase germinativa. Os resultados também mostraram que a
variedade de milho Branco Crioulo (M1) apresentou o percentual mais baixo de germinação
de sementes nos dois canteiros. (Tabela 1)
Tabela 1. Percentual germinativo das sementes de milho e feijão cultivadas

Variedade

Terreno/Canteiro

Germinação/Emissão (%)

F1
F1
F2
F2
F3
F3
F4
F4
M1

A-F
B-F
A-F
B-F
A-F
B-F
A-F
B-F
A-M

100
95,5
100
93,3
100
86,6
100
88,8
92
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Variedade

Terreno/Canteiro

M1
M2
M2
M3
M3
M4
M4

B-M
A-M
B-M
A-M
B-M
A-M
B-M
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(Conclusão)
Germinação/Emissão (%)
75
98
86,6
100
82,2
100
97,7

Todas as abreviações já foram descritas na metodologia adotada.

Durante o período de observação, que foi de 21 dias, pôde-se notar algumas diferenças
entre os fenótipos das variedades cultivadas, sobretudo de feijão. As variedades Rim de Porco
Vagem Roxa (F2) e Mulatinho Vagem Roxa (F3) apresentaram uma grande semelhança nas
folhas com caule e nervuras roxeadas. Em contraposição as variedades Fogo na Serra (F1) e
Boi Deitado (F4) se assemelhavam quando as folhas e caule verde, no entanto diferiam das
anteriores. O porte das plantas também não era o mesmo, enquanto as variedades F1 e F4
apresentavam altura média das plantas elevada, as variedades F2 e F3 possuíam um tamanho
menor. As variedades de milho não apresentaram grandes diferenças de fenótipos entre elas,
não houve uma distinção morfológica significativa na forma e estrutura das folhas e do caule
das plantas, elas também passaram praticamente pelos mesmos estádios fenológicos no
período relatado. Contudo foi verificado que as variedades de milho Branco Crioulo
obtiveram uma altura média maior que as outras.
Depois de 3 semanas após o plantio foi constatado que inicialmente durante a fase
vegetativa até o estádio V4, as plantas de feijão do tipo Rim de Porco Vagem Roxa
apresentaram um desenvolvimento mais rápido na formação de suas folhagens e folhas
trifolioladas. Apesar de a variedade Boi Deitado ter tido uma emergência (V1) e aparecimento
de folhas primárias (V2) precoce, não conseguiu manter o ritmo em V3 e V4. (Figura 5)
Figura 5. Gráfico comparativo do desenvolvimento dos estádios fenológicos das
variedades F1, F2, F3 e F4 durante os primeiros 21 dias após plantio (DAP). IFAL, 2015.
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21

14

Fogo na Serra
Rim de Porco Vagem Roxa

7

0

Mulatinho Vagem Roxa
Boi Deitado

V1

V2
V3
Estádios Fenológicos

V4

A partir da segunda semana pôde-se notar a incidência de pragas tanto nas variedades
dos canteiros do terreno A quanto nas do terreno B. Entretanto, elas diferiam quanto ao tipo e
ao grau. No canteiro A-F a principal praga observada foi a lagarta da espécie Urbanus proteus
(Figura 6) cujo principal dano foi a redução da área fotossintética das plantas (Figura 7), por
estas lagartas dobrarem a margem das folhas para se alimentarem e se protegerem. Foi visto
também que o número de folhas afetadas foi maior em F1 e F4 que em F2 e F3. Em
contrapartida estas duas últimas tiveram um maior número de plantas prejudicadas por
formigas cortadeiras saúva-limão (Atta sexdens rubropilosa), principalmente F3 (Figura 8).
No canteiro B-F também foram vistas plantas danificadas por formigas cortadeiras. Além
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dessa praga, foram constatados focos de larva mineradora (Liriomyza huidobrensis) nas folhas
primárias de grande parte das plantas, exceto em F1. (Figura 9).

Figura 6. Urbanus proteus em A-F. IFAL, 2015.

Figura 7. Planta afetada pela lagarta em A-F. IFAL, 2015.

Figura 8. Formiga cortadeira em A-F. IFAL,2015.

Figura 9. Foco de larva mineradora em B-F. IFAL,2015.

As pragas nas variedades de milho do canteiro A-M se restringiram as lagartas da
espécie Spodoptera frugiperda, popularmente conhecida como lagarta-do-cartucho.
Incialmente foram observadas leves raspagens nas folhas, deixando-as transparentes, que
foram evoluindo e causando danos mais graves. Focos de lagarta e seus excrementos no
cartucho dos pés de milho se tornaram visíveis nas plantas mais afetadas. O diferencial é que
apesar de estar no mesmo meio de cultivo a variedade Branco Crioulo (M2) teve um
percentual menor de plantas afetadas (Figura 10), o que confere a este variedade uma
resistência maior a este tipo de praga durante esta fase juvenil. Em B-M não foram
constatados focos de lagarta-do-cartucho no período de observação.

Percentual de plantas afetadas

Figura 10. Percentual de plantas afetadas pela lagarta-do-cartucho em A-M. IFAL, 2015.
30,00%
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Em uma última análise entre os terrenos, foi visto que as plantas tanto de milho quanto
de feijão mostraram desenvolvimento e melhor adaptação no terreno A.
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CONCLUSÕES
Diante dos resultados alcançados pôde-se concluir que:
As variedades no terreno A apresentaram maior desenvolvimento e germinação de
sementes em comparação ao terreno B. Isso infere que as características do solo, clima e
formas de cultivo neste terreno permite melhor adaptação a estas variedades.
A variedade de feijão Rim de Porco Vagem Roxa teve melhor adaptação durante a fase
vegetativa.
As plantas de feijão do tipo Fogo na Serra e Boi Deitado são mais suscetíveis ao ataque
de lagartas Urbanus proteus. Enquanto a do tipo Mulatinho Vagem Roxa é mais afetada por
formigas cortadeiras.
A variedade de milho Branco Crioulo possui germinação de sementes inferior às
demais. Contudo é mais resistente ao ataque de lagartas-do-cartucho e teve maior crescimento
do que as outras variedades durante a fase juvenil, sendo uma semente potencial para cultivo.
Em geral as plantas tiveram uma boa adaptação e mesmo diante das pragas não houve
grandes riscos à plantação. Sendo as sementes crioulas uma boa alternativa para cultivo em
solos do agreste alagoano, sobretudo na região de Estrela de Alagoas.
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1

RESUMO: O objetivo deste trabalho foi avaliar a extração de nutrientes e produção de
matéria seca da palma forrageira ‘Gigante’ (Opuntia fícus-indica Mill) submetida a diferentes
espaçamentos e adubações químicas, orgânicas ou combinação dos dois em diferentes doses.
O experimento esta implantado na área de agricultura do IFBAIANO no distrito de Ceraíma
município de Guanambi, Sudoeste da Bahia. Em blocos casualizados e parcelas subdivididas,
com três repetições, constituídas por duas densidades de plantio: 1) 24.000 pl ha-1, fileira
tripla, espaçamento 3,00 x 1,00 x 0,25 m; 2) 26.666 pl ha-1, fileira quádrupla, espaçamento
3,00 x 1,00 x 0,25 m ; As subparcelas foram compostas por 12 tipos de adubação. As áreas
das parcelas foram respectivamente, 72,00 m² (3,00 m x 24,00 m) e 96 m² (4,00 m x 24,00 m)
e as áreas das subparcelas foram de 6,00 m² (3,00 m x 2,00 m) e 8,00 m² (4,00 m x 2,00 m)
com 1m2 e 2m2 de área útil cada, respectivamente. Foram amostradas quatro plantas uteis em
cada subparcela. Avaliou-se o teor de nutrientes nos cladódios, teor de matéria seca e
produtividade. Os dados foram submetidos à análise de variância para verificação da
significância das interações entre os fatores testados. Posteriormente as médias foram
comparadas pelo critério de agrupamento de Scott-Knott (P<0,05).
Palavras–chave: Adubações, Espaçamento, Palma forrageira, produtividade

NUTRIENTS EXTRACTION IN CACTUS PEAR UNDER DIFFERENT
SPACINGS AND FERTILIZATION
ABSTRACT: The objective of this study was to assess the nutritional extraction and dry
matter production of cactus pear ‘Giant’ (Opuntia ficus-indica Mill) submitted to different
spacing and chemical fertilization, organic or mixture of the two in different doses, the
experiment is implanted in agriculture IFBAIANO area in Ceraíma district Guanambi
municipality in Southwest Bahia. In randomized block and parcels design with three
repetitions, consisting of two densities: 1) 24.000 pl ha-1, triple row , spacing 3.00 x 1.00 x
0.25 m ; 2) 26,666 pl ha-1 , quadruple row , spacing 3.00 x 1.00 x 0.25 m; The splitplots was
compost of 12 types of fertilization. The parcels areas are respectively 72.00 m² (3.00 m x
24.00 m) and 96 m² (4.00 m x 24.00 m). The splitplots areas are, respectively, 6.00 m² (3.00
m x 2.00 m) and 8.00 m² (4.00 m x 2.00 m). Were analyzed four useful plants in splitplot. We
evaluated the nutrient content cladodes, dry matter and productivity. Data were subjected to
analysis of variance to verify the significance of the interactions between the factors tested.
Subsequently, Means were compared by grouping Scott-Knott criterion (P<0.05).
KEYWORDS: cactus pear, fertilization, production, spacing
INTRODUÇÃO
A palma forrageira ‘Gigante’ (Opuntia fícus-indica Mill) cactácea exótica originária do
México (HOFFMANN, 1995), foi introduzida no Brasil por volta de 1880, em Pernambuco,
através de sementes vindas do Texas (DATAMETRICA, 2004). O cultivo como forragem
começou no início do século XX (Teixeira et al., 1999). É considerada planta xerófila e por
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isso apresenta adaptação às condições adversas do semiárido; sua fisiologia é caracterizada
pelo processo fotossintético denominado Metabolismo Ácido das Crassuláceas (CAM) que
resulta em economia hídrica em virtude do fechamento estomático durante o dia, abertura à
noite com a fixação de CO2, no dia seguinte se decompõe e é assimilado pelo ciclo de carbono
(Taiz & Zeiger, 2009).
O Brasil tem hoje a maior área plantada com palma do mundo, de 500 a 600 mil
hectares, a maioria cultivada com a espécie Opuntia fícus-indica, mais conhecida como palma
forrageira ‘Gigante’, o estado de Pernambuco corresponde por 30% desse total (Ferreira,
2005; Santos et al., 2006), fazendo-se necessário uma busca constante para somar
conhecimentos sobre essa cultura e proporcionar maiores crescimentos, produtividade e teores
nutricionais da palma.
Com este trabalho objetivou-se avaliar os teores de nutrientes nos tecidos dos cladódios
e a produção de matéria seca da palma forrageira cultivada sob diferentes tipos de
espaçamento e adubações química, orgânica e organoquímica.
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi implantado na área de agricultura do IFBAIANO Campus Guanambi
no Distrito de Ceraíma, município de Guanambi, localizado no sudoeste baiano, instalado em
Latossolo Vermelho Amarelo distrófico, típico A fraco, textura média, fase Caatinga
hipoxerófila, relevo plano à suave ondulado (EMBRAPA, 1999; EMBRAPA/SUDENE,
1979).
O Município de Guanambi pertencente à micro região Guanambi, localiza-se no
Sudoeste Baiano, com latitude 14°13`30” sul, longitude de 42°46`53” oeste de Greenwich,
altitude de 525 m com clima semiárido, e as seguintes médias anuais: precipitação 671,8 mm,
temperatura 26 °C, umidade relativa 63,08%, evaporação de referência (Eto) média diária
igual a 6,50 mm dia-1, insolação média diária de 8,09 h dia-1 e velocidade do vento de 2,60 m
s-1 (CODEVASF, 2007).
O estudo consistiu na avaliação da extração de nutrientes do solo pela palma forrageira
‘Gigante’ (Opuntia fícus-indica Mill), sob diferentes espaçamentos e adubações, a partir da
análise química dos cladódios.
Em agosto de 2011 foi realizado o preparo da área com procedimentos de limpeza,
subsolagem, gradagem, acompanhado de abertura dos sulcos com sulcador de três linhas
regulado para 1,00 m entre os sulcos e profundidade média de 0,30 m.
O plantio foi feito no mês de outubro de 2011, utilizando um cladódio por cova, na
posição vertical, com a parte cortada voltada para o solo, a uma profundidade suficiente para
que a metade do artículo se mantivesse enterrada. As mudas foram obtidas em cultura de
palma do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Baiano, Campus Guanambi, em
condições satisfatórias de tamanho, livre de pragas e doenças. Após o corte no campo, o
material foi colocado em repouso, à sombra, por um período de dez dias, para cicatrização dos
cortes feitos no processo de colheita. Na estação 2012/2013 seguiu-se novamente o processo
de adubação, além de aplicação de herbicida para controle de ervas daninhas. O experimento
foi delineado em blocos casualizados (DBC), em parcelas subdivididas, com três repetições.
As parcelas foram constituídas por duas densidades de plantio: 1) 24.000 pl ha-1, dispostas em
fileira tripla, no espaçamento 3,00 x 1,00 x 0,25 m; 2) 26.666 pl ha-1, dispostas em fileira
quádrupla, no espaçamento 3,00 x 1,00 x 0,25 m; As subparcelas são compostas por 12 tipos
de adubação, expressas como Esterco (t ha-1) - N (kg ha-1) - P2O5 (kg ha-1) - K2O (kg ha-1): 1)
0000 (0-000-000-000, Esterco-N-P2O5-K2O); 2) 0333 (0-300-300-300); 3) 0336 (0-300-300600); 4) 3000 (30-000-000-000); 5) 3133 (30-150-300-300); 6) 3136 (30-150-300-600); 7)
6000 (60-000-000-000); 8) 6033 (60-000-300-300); 9) 6036 (60-000-300-600); 10) 9000 (90000-000-000); 11) 9003 (90-000-000-300); e 12) 9006 (90-000-000-600). As áreas das
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parcelas foram respectivamente, 72,00 m² (3,00 m x 24,00 m) e 96 m² (4,00 m x 24,00 m). As
áreas das subparcelas possuem 6,00 m² (3,00 m x 2,00 m) e 8,00 m² (4,00 m x 2,00 m) com
1m2 e 2m2 de área útil cada, respectivamente. Foram amostradas quatro plantas úteis em cada
subparcela. Avaliou-se o teor de nutrientes nos cladódios, teor de matéria seca e produtividade
total.
A primeira avaliação do presente experimento foi realizada na colheita de 2013, onde
para calcular a produção de massa verde, os cladódios da parcela útil foram colhidos e
pesados (t ha-1). Com o uso de uma serra copo, acoplado em uma furadeira elétrica, foram
colhidas amostras de tecido (1 kg) de quatro plantas úteis de cada subparcelas. Após coleta, as
amostras foram fatiadas e colocadas para secar em estufa de circulação forçada a 60 °C, por
72hrs; posteriormente, foram moídas em moinho tipo Willey em peneira com mesh de 1,00
mm, identificadas e acondicionadas em embalagens e, na sequência, enviadas a Laboratório.
A produção de matéria seca (PMS) foi calculada em função do teor de matéria seca (MS) do
tratamento, obtido na análise bromatológica, multiplicado pela produção de massa verde
(PMV), onde obteve a PMS (t ha-1).
Os dados das características avaliadas no experimento foram submetidos à análise de
variância para verificação da significância das interações entre os fatores testados.
Posteriormente as médias foram comparadas pelo critério de agrupamento de Scott-Knott
(P<0,05).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As médias das extrações de nitrogênio (ETN); fósforo (ETP); potássio (ETK); enxofre
(ETS); boro (ETB); cobre (ETCu); manganês (ETMn) e zinco (ETZn) extraído pelas plantas
(palma forrageira) apresentaram diferenças significantes entre si pelo critério de agrupamento
de Scott-Knott (P<0,05) em função das adubações, independentemente do espaçamento de
plantio utilizado. Apenas para a extração de Ca que as adubações não apresentaram diferença
(Tabela1). Resultados semelhantes aos do presente trabalho, foram encontrados por Alves et
al. (2007) que não perceberam diferenças (P>0,05) entre as médias dos teores de Ca.
A ETN dos tratamentos 0-300-300-300, 0-300-300-600, 30-150-300-600, 60-000-300300 e 90-000-000-300 não apresentaram variações significativas entre si (P>0,05), porem
promoveu maior extração que os demais, 0-000-000-000, 30-000-000-000, 30-150-300-300,
60-000-000-000, 60-000-300-600, 90-000-000-000, 90-000-000-600. Ao se avaliar
quantidade de adubação 90-000-000-300 e 90-000-000-600 à extração de nitrogênio 278,21
Kg ha-1 e 201,58 Kg ha-1, respectivamente pode se observar que mesmo ao aumentar de 300
para 600 K não significou aumento da extração de nitrogênio e sim redução. Podendo inferir
que o acréscimo de K reduziu a extração de nitrogênio.
De todas as extrações de nutrientes a adubação 0-000-000-000 foi a que apresentou
menor teor, ficando explícito, a importância da adubação como implementação da produção.
Para a ETP as adubações 0-300-300-300, 0-300-300-600, 30-150-300-300, 30-150-300600, 60-000-300-300, 60-000-300-600, 90-000-000-000, 90-000-000-300, não diferiram entre
si (P>0,05), e apresentaram maior extração de nutriente do que 30-000-000-000, 60-000-000000, 90-000-000-600. A diferença entre teores de P para os tratamentos NPK e NP e sem
adubação, pode ser atribuída ao maior influxo em consequência de interações entre N e P,
ampliando a absorção do fósforo (Silva et al.,2012). Interação entre N e P na nutrição de
algumas culturas é conhecida há algum tempo, sendo a adubação nitrogenada fator de
aumento da absorção de P, mesmo em solo com alta disponibilidade deste elemento
(Cantarella et al., 2007). E ao aumentar a quantidade de K deve se também aumentar a de P,
pois pelo presente estudo fica evidente que o acréscimo de K pode diminuir a extração por P.
A ETK apresentou valores menores para os tratamentos 0-000-000-000, 0-300-300-300,
30-000-000-000 não diferindo entre si (P>0,05). Os tratamentos que apresentaram maior
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extração de nutrientes foram 0-300-300-600, 30-150-300-300, 30-150-300-600, 60-000-000000, 60-000-300-300, 60-000-300-600, 90-000-000-000, 90-000-000-300, 90-000-000-600.
Ao analisar os seguintes dado para a extração de potássio, tratamento e produção 90-000-000000 com 762,06 Kg ha-1, 60-000-000-000 com 646,30 Kg ha-1 e 30-000-000-000 com 453,58
Kg ha-1. Percebe o acréscimo da extração de potássio conforme aumenta a adubação com
esterco em t ha-1. A palma apresenta altos teores de potássio na matéria seca e elevada
extração deste nutriente, com valores de 1.032 kg ha-1 a cada dois anos (Dubeux Júnior &
Santos, 2005). O presente trabalho apresentou valores inferiores, que são explicados por
serem feitas colheitas anual. Dubeux Junior et al. (2010) concluíram que o teor de potássio foi
afetado pelo teor de fósforo e, que quando se aumentou as doses de fósforo no solo (de 0 para
800 kg ha-1) ha uma diminuição no teor de potássio nos tecidos de cladódios.
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Tabela 1 – Rendimento e extração de nutrientes do solo pela palma forrageira ‘Gigante’ cultivada em diferentes adubações. Guanambi, BA,
2011 – 2013.
Extração de nutrientes e rendimento

Adubação

ETN

ETP

ETK

ETS

ETCa

ETB

ETCu

ETMn

ETZn

PMV

MS

PMS

Kg ha-1
t ha-1
%
t ha-1
125,65b
9,36c
321,07b
12,31d
264,38
0,21b
0,03b
2.65c
0.54b
77,95b
13,24a
8,88b
0-000-000-000
312,34a
34,17a
533,53b
60,02a
490,46
0,97a
0,06a
15.01a
1.40a
180,94a
8,72b
15,45a
0-300-300-300
319,23a
30,80a
683,39a
54,72a
560,12
0,73a
0,06a
16.79a
1.24a
226,35a
7,49b
16,47a
0-300-300-600
155,52b
17,30b
453,58b
22,50c
342,16
0,58a
0,05a
2.98c
1.29a
115,25b
10,92a
12,16a
30-000-000-000
212,16b
32,86a
586,26a
54,56a
483,30
0,74a
0,06a
7.06b
1.13a
166,74a
8,26b
13,34a
30-150-300-300
243,57a
33,01a
730,38a
54,80a
470,21
0,98a
0,07a
8.86b
1.32a
178,89a
8,95b
15,46a
30-150-300-600
213,64b
23,68b
646,30a
24,99c
442,25
0,64a
0,05a
3.27c
1.38a
175,69a
8,61b
14,45a
60-000-000-000
254,72a
33,71a
719,45a
44,47b
513,96
0,76a
0,05a
4.69c
1.45a
221,78a
6,90b
14,50a
60-000-300-300
210,13b
32,75a
754,94a
39,11b
524,85
0,81a
0,05a
6.24b
1.31a
189,58a
7,99b
14,82a
60-000-300-600
222,88b
26,46a
762,06a
28,08c
509,07
0,65a
0,06a
3.71c
1.38a
172,66a
9,02b
15,41a
90-000-000-000
278,21a
25,51a
727,45a
29,39c
420,29
0,78a
0,05a
3.65c
1.52a
147,84a
10,79a
15,76a
90-000-000-300
201,58b
20,66b
748,80a
24,10c
444,08
0,73a
0,05a
3.27c
1.26a
164,92a
9,40b
13,99a
90-000-000-600
35,00
28,78
31,12
24,99
35,33
33,42
32,00
48,97
31,70
39,65
27,76
29,73
CV%
ET, extração de nitrogênio; fósforo; potássio; enxofre; cálcio; boro; cobre; manganês e zinco. Médias acompanhadas de letras iguais na mesma coluna não diferem pelo
critério de agrupamento de Scott-Knott (P<0,05).
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Os tratamentos que apresentaram maior ETS foram 0-300-300-300, 0-300-300-600,
30-150-300-300 e 30-150-300-600. Os tratamentos que apresentaram menores extrações de
enxofre foram 0-000-000-000, 30-000-000-000, 60-000-000-000, 90-000-000-000, 90-000000-300, 90-000-000-600. Mostrando com isso a relação, que os tratamentos que
apresentaram maior dosagem de N e P proporcionaram maior extração de S.
A ETCa não apresentou diferença significante (P>0,05), entre os diferentes tratamentos
testados. Apresentou se como o segundo nutriente avaliado como sendo mais extraído pela
planta.
Para a extração de B, Cu e Zn não houve diferenças significativas (P>0,05) entre suas
medias exceto para o tratamento 0-000-000-000 que apresentou valores médios inferiores.
Na ETMn houve diferenças significantes (P<0,05), os tratamentos utilizados que
apresentaram maior extração foram 0-300-300-300 e 0-300-300-600 e as menores 0-000-000000, 30-000-000-000, 60-000-000-000, 60-000-300-300, 90-000-000-000, 90-000-000-300,
90-000-000-600. Os tratamentos com baixa dosagem de nitrogênio apresentaram também
menor extração de Mn.
A produção de matéria verde (PMV) t ha-1 apresentaram valores significativos entre si
onde que os menores valores estão para os tratamentos 0-000-000-000 e 30-000-000-000.
Para os demais tratamentos não houve diferença significativa. O maior valor médio
encontrado para a produção de matéria verde foi de 226,35 t ha-1 para o tratamento 0-300-300600 e o menor foi para a testemunha com média de 77,95 t ha-1. Peixoto (2009) ao trabalhar
com população de 20.000 plantas ha-1 descreveu uma produção de massa verde da ordem de
41,2 t ha-1 e 30,9 t ha-1 para áreas adubadas com 20 t ha-1 de esterco e não adubadas,
respectivamente.
Os tratamentos que conferiram maiores teores de matéria seca (MS) foram 0-000-000000, 30-000-000-000, 90-000-000-300 com 13,24%; 10,92% e 10,79% respectivamente.
Valores inferiores foram encontrado por Teles et al. (2002) que ao avaliar o teor de MS na
palma forrageira encontrou 7,3%, que foi justificado pela menor idade da planta e pelo
manejo aplicado, pois se tratava de palma com 270 dias após plantio e cultivadas em vaso em
casa de vegetação com frequentes irrigações.
A produção de matéria seca (PMS) t ha-1 não diferiram entre si (P>0,05) exceto para o
tratamento 0-000-000-000 que apresentou media (8,88 t ha-1) inferiores aos demais. Dubeux
Junior et al. (2006) ao avaliar a produção de matéria seca média da palma forrageira clone
IPA-20, encontrou 23,8 t ha-1 para uma população de 40.000 plantas ha-1. Os resultados
encontrados por esses autores foram maiores, porem devem considerar também que eles
trabalham com o clone IPA-20 que é considerada mais produtivo. Além disso, a colheita do
presente trabalho é feita anualmente.
Para a extração de magnésio, ferro e sódio pela palma forrageira, as densidades de
plantio apresentaram diferenças significantes (P<0,05) (tabela 2), onde se observou uma
maior extração para as plantas com densidade de 24.000 pl ha-1 enquanto as plantas com
26.666 pl ha-1 apresentou menor extração. Isso devido o maior numero de plantas competindo
por nutrientes da mesma área.
Tabela 2 – Extração de magnésio, ferro e sódio pela palma forrageira ‘Gigante’ em duas densidades
de plantio. Guanambi, BA, 2011-2013.
Variável

Unidade

Densidade de plantio 1
24.000 pl ha-1
-1
169,70A
ETMg
Kg ha
3,85A
ETFe
Kg ha-1
0,71A
ETNa
Kg ha-1
Letras diferentes na mesma linha diferem pelo teste F (P<0,05).

Densidade de plantio 2
26.666 pl ha-1
136,69B
3,16B
0,65B
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Comparando as médias de extração de nutrientes da palma forrageira e dispondo-os em
ordem decrescente, tem-se: macronutrientes K, Ca, N, Mg, S, P e micronutrientes Mn, Fe, Zn,
B, Na, Cu.
CONCLUSÕES
Observou-se que os diferentes espaçamentos e adubações apresentaram diferentes
resultados de extração de nutrientes.
A diferença na dosagem do tratamento entre duas médias de extração demonstrou que o
aumento na quantidade de K reduziu a extração de nitrogênio pela planta. Em outro
tratamento o acréscimo de K reduziu os teores de P, visto também que uma menor dosagem
de nitrogênio reduziu a extração de Mn. Observou-se também um aumento do teor de K com
a adição de esterco.
A produção de matéria seca (PMS) t ha-1 não diferiu (P>0,05) entre os tratamentos
exceto para o 0-000-000-000. O espaçamento interferiu apenas na extração do Mg, Fe e Na
sendo que a maior densidade de plantio proporcionou uma menor extração dos nutrientes.
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RESUMO: A adubação verde constitui prática cultural de relevante impacto positivo em

sistemas de produção agrícola que visam o uso sustentável da terra. Objetivou-se com esse
trabalho avaliar o desempenho de seis leguminosas utilizadas para adubação verde, quanto à
produtividade de fitomassa, cobertura do solo e uso da radiação fotossinteticamente ativa no
município de São João da Baliza em Roraima. O experimento foi conduzido entre os meses de
março a outubro de 2014, em delineamento em blocos casualizados com quatro repetições. Os
adubos verdes utilizados foram: crotalária (Crotalaria spectabilis), feijão-de-porco
(Canavalia ensiformis), feijão-guandu-anão (Cajanus cajan), lab-lab (Lablab purpureus),
mucuna-anã (Mucuna deenringiana) e tremoço-branco (Lupinus albus L.). Os adubos verdes
apresentaram elevadas produções de fitomassa, mas com diferentes picos de cobertura do solo
e interceptação da radiação. Os maiores acúmulos de matéria seca fresca foram observados
pela crotalária seguido pelo feijão-guandu-anão. Entre as espécies estudadas, o feijão-deporco é a que apresentou maior período vegetativo, representando elevado potencial para
recobrimento do solo, destacando-se também na interceptação de radiação fotossinteticamente
ativa.
Palavras-chave: Cajanus cajan, Canavalia ensiformis, Crotalaria spectabilis, Lablab
purpureus, Mucuna deenringiana

BIOMASS OF GREEN MANURE AND SOIL COVER IN SÃO JOÃO DA
BALIZA, RORAIMA
ABSTRACT: Green manure is cultural practice of relevant positive impact on agricultural
production systems aimed at sustainable land use. The objective of this study was to evaluate
the performance of six legumes used for green manure, as the productivity of biomass, land
cover and use of photosynthetically active radiation in São João da Baliza in Roraima. The
experiment was conducted during the months from March to October 2014, in a randomized
block design with four replications. The green manures were used: (Crotalaria spectabilis),
bean-to-(Canavalia ensiformis), pigeon pea dwarf (Cajanus cajan), lab-lab (Lablab
purpureus), dwarf velvet bean (Mucuna deenringiana) and tremoço- white (Lupinus albus L.).
The green manures had high yields of biomass, but with different land cover peaks and
interception of radiation. The highest accumulation of fresh dry matter were observed by
crotalária followed by pigeon pea dwarf. Among the species studied, the bean-to-pig is
presented the highest growing season, representing high potential for soil cover, also standing
out in the photosynthetically active radiation interception.
KEYWORDS: Cajanus cajan, Canavalia ensiformis, Crotalaria spectabilis, Lablab
purpureus, Mucuna deenringiana
INTRODUÇÃO
Dentre as práticas que contribuem para maior sustentabilidade do agroecossistema,
destaca-se, com grande importância, a adubação verde, que visa à incorporação ou não de
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restos vegetais não decompostos, com a finalidade de preservar e ou melhorar a fertilidade das
áreas agrícolas (CHAVES; CALEGARI, 2001).
A adubação verde apresenta muitos benefícios ao ambiente agrícola, como acúmulo de
matéria orgânica na superfície do solo, reciclagem de nutrientes e aporte de N por meio da
fixação biológica, principalmente pelas leguminosas, melhoria dos atributos químicos e
físicos do solo, maior retenção e capacidade de infiltração de água, aumento da biodiversidade
no solo, controle dos efeitos da temperatura no solo, sequestro de carbono e controle de
plantas daninhas (AMADO, 2000; WUTKE et al., 2009). Segundo Bertol et al. (2002), a
cobertura de 20% do solo com resíduos vegetais contribui para reduzir as perdas de solo em
aproximadamente 50%, em relação ao solo descoberto.
O município compreendido por São João da Baliza, com 4.284,507 km² e população de
7.401 mil habitantes, localizado no sul do estado de Roraima, apresenta economia baseada na
agricultura de subsistência e bovinocultura de corte. O município destaca-se, também, por
apresentar baixos indicadores socioeconômicos, como o Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH) (PAE/ MG, 2010). As atividades agrícolas desenvolvidas pelos agricultores de São
João da Baliza, em sua maioria, são realizadas pelos plantios nas áreas de grotas, encostas e
chapadas, em solos arenosos. Esses agricultores trabalham em lavouras utilizando-se da
abundância de recursos naturais, mas que podem se exaurir ao longo do tempo, se não
manejados corretamente (TEODORO, 2010).
Em função das características climáticas observadas no município, os cultivos agrícolas
são concentrados no único período chuvoso do ano, de outubro a março, sendo que no período
seco grande parte da área fica em pousio, servindo a reserva para o pastejo animal, e sujeita à
erosão eólica, perda de nutrientes e exposição da população de plantas invasoras. Segundo
Nascimento et al. (2003) todos esses fatores, isolados ou em conjunto, contribuem fortemente
para aumentar a degradação do solo, seja pela redução dos teores de nutrientes ou pela
diminuição da atividade biológica e da matéria orgânica, pois a vegetação nativa ocorrente
neste período não é suficientemente capaz de lhe fornecer proteção eficiente. De acordo com
Heinrichs et al. (2005), a adubação orgânica e/ou verde viabilizou a exploração sustentável de
muitos solos arenosos, pobres em nutrientes e matéria orgânica, com baixos teores de N e
baixa CTC.
Segundo Derpsch et al. (1990), a utilização agrícola economicamente viável de muitos
solos arenosos e pobres em nutrientes, com baixo teor de matéria orgânica, em muitas regiões
do mundo, tornou-se possível somente após a introdução da adubação verde. Diante disso
objetivou-se com o presente trabalho identificar espécies de adubo verde que apresentem
maior potencial de produção de biomassa e recobrimento do solo para a região do município
de São João da Baliza.
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi desenvolvido no campo experimental pertencente ao Instituto Federal
de Roraima - IFRR, campus Novo Paraíso, na vila Novo Paraíso. O relevo do local é
levemente ondulado, com altitude de 1.133 m. O clima da região, segundo classificação de
Köppen, é do tipo Cwb, com estação seca e chuvosa definidas.
O experimento foi realizado entre os meses de março a outubro de 2014, em
delineamento de blocos casualizados com quatro repetições. Os tratamentos foram
constituídos de seis leguminosas, semeadas nas respectivas densidades (sementes m-2):
Crotalaria (Crotalaria spectabilis, 40), feijão-de-porco (Canavalia ensiformis, 7), feijãoguandu-anão (Cajanus cajan, 28), lab-lab (Lablab purpureus, 15), mucuna-preta (Mucuna
deenrigiana, 10) e tremoço-branco (Lupinus albus, 13). As parcelas experimentais
representaram uma área com 7,5 m de comprimento (15 linhas de plantio espaçadas de 0,5 m)
e 5 m de largura tendo a área útil de 15 m2.
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Para o preparo do solo realizou-se uma aração e uma gradagem. A semeadura e
adubação foram realizadas sendo utilizados 50 kg ha-1 de P2O5 e 25 kg ha-1 de K2O na
forma de superfosfato simples e cloreto de potássio, respectivamente. Durante a condução do
experimento foram realizadas três capinas aos 34; 83 e 163 dias após o plantio (DAP).
A fração de radiação fotossinteticamente ativa (RFA) foi obtida em função das medidas
de RFA, com o ceptômetro quântico (Delta T devices), o aparelho foi posicionado com os
sensores no topo do dossel e rente à superfície do solo, tomando-se quatro sub-amostras por
parcela. Foram feitas duas avaliações, sendo uma na fase vegetativa e outra na fase do
florescimento das plantas, exceto para o feijão-de-porco, sendo a coleta de dados realizadas
entre 9 e 10 h da manhã.
Aos 164 DAP procedeu-se à amostragem, colhendo a parte aérea das plantas. As plantas
foram cortadas rente ao solo, identificadas e acondicionadas em sacolas de papel, para
determinação da matéria fresca. Posteriormente foram secas em estufa com circulação forçada
de ar, a 65 ºC, até atingir peso constante para determinação da matéria seca.
A avaliação de cobertura de solo foi calculada em porcentagem, por meio do registro
fotográfico de cada parcela semanalmente e a área determinada com o auxílio do “software”
Image pro-plus. As fotos foram inseridas no programa que diferenciava áreas expostas de
áreas cobertas pelos adubos verdes. Os gráficos foram obtidos por meio das médias das quatro
repetições.
Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias, quando
significativas, comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade de erro.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A crotalária apresentou os maiores valores de matéria fresca entre as leguminosas
avaliadas, seguida pelo feijão-guandu, tremoço, feijão-de-porco, mucuna e lab-lab (Tabela 1).
Considerada planta de dia curto, a crotalária foi o adubo verde que melhor adaptou-se a
época de cultivo na região em estudo. Apesar de florescer aos 68 dias após o plantio (DAP) a
espécie apresentava-se mais fibrosa na época da avaliação e, por isso, com maiores valores de
matéria fresca (39,1 t ha-1). No entanto, estes valores contribuem pouco para a cobertura do
solo, visto que a espécie apresenta crescimento ereto e na densidade cultivada atingiu valores
máximos de cobertura do solo próximos a 70% .
Devido ao florescimento precoce, o feijão-guandu-anão apresentou valores elevados de
matéria seca (8,7 t ha-1) em relação à matéria fresca (21,25 t ha-1), pois as plantas
encontravam-se na fase de enchimentos de grãos onde grande quantidade de folhas já havia
senescido, diminuindo a relação folha/caule da leguminosa. Essa característica influenciou
negativamente para a manutenção de índices elevados da taxa de cobertura do solo pela
cultura (Figura 1).
Os menores valores de matéria seca foram observados nos adubos verdes feijão-deporco, tremoço-branco, mucuna-anã e lab-lab. Todavia os resultados foram superiores aos
encontrados por Heinrichs et al. (2005) e Faria et al. (2004) para o feijão-de-porco. Barradas
et al. (2001) em trabalho na região serrana do Rio de Janeiro observou valores próximos de
matéria seca para o tremoço-branco em região com altitude semelhantes ao local do presente
estudo. A baixa produção da mucuna-anã deve-se a época de semeadura não ser a ideal para a
espécie, sendo recomendado por Calegari et al. (1995) seu plantio nos meses de novembro,
dezembro e janeiro, quando o objetivo for maior produção de fitomassa e o cultivo for
exclusivo.
A maior produção de fitomassa verificada nesse estudo deve-se, provavelmente à época
de semeadura e à adubação utilizada, com as quais houve condições adequadas para o
desenvolvimento das espécies, pois na região constataram-se elevados índices de precipitação
pluvial no início do desenvolvimento vegetativo. Na prática, quando o agricultor utiliza
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alguma espécie de cobertura no período de outono-inverno não realiza qualquer tipo de
adubação, sendo aproveitada a adubação residual da cultura anteriormente cultivada (Carneiro
et al., 2008).
Quanto à cobertura do solo, observa-se que o feijão-de- porco foi o adubo verde que
obteve os maiores índices de cobertura durante todo o período experimental (Figura 1).
Apesar de produzir pouca matéria seca, a espécie apresentou crescimento inicial rápido com
índices elevados de cobertura do solo logo nas primeiras semanas de avaliação.
Comportamento semelhante foi observado por Favero et al. (2001), que destacam a
velocidade de cobertura do solo para o feijão-de-porco, em torno de 60% aos 30 DAS e, em
contrapartida a menor capacidade observada para o lab-lab nas diferentes épocas avaliadas.
O índice de cobertura do solo pelo tremoço branco foi superior a 80% a partir da nona
semana de avaliação (Figura 1). Esses resultados são semelhantes ao encontrado por Barradas
et al. (2001) e evidenciam a adaptação da espécie ao clima de regiões de elevadas altitudes. É
importante observar que o tremoço-branco foi o primeiro a apresentar florescimento (Tabela
1) e que na fase da ultima avaliação encontrava-se na fase de enchimento de grãos, sendo
necessários mais estudos sobre o momento de corte para produção de fitomassa para os
ambientes agrícolas dessa região.
Tabela 1 - Valores médios de massa fresca e seca da parte aérea (t ha-1) e época de
florescimento de seis adubos verdes cultivados em São João da Baliza – RR.
Tratamentos

Matéria Fresca

Matéria Seca
-1

(t ha )
10,4 a
4,5 b

Florescimento
DAP
68
75

Crotalária
Lab-lab

39,10 a
11,60 b

Feijão-guandu-anão
Feijão-de-porco

21,25 b
14,80 b

8,7 ab
4,0 b

68
não ocorreu

Mucuna-preta

14,50 b

4,2 b

60

Tremoço-branco

15,70 b

4,1 b

51

CV (%)
39,78
42,38
8,73
Médias não seguidas pelas mesmas letras na coluna diferem entre si pelo teste de Tukey a 5 % de probabilidade
de erro. DAP: Dias após o plantio.

Figura 1 - Porcentagem de cobertura do solo pelas espécies Crotalaria spectabilis [ŷ = (76,30/(1+e-^(x+70,56)/-8,31)) - R² = 0,99 ), Lablab purpureus (ŷ = (67,89/(1+e-^(xX Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 2015
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10,77)/17,93)) - R² = 0,91), Cajanus cajan (ŷ = (62,75/(1+e-^(x-32,99)/12,61)) - R² = 0,99 ),
Canavalia ensiformis (ŷ = (92,95/(1+e-^(x-10,23)/13,83)) R² = 0,98), Mucuna deenringiana
(ŷ = (60,27/(1+e-^(x-16,67)/7,76)) R² = 0,95) e Lupinus albus L. (ŷ = (86,5/(1+e-^(x29,57)/10,25)) - R² = 0,99), avaliadas da emergência aos 120 dias.
A radiação incidente inferior e a interceptada avaliam a eficiência do dossel de cada
adubo verde em relação à cobertura do solo, pois indica a capacidade de cada espécie em reter
a radiação e consequentemente sombrear o solo. A atenuação da radiação pela cobertura
vegetal depende, principalmente, da densidade da folhagem, do arranjo das folhas no interior
da vegetação, do ângulo existente entre a folha e a radiação incidente e do coeficiente de
extinção (MONTEITH; UNSWORTH, 1990).
Observa-se na Tabela 2 que a mucuna-anã foi a espécie que apresentou os maiores
valores para a radiação que chegava a parte inferior na fase vegetativa. Tal característica está
relacionada ao dossel ereto da planta e baixo acumulo de fitomassa.
A crotalária, tremoço-branco e o feijão-guanduanão obtiveram elevados valores de
radiação interceptada na fase vegetativa, o que não se confirmou na segunda fase onde estes
adubos verdes apresentavam quedas de folhas. Esse fato influenciou os valores de radiação
que chegava ao interior do dossel. Assim, é importante avaliar o período certo de manter tais
adubos verdes no ambiente agrícola quando o objetivo for a supressão de plantas invasoras
pelo sombreamento das mesmas. Em trabalho de Soares et al. (2012), o plantio de Crotalaria
juncea e Mucuna aterrima em rotação com a cana-de-açúcar foi capaz de reduzir a presença
de plantas invasoras e esse resultado deveu-se principalmente ao efeito físico de abafamento e
a redução da luminosidade dos adubos verdes.
O feijão-de-porco foi o adubo verde mais eficiente na interceptação da radiação durante
todo o período de avaliação (Tabela 2). Esses resultados estão de acordo com os dados de
cobertura do solo onde a espécie obteve os maiores índices durante todo o período avaliado
(Figura 1).
Tratamentos

Fase vegetative

Fase reprodutiva

Radiação inferior Radiação interceptada

Radiação inferior Radiação interceptada

236,25 b
339,75 ab

867,75 a
825,00 ab

(MJ m-2 dia-1)
649,75 a
893,50 a

Feijão-guandu-anão 258,50 ab
Feijão-de-porco
208,75 b

864,25 ab
847,25 ab

761,00 a
259,00 b

494,25 b
887,75 a

Mucuna-preta

634,50 b

673,50 a

572,50 b

Crotalária
Lab-lab

453,75 a

432,75 b
337,50 b

Tremoço-branco
260,00 ab
821,50 ab
901,00 a
341,50 b
CV (%)
30,57
12,49
20,49
26,54
Médias não seguidas pelas mesmas letras na coluna diferem, entre si, pelo teste de Tukey a 5 % de
probabilidade.

Tabela 2 - Radiação inferior e interceptada pelos adubos verdes nos estádios vegetativo e
reprodutivo em São João da Baliza - RR.

CONCLUSÕES
O tremoço branco teve o menor período vegetativo entre as leguminosas estudadas,
enquanto que o feijão-de porco não floresceu durante o período de avaliação. A crotalária foi
o adubo verde de maior potencial para acúmulo de fitomassa enquanto que o feijão-de porco
foi o mais eficiente para cobrir o solo e interceptar a radiação sendo os mais indicados para o
plantio na região do estudo.
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RESUMO: O sofrimento psíquico é uma condição que gera um efeito adverso no habitual
das pessoas, comprometendo suas relações sociais com familiares e comunidade a que está
inserida. Assim a reinserção social das pessoas com sofrimento psíquico é de extrema
importância. O objetivo desse trabalho foi avaliar o papel de hortas agroecológicas como
elemento de reinserção da pessoa com sofrimento psíquico como atividade ocupacional
auxiliando no tratamento ofertado pelo CAPS I de Picuí-PB. A horta de Base Agroecológica
foi implantada no CAPS-Picuí e após 60 dias foram realizadas entrevistas com usuários,
familiares e profissionais do CAPS. A quase totalidade dos usuários aprovou aprender a
cultivar hortaliças, passando a consumi-las tanto nas refeições oferecidas pelo CAPS quanto
em casa, porém, diversos fatores ainda impedem que muitos deles produzam as hortaliças em
suas residências. Para familiares e funcionários do CAPS, as hortas agroecológicas são boas
ferramentas auxiliares no tratamento do sofrimento psíquico dos usuários, melhorando o seu
comportamento e bem-estar. Assim, conlui-se que a realização de atividades ocupacionais em
hortas agroecológicas pode ser uma ferramenta efetiva na melhoria de qualidade de vida dos
usuários, do seu comportamento e amenizador dos sofrimentos psíquicos que os acompanha,
além de possibilitar melhoria na alimentação dos usuários e seus familiares.
Palavras-chave: agroecologia, CAPS, oficina ocupacional.

AGROECOLOGICAL GARDEN: TOOL FOR REINSERTION TO
PEOPLE WITH PSYCHIC SUFFERING
ABSTRACT: The psychic suffering is a condition that creates an adverse effect on people,
compromising their social relationships with family and community that is inserted. So, the
social rehabilitation of people with psychic suffering is of utmost importance. The aim of
this study was to evaluate the role of agroecological gardens as the reintegration element to
person with psychological suffering as occupational activity assisting in the treatment offered
by the CAPS I Picuí-PB. The agroecological garden was planted on the CAPS-Picuí and after
60 days were carried out interviews with users, families and CAPS professionals. Almost all
of the approved users learn how to grow vegetables, starting to consume them both meals
offered by CAPS and at home, however, several factors still prevent many of them produce
the vegetables in their homes. For families and CAPS profissonals, agroecological gardens are
good auxiliary tool in the treatment of psychological suffering of users, improving their
behavior and welfare. thus arrived at the conclusion that the performance of occupational
activities in agroecological gardens can be an effective tool in improving the quality of life of
users, their behavior and reliever of psychic suffering that accompanies them, and enable
improved feed users and their relatives.
KEYWORDS: agroecology, CAPS, occupational workshop.
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INTRODUÇÃO
A humanidade é marcada pela presença de diferenças entre os seres, seja de cor, etnia,
sexo, ideologia religiosa, orientação sexual, dentre outros. Apesar disso, essas diferenças
nunca foram vistas e entendidas como normais. Aqueles que não se enquadram nos padrões
de normalidade impostos pela sociedade geralmente são rotulados, discriminados e excluídos,
sendo tratados muitas vezes de maneiras agressiva, seja física, moral ou mentalmente.
Nesse contexto encontram-se as pessoas com sofrimento psíquico. O conceito de
sofrimento psíquico é complexo, pois envolve discussões de cunho social e médico, gerando
controversas entre psicólogos e psiquiatras. De maneira geral, se aceita que a pessoa com
sofrimento psíquico é aquela que apresenta exagerado e duradouro desconforto emocional,
angústia, tristeza, falta de expressão afetiva, esgotamento emocional, isolamento social, etc.
A reforma Psiquiátrica no Brasil, amparada pela lei 10.216/2001, buscou mudar a forma de
atendimento às pessoas com sofrimento psíquico, evitando o isolamento e buscando inseri-las no
cotidiano das famílias e comunidade, tornando o atendimento mais humanizado, com adoção de
diversas práticas assistenciais de saúde mental (MARÇAL; NUNES; PEDROSA, 2010).
Em conformidade com esta reforma, o município de Picuí-PB adotou o CAPS (Centro
de Atenção Psicossocial), que atende pessoas com sofrimento psíquico do município e região
polarizada, contando com uma equipe multiprofissional diversificada, oferecendo diversos
serviços à pessoas com sofrimento mental.
Oficinas ocupacionais, juntamente com outras atividades, mostram-se importantes na
reinserção social de pessoas com sofrimento psíquico, porém precisam ser estudadas afim de
comprovar sua função no tratamento dessas pessoas.
Ao realizarem oficinas terapêuticas no projeto “Hortas Terapêutica”, um projeto do
Programa de educação Tutorial do curso de Agronomia da Universidade Federal de Uberlândia,
(SILVEIRA et. al. 2005) identificaram os efeitos positivos das atividades sobre o
comportamento e autoestima dos portadores de sofrimento psíquico os usuários do CAPS-Sul
no município de Uberlândia-MG. Os autores verificaram que 80% dos usuários se sentiam mal
antes da realização do projeto e que após as atividades na horta todos os usuários ficam mais
tranquilos e em paz em contato com a natureza, além de terem melhorado sua alimentação.
Metade dos usuários se sentia mais feliz em estar fora da sede do CAPS enquanto que a outra
metade se sentia insegura. Além disso, os usuários relataram sentirem-se úteis ao participarem
da oficina, esquecendo-se da doença por algumas horas e aprendendo coisas novas.
No município de Dracena-SP, Camargo et al. (2011) verificaram que houve a
participação dos pacientes do CAPS, tanto nas palestras quanto no manejo diário da horta
orgânica. As atividades propostas contribuíram para o processo de reabilitação dos usuários
do CAPS, inclusive na melhoria da qualidade dos alimentos consumidos pelo os mesmos.
O objetivo desse trabalho foi avaliar o papel de hortas agroecológicas como elemento de
reinserção da pessoa com sofrimento psíquico como atividade ocupacional auxiliando no
tratamento ofertado pelo CAPS I de Picuí-PB.
MATERIAL E MÉTODOS
A horta de Base Agroecológica foi implantada no Centro de Atenção Psicossocial,
localizado na Rua São Sebastião, s/n, centro da cidade de Picuí – PB.
O público-participante do trabalho foi composto de 91 usuários do CAPS I de Picuí –
Paraíba e as atividades desenvolvidas foram divididas em teóricas e práticas.
Na fase expositiva das oficinas, foram apresentadas temáticas teóricas sobre
importância alimentar das hortaliças, principais hortaliças, preparo de canteiros, adubos
orgânicos, manejo de hortas, noções de pragas e doenças, colheita, rendimento,
comercialização e conservação de hortaliças. Estas oficinas foram preparadas em linguagem
simples e clara, adaptada às limitações dos diferentes grupos envolvidos nas atividades.
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Na fase prática realizaram-se atividades de medição dos canteiros, incentivando a
realização de operações matemáticas simples e adaptação de unidades de medidas (p.ex.
braço, passada, pé, palmo, etc.), práticas de conhecimento de solo (dureza, retenção de água,
cor, etc), sementes (formato, tamanho, etc.), água (medida de água a ser aplicada), bem como
de insumos de base agroecológica, como adubos orgânicos, defensivos naturais, dentre outros.
Para confecção dos canteiros foi utilizada uma área de aproximadamente 52 m², sendo
demarcados e confeccionados oito canteiros com dimensões úteis de 1,0 m de largura e 2,0 m
de comprimento, que posteriormente foram adubados com esterco bovino. Foi confeccionada,
ainda, sementeira vertical para produção de mudas de hortaliças. As hortaliças produzidas
foram do grupo das folhosas, raízes e tuberosas, e hortaliças de fruto, tais como: alface,
cebolinha, coentro, cenoura, beterraba, tomate, pimentão. Além destas hortaliças, foram
cultivadas, também, mudas do maracujazeiro com finalidade de barreira de contenção física.
Após implantação da horta, pelos usuários do CAPS, com ajuda de um servidor da
Prefeitura Municipal de Picuí, foram realizadas regas diárias além de práticas de controle de
vegetação espontânea, escarificação da área, dentre outras práticas. Quando as espécies
atingiram o ponto de colheita, as mesmas foram colhidas, incrementadas nas refeições do CAPS
e divididas entre os participantes para utilização na alimentação dos mesmos e seus familiares.
Foi realizada a aplicação de questionários estruturados com 30 usuários, com oito
profissionais do CAPS e com 30 familiares de usuários, para avaliar a efetividade das atividades
desenvolvidas na horta como atividade ocupacional. Essa coleta foi realizada 60 dias após o início
das atividades. O espaço amostral foi de 33% entre os usuários CAPS e familiares e com 50 %
servidores membros da equipe técnica daquela instituição.Além disso, foram realizados registros
escritos, de áudio e de imagens (fotografias e vídeos) para verificar alterações no comportamento
das pessoas de sofrimento psíquico após início da realização das atividades na horta.
Após coleta dos dados os mesmos foram tabulados, e posteriormente realizada análise
descritiva e confecção de gráficos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para 99 % dos usuários a participação nas atividades do projeto foi avaliada como ótima
e 1% como boa. (Figura 1). A realidade do cotidiano ocupacional foi modificada, pois eles
passaram a ter contato com um ambiente CAPS, inovadora exemplo do Bom dia CAPS
(Figura 2) que passou a ser realizado ao ar livre. O bom dia CAPS é o acolhimento diário feito
aos usuários, e tem como objetivo fazer com que os participantes externem suas necessidades,
ansiedades e angústias.
3

Ótimo

Bom
Regular
Ruim

97

Figura 1 – Avaliação dos usuários sobre o projeto horta agroecológica no CAPS. IFPB, 2013.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 2 – Bom dia CAPS realizado ao ar livre (a), preparo dos canteiro (b), escarificação de
sementes (c) e rega dos canteiros (d) realizadas por usuários CAPS I-Picuí. IFPB, 2013.
Foi identificado que os usuários sentiam-se mais felizes e úteis ao realizarem as atividades
diárias na horta (Figura 2). Esse foi um fato importante, pois quebra o estigma de que a pessoa
com sofrimento psíquico é “inútil”. Isso foi comprovado quando os usuários foram questionados
se acharam importante aprender a cultivar hortaliças e ter uma atividade ocupacional. Os
resultados mostram que 100% dos usuários acharam proveitoso aprender a plantar hortaliças,
dominando os princípios básicos de plantio e cuidados com as mesmas (Figura 3a).
As hortaliças produzidas durante as atividades da pesquisa puderam ser utilizadas nas
refeições do CAPS e também consumidas nas residências dos mesmos. Para 94 % dos
usuários a horta contribuiu para a melhoria das refeições que foram oferecidas pelo CAPS
(Figura 3b) bem como aquelas realizadas em casa (Figura 3c), visto que os mesmos passaram
a ter acesso fácil às hortaliças. e apenas 6 % acharam que não. A diversificação de sabores das
hortaliças, bem como a contribuição que as mesmas têm no tocante à nutrição, pode ser
destacada nesse ponto, pois favorece a elevação do status nutricional dos usuários que muitas
vezes sofrem de outros problemas de saúde como diabetes, hipertensão, dentre outras.
(a)

100

(b)

6

Sim

Sim

Não

Não

94
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(c)

6

(d)
32

Sim

Sim

Não

Não

68
94

Figura 3 – Percentual de usuários que aprovou aprender a cultivar hortaliças (a), que aprovou
o consumo de hortaliças nas refeições oferecidas pelo CAPS (b), que passou a utilizar
hortaliças na alimentação em suas residências (c) e que passaram a cultivar hortaliças em casa
(d) após as atividades da horta agroecológica. IFPB, 2013.
No momento da colheita (Figura 4) e do consumo das hortaliças por parte dos usuários
pode-se verificar na face dos mesmos um semblante de felicidade, visto que naquele momento os
mesmo tiveram a oportunidade de consumirem alimentos que eles mesmos tinham produzido.
(a)

(b)

Figura 4 – Colheita de hortaliças produzidas pelos usuários CAPS. IFPB, 2013.
No tocante ao número de usuários de passou a produzir hortaliças em suas residências
verificou que apenas 32 % dos mesmos teve essa iniciativa (Figura 3d). Diversos fatores podem
ajudar a explicar esses resultados, pois apesar de satisfeitos em realizar atividades nas hortas, o
tratamento realizado no CAPS ocupa boa parte do tempo dos mesmos. Além disso, há falta de
área e materiais para trabalho, bem como de água de boa qualidade da água para irrigação.
Quanto à percepção dos familiares entrevistados no tocante a importância das atividades
desenvolvidas na horta agroecológica (Figura 5a), 94% consideraram ótima a ideia, enquanto
6% analisaram como boa a iniciativa. Nas reuniões com familiares eles afirmaram que seus
entes apresentaram mais prazer em ir ao CAPS para cuidar das hortas, e dar continuidade ao
tratamento. De acordo com os familiares, os usuários passaram a falar sobre as atividades das
hortas, e que houve mudanças no comportamento deles ao retornarem aos lares, estando mais
serenos. Outro ponto importante, é que segundo os familiares, os usuários CAPS passaram a
pedir a inclusão de verduras e legumes nas refeições, algo que anteriormente não ocorria.
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(a)

6

(b)

Ótima
Boa

Sim

Regular

Não

Ruim

94

100

Figura 5 – Percepção dos familiares de usuários sobre as atividades da horta agroecológica
(a) e percentual dos profissionais do CAPS-Picuí que aprovaram as atividades como
ferramenta auxiliar ao tratamento dos usuários (b). IFPB, 2013.
Na opinião dos profissionais do CAPS entrevistados (Figura 5b) hortas agroecológicas
podem ser consideradas importante ferramenta a ser utilizada como oficina ocupacional
auxiliar ao tratamento dos usuários, visto que 100 % deles responderam que sim.
Para Maria Domarice Nogueira Bezerra, Pedagoga do CAPS em sua concepção sobre a
execução do projeto.
“As hortas agroecológicas são constituídas com o objetivo
ocupacional, isto é, rompendo com a terapia ocupacional tradicional,
mas construindo efetivas responsabilidades sociais e ambientais. Por
um lado, o trabalho na horta surge como construção real da reinserção
social para pessoas com sofrimento psíquico as quais o mundo possa
ver com bons olhos e possam oferecer oportunidades. Surge como
espaço de construção de possibilidades subjetivas e objetivas, de
validação e reprodução social dos sujeitos envolvidos neste projeto”
(depoimento verbal).
De acordo com os profissionais entrevistados, observou-se uma mudança comportamental
com relação à educação ambiental. As ações em outras oficinas haviam mudado até mesmo que
não havia mais sujeiras no pátio interno do CAPS e sempre eles conversavam a respeito da
necessidade de manter o ambiente limpo. “Sem contar que as atividades das hortas despertaram
nos usuários o trabalho cooperado, com responsabilidade e percebendo que um dependia do
outro para que o serviço ficasse bem feito”, afirmou um profissional.
Questionados com os profissionais. Como você vê a produção de hortaliças no CAPS, onde
parte do público atendido é agricultor ou filho de agricultores, 100 % aprovaram e achavam
excelente a propagação dos ideais desse Projeto em outras instituições. Para eles, essa iniciativa,
além de ensinar os usuários a produzirem, estava demonstrando aos usuários a importância da
profissão dos pais deles, embora muitos não considerassem a agricultura como ofício.
Ao serem questionados se recomendariam esta modalidade de oficina ocupacional a
outras instituições de recuperação de saúde mental, 100% deles responderam que sim. O
depoimento de Martinho Sérgio de Medeiros Casado, Enfermeiro do CAPS, reflete bem a
impressão dos profissionais sobre a importância desse tipo de ação como auxiliar ao
tratamento dos usuários do CAPS.
“Sou convicto ao afirmar que no contexto de uma concepção social o
Projeto Horta agroecológica surge como uma plataforma estratégica
para intervenções renovadoras, de caráter humanitário, educativo ou
terapêutico”. (depoimento verbal).
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Na coletânea das informações contidas nos formulários, os profissionais narraram que a
atividade desenvolvida na horta melhorou expressivamente a qualidade de vida e o
comportamento dos usuários, pelo crescente prazer em que os mesmos tinham em cuidar das
hortas e que eles passaram a relacionar as demais atividades ocupacionais realizadas no CAPS
com a horta agroecológica.
CONCLUSÕES
A realização de atividades ocupacionais em hortas agroecológicas pode ser uma
ferramenta efetiva na melhoria de qualidade de vida dos usuários, do seu comportamento e
amenizador dos sofrimentos psíquicos que os acompanha, além de possibilitar melhoria na
alimentação dos usuários e seus familiares.
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IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PONTOS CRÍTICOS NA
PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS EM HORTAS COMUNITÁRIAS
NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS
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RESUMO: As hortas comunitárias, caracterizadas pelo uso de mão de obra familiar,
representam unidades destinadas à produção de produtos alimentares para auto consumo e
uma eventual venda dos excedentes. É uma atividade relevante por contribuir para a inclusão
social da população excluída, para geração de renda e redução da insegurança alimentar, além
disso, são unidades que apresentam elevadas perdas de produtos, tendo como o principal fator
o manejo produtivo dentro e pós-porteira. Neste intuito, o presente trabalho teve como
objetivo apontar os pontos críticos da cadeia produtiva. O procedimento metodológico
embasou-se em entrevistas com aplicação de questionários e observação diárias dos
agricultores, no qual foi possível traçar um perfil das práticas agrícolas adotadas. Dessa
forma, a pesquisa mostrou que as hortas apresentam gargalos referentes ao manejo do solo e
sua fertilidade, uso da água, controle de pragas e doenças, bem como as práticas
administrativas, assim necessitando primordialmente de ações voltadas à assistência técnica e
capacitação, a fim de minimizar as fontes de contaminação, reduzir perdas e trazer benefícios
com a maior segurança dos produtos e a sustentabilidade do sistema produtivo das hortas
comunitárias.
Palavras-chave: hortas, hortaliças, produção.

IDENTIFICATION AND ANALYSIS OF THE CRITICAL POINTS IN
THE PRODUCTION OF VEGETABLES CROPS IN COMMUNITY
VEGETABLE GARDENS IN THE MUNICIPALITY OF SÃO
RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS
ABSTRACT: The community vegetable gardens, characterized by hand using family labor,
represent units for the production of food for self-consumption and a possible sale of surpluses. It is an
important activity to contribute to the social inclusion of the excluded population, to generate income
and reduce food insecurity, moreover, are units that have high loss products, taking as the main factor
in production management and post-gate. To this end, the present study aimed to point out the critical
points in the production chain. The methodological procedure underwrote on interviews with
application of questionnaires and daily observation of farmers, in which it was possible to draw a
profile of agricultural practices. Thus, research has shown that the vegetable gardens have bottlenecks
related to soil management and fertility, water use, control of pests and diseases as well as
administrative practices, thus necessitating primarily of actions aimed at technical assistance and
training in order to minimize the sources of contamination, reduce losses and bring benefits to the
greater product safety and sustainability of the production system of community vegetable gardens.
KEYWORDS: production, vegetable crops, vegetable gardens.

INTRODUÇÃO
A horticultura brasileira antes caracterizada pela informalidade possui hoje expressiva
importância no que se refere à geração de renda e emprego, sendo uma atividade
extremamente diversificada, com base de mão de obra familiar e com vários tipos de
exploração (comercial e/ou de subsistência), no qual necessita de uma extensão de terra muito
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pequena, em relação a outras produções agrícolas, para que seja economicamente viável, além
de exigir “pouco” conhecimento técnico e um baixo nível de investimento para se iniciar na
atividade, o que para Faulin e Azevedo (2003) contribui para o fortalecimento e garantia da
sustentabilidade da produção agrícola de pequenos produtores.
Assim, quando considerada a cadeia de hortaliças, as perdas no Brasil representa um
desperdício superior a 30%, sendo necessária a produção de 1,45 Kg de hortaliças para que o
consumidor tenha acesso a 1,0 Kg dessas hortaliças em sua mesa, segundo Chitarra e Chitarra
(2005).
A alta perecibilidade desses produtos, somada a fatores como falta de conhecimento
técnico, deficiência em infraestrutura, manuseio inadequado e condição social e cultura dos
agricultores são fatores decisivos para os níveis insatisfatórios de produtividade e perdas
elevadas, o que torna a produção final insuficiente para atender a demanda social,
comprometendo assim, a sustentabilidade do sistema familiar.
Para Arruda (2006), são hortas cultivadas em conjunto por grupos de famílias ou
pessoas de uma comunidade, através de cooperativas de produção, sendo responsáveis pelo
gerenciamento da produção, ou seja, a gestão incorpora a participação ativa da comunidade,
responsável pela administração e manejo das mesmas. Neste contexto, Branco e Alcântara
(2012) reconhecem que este tipo de atividade contribui para inclusão social da população
excluída do processo econômico, gera renda e reduz a insegurança alimentar, além de
contribuir o desenvolvimento sustentável das cidades.
Neste contexto, portanto, entende-se que é necessário trabalhar conhecimento de
técnicas agrícolas que buscam a produção com eficiência econômica, com uso sustentável dos
recursos naturais e ao mesmo tempo aumento da produção em quantidade e qualidade a fim
de alcançar o desenvolvimento com sustentabilidade da produção de hortaliças de pequenos
produtores. Portanto o presente trabalho objetivou identificar e analisar pontos críticos da
cadeia produtiva de hortas comunitárias no município de São Raimundo das Mangabeiras.
MATERIAL E MÉTODOS
Foram aplicados questionários com 26 (vinte e seis) agricultores das três hortas
comunitárias do município, todas localizadas na zona urbana: Horta São Francisco, Horta São
José e Horta do Nazaré.
A pesquisa foi realizada através de visitas às hortas comunitárias do município de São
Raimundo das Mangabeiras, com aplicação de questionário estruturado e semiestruturado aos
produtores. Na investigação foi utilizado ainda o método observacional com acompanhamento
do dia-a-dia da produção de hortaliças e com anotações das práticas desenvolvidas para
análises. Durante o acompanhamento foi identificado e descrito os pontos críticos quanto às
perdas de produto, prejuízos ao meio ambiente e ao bem-estar dos trabalhadores.
O estudo compreendeu uma pesquisa de campo, cuja ênfase é compreender e explicar
um problema, através da observação dos fatos e fenômenos, da coleta de dados e da análise e
interpretação desses dados, com base em uma fundamentação teórica consistente. E sua
abordagem é qualitativa, uma vez que o foco maior está na compreensão dos fatos do que na
sua quantificação. Silva e Menezes (2005) estabelecem que na pesquisa qualitativa, o
ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-chave.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A investigação apontou que a mão de obra predominante é do gênero feminino e maior
de idade (a grande maioria acima dos 40 anos), não empregam mão de obra remunerada.
Ainda, neste sentido ficou exposto a contribuição da família no desenvolvimento das
atividades nas hortas, mais especificamente filhos e cônjuges.

X Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 2015

Anais - Artigos 				

Ciências Agrárias - Agronomia

403

Dos entrevistados, 53,9% fazem parte da Horta São Francisco; 30,8% da Horta São José
e 15,3% da Horta do Nazaré, sendo que todos os agricultores adotam o sistema produtivo em
transição, o que representa baixo uso de insumos e defensivos químicos.
Dentre as principais hortaliças produzidas, destacam-se as folhosas como alface,
coentro, cebolinha, couve e rúcula, seguida das hortaliças-frutos como pepino, pimentão,
tomate, berinjela, jiló e quiabo.
Considerando as atividades executadas pelos agricultores, verificou-se que em todas as
hortas as rotinas produtivas são desenvolvidas manualmente, o que torna o dia-a-dia mais
difícil. Quanto ao manejo do solo, práticas conservacionistas são empregadas pelos
horticultores, com destaque para incorporação de material orgânico ao solo, como esterco de
curral e palha de arroz; controle do mato e rotação de culturas, conforme o Gráfico 1.

Gráfico 1: Práticas Conservacionistas
Ainda considerando as atividades de manejo, verificou-se que os horticultores nunca
realizaram análise de solo, o que implica no desconhecimento das propriedades e
características da terra e consequentes dificuldades em manejar adequadamente a fertilidade
do solo conforme as necessidades das culturas. Podendo ainda contribuir para o uso
indiscriminado de corretivos e adubos químicos e/ou orgânicos no solo.
Outra atividade não desenvolvida nas hortas refere-se à calagem, prática esta essencial
para a melhoria do potencial produtivo do solo. Por outro lado, em relação à adubação, os
nutrientes são adicionados ao solo principalmente na forma orgânica, em que 80,7% dos
agricultores utilizam esterco de curral curtido, 34,6% utilizam carvão ou cinzas e 19,23%
compostos de resíduos vegetais, porém 65,4% dos agricultores afirmaram ainda utilizar
adubos químicos, como ureia e formulações de NPK. No entanto, quando são utilizados é
feita apenas a aplicação, sem no mínimo um estudo prévio da necessidade ou impactos que a
utilização dos mesmos pode ocasionar na produção.
Vale ressaltar ainda que dentre os insumos utilizados, aproximadamente 27% dos
agricultores afirmaram utilizar Barrage (Cypermethrin) no controle de formigas. Tal condição
reflete um ponto crítico da cadeia que é o uso de produtos sem registro para as hortaliças, uma
vez que o mesmo possui uso veterinário, com atividade carrapaticida, mosquicida e bernicida
e sem recomendação para a produção vegetal. Este fato é um grande problema da horticultura
em geral, tornando impossível garantir a segurança de um alimento quando ele apresenta
resíduos de um produto não testado para aquela cultura.
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Neste sentido para Neves (2005) a produção alimentícia deve ter como base estrutural a
segurança, produtividade e sua capacidade de nutrição. Para tais fundamentos é necessário um
programa de controle e manejo que venha regularizar todo o processo produtivo a fim de
torná-lo sustentável, viável e rentável.
Quanto à aquisição dos insumos, estes são adquiridos livremente no mercado, no
entanto os agricultores relataram possuir dificuldades em adquirir principalmente o esterco e a
palha de arroz, devido ao preço relativamente alto quando comparado aos recursos financeiros
dos produtores e à logística de transporte até a horta.
Foram também levantadas informações acerca das principais pragas e patógenos que
causam prejuízos aos horticultores e que merecem destaque nessa avaliação. Assim, 92,31%
dos agricultores afirmaram ter problemas com lesmas, mosca branca e percevejos, enquanto
que as lagartas foram citadas por 57,7% dos entrevistados, conforme mostra o Gráfico 2.
Quanto à aquisição dos insumos, estes são adquiridos livremente no mercado, no
entanto os agricultores relataram possuir dificuldades em adquirir principalmente o esterco e a
palha de arroz, devido ao preço relativamente alto quando comparado aos recursos financeiros
dos produtores e à logística de transporte até a horta. Um pequeno número de horticultores
produz as próprias sementes, prática pouco interessante uma vez que ocupa uma área por
muito tempo e por produzir sementes de baixa qualidade e potencial produtivo.
Foram também levantadas informações acerca das principais pragas e patógenos que
causam prejuízos aos horticultores e que merecem destaque nessa avaliação. Assim, 92,31%
dos agricultores afirmaram ter problemas com lesmas, mosca branca e percevejos, enquanto
que as lagartas foram citadas por 57,7% dos entrevistados, conforme mostra o Gráfico 2.

Gráfico 2: Pragas e Patógenos
Inicialmente, verificou-se acidez muito baixa para os solos das hortas 1 e 2, e baixa para
os solos da horta 3, estando assim os valores de pH adequados, pois conforme Filgueira
(2003, apud BRANCO E ALCANTÂRA, 2012) a faixa adequada para a maioria das
hortaliças varia de 6,0 a 6,5. Em relação à horta 3, não há necessidade de calagem, visto que
os níveis de Cálcio e Magnésio estão satisfatórios e o teor de Al tóxico está zerado, conforme
a Tabela 1.
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P
mg/dm3
Horta 1
6,1
220,8
Horta 2
6,2
237,9
Horta 3
5,6
213,2
Tabela 1: Analises de Solo
Horta

pH
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K

Ca

0,71
1,2
0,82

4,49
6,2
4,07

Mg
cmol/dm3
1,73
2,37
1,62

Al

H+L

0
0
0

0,49
0,61
0,69

405

M.O.
g/kg
29,3
35,3
29,5

No que diz respeito ao fósforo, os valores expressos nas análises indicam teores
elevados para o elemento, com uma média de 224 mg/dm3, fato que pode ser explicado
parcialmente pelo uso indiscriminado de esterco bovino e palha de arroz ao longo dos
contínuos cultivos. Neste caso, podendo se tornar um fator limitante para o crescimento
vegetal das hortaliças. O potássio foi apresentado nas análises com teores altos (0,71 a 1,2
cmol/dm3). Esta alta disponibilidade de potássio pode ocasionar insuficiência na absorção de
Ca e Mg pelas hortaliças. É fundamental destacar que por mais que a maioria dos teores dos
elementos esteja adequada verifica-se em todas as hortas um manejo inadequado da
fertilidade do solo, pois o que é aplicado não é antecedido de estudo quanto a recomendação
da dosagem e nem acompanhado por um técnico.
Ainda quanto ao manejo do solo, verificou-se que alguns horticultores utilizam esterco
fresco ou realizam erroneamente o curtimento, em até dez dias, sendo que recomendado é um
período de seis meses para a estabilização de esterco que é apenas empilhado e não revirado
ou um período menor, em torno de três meses quando revirado, conforme EMBRAPA (2005),
fatos estes que representa um grande risco de contaminação para as hortaliças consumidas
cruas.
Nome científico
Amaranthus deflexus
Commelina benghalensis
Senna obtusifolia
Eleusine indica
Cyperus sp.
Cynodon dactylon

Nome popular
Bredo, Caruru
Trapoerada
Fedegoso
Capim pé de
Galinha
Tiririca
Capim de Burro

Propagação
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes
Sementes e tuberculos
Meios Vegetativos

Tabela 2: Plantas daninhas de maior incidência nas hortas
Quanto às pragas (Tabela 2), merece destaque a infestação da lagarta curuquerê da
couve (Ascia monuste orseis), que ocasionou a desfolha total da cultura, e consequentemente
danos econômicos aos horticultores. Quanto às doenças, os horticultores relataram
principalmente a ocorrência de duas doenças, que de acordo com os sintomas constatou-se a
Murcha Bacteriana (Ralstonia solanacearum) para a cultura do pimentão e Podridão
bacteriana (Erwinia spp) para a cultura da cebolinha.
CONCLUSÕES
Conclui-se que os gargalos apontados refletem basicamente o desconhecimento dos
métodos agrícolas e a ausência de assistência técnica para o acompanhamento das atividades e
recomendações técnicas, explicando assim, a baixa produtividade e elevadas perdas dos
produtos.
Embora as hortas comunitárias estejam voltadas para a produção de alimentos para o
autoconsumo da família, é interessante a mudança do paradigma de que as mesmas dispensam
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qualificação e os conhecimentos acerca das práticas essenciais para um cultivo seguro. Uma
vez que a concretização dessas unidades produtivas contribui para a complementação de
renda, ocupação da mão de obra ociosa, melhoria do padrão alimentar e acima de tudo para a
inclusão social. Comprovando desta forma a necessidade de implantação de políticas
municipais a fim de estimular o desenvolvimento sustentável das hortas comunitárias,
elevando a produtividade e garantindo alimentos seguros e de qualidade.
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RESUMO: O uso de leguminosas como plantas de cobertura melhora a fertilidade do solo,

fornecendo N para outras espécies cultivadas e com isso reduz os gastos com adubação
nitrogenada. O presente trabalho descreve a importância das leguminosas herbáceas utilizadas
como adubos verdes para a qualidade do solo. Foi realizado uma pesquisa bibliográfica e
documental, ou seja, uma revisão de literatura, utilizando a base de dados do Portal de
periódicos CAPES e livros. O uso de plantas de cobertura do solo mostra-se uma estratégia de
manejo favorável para os agroecossistemas, pois possibilita vários benefícios como aumentos
de produtividade associados à otimização de processos biológicos e a proteção do solo contra
agentes climáticos causadores de erosão.
Palavras–chave: adubos verdes, agroecossistemas, matéria orgânica.

LEGUME SPECIES OF IMPORTANCE HERBACEOUS USED FOR
LAND COVER AND GREEN MANURE
ABSTRACT: The use of legumes as cover crops improve soil fertility by providing N to
other cultivated species and thereby reduce spending on nitrogen fertilization. This paper
describes the importance of herbaceous legumes used as green manure for soil quality. A
bibliographical and documentary research was conducted, ie, a literature review, using the
Portal database of CAPES periodicals and books. The use of ground cover plants shown to be
a favorable management strategy for agro-ecosystems, since it allows several benefits such as
productivity increases associated with the optimization of biological processes and soil
protection from weather erosion causing agents.
KEYWORDS: green fertilizers, agro-ecosystems, organic matter.
INTRODUÇÃO
Ao longo da história, o homem passou a explorar os recursos naturais de forma
inadequada, na busca de satisfazer as necessidades das crescentes sociedades. De acordo com
Nogueira, et al. (2012), a degradação ambiental faz parte do processo evolutivo do homem de
forma que, conforme a população cresce, ocorre uma maior utilização dos recursos naturais,
muitas vezes levando-os a exaustão. O solo é um dos recursos naturais de maior importância
para a vida do homem, sendo importante para a sustentabilidade dos sistemas naturais e
fundamental na produção de alimentos. As práticas de manejo são decisivas para a
conservação das propriedades do solo, evitando processos de erosão e sua degradação.
Portanto é necessário desenvolver estratégias de manejo mais sustentáveis, visando à
preservação do solo, com praticas que potencializem a biodiversidade. Na agricultura
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orgânica utiliza-se praticas que promovem a conservação da matéria orgânica, visando manter
a qualidade do solo.
A utilização de leguminosas como cobertura e/ou adubação verde surge como uma
importante prática de manejo desses solos, pois estas possibilitam o aumento do rendimento
das culturas que as sucedem (FERNANDES et al., 2007). A adubação verde é conhecida
desde a antiguidade, essa prática pode ser conceituada como o uso de plantas em rotação ou
consórcio com culturas de interesse econômico, tendo seus resíduos incorporados ao solo ou
mantidos na superfície (ESPINDOLA; GUERRA; ALMEIDA, 2005, p. 437).
Espécies da família das leguminosas são as plantas mais utilizadas na adubação verde
em função de sua capacidade em realizar simbiose com bactérias, especialmente do gênero
Rhizobium, as quais conseguem fixar nitrogênio do ar atmosférico e incorporá-lo ao solo
através da biomassa das plantas, sendo um suprimento efetivo de N para as culturas
subsequentes, sobretudo as hortaliças (VARGAS et al., 2011).
O uso de plantas de cobertura do solo mostra-se uma estratégia de manejo para os
agroecossistemas, possibilitando aumentos de produtividade associados à otimização de
processos biológicos. Entre as vantagens trazidas por essa prática, podem ser destacados a
proteção do solo contra agentes climáticos causadores de erosão, o controle de plantas
espontânea e o aumento da disponibilidade de nutrientes ligados à matéria orgânica do solo
(ESPINDOLA et al., 2006). Isso é fundamental para a produção agrícola, pois trás grandes
benefícios ao meio rural, por ser uma estratégia que evita o uso de produtos químicos e assim
garante uma qualidade de vida para os produtores e consumidores.
Além disso, outros efeitos da adubação verde na fertilidade do solo são o aumento do
teor de matéria orgânica, a maior disponibilidade de nutrientes, a maior capacidade de troca
de cátions efetiva, a diminuição dos teores de alumínio e a capacidade de reciclagem e
mobilização de nutrientes (FONTANÉTTI et al., 2006).
Dentre as plantas de cobertura que podem ser consorciadas com culturas perenes,
merecem destaque as leguminosas herbáceas perenes. Ao contrário das leguminosas anuais,
essas espécies são capazes de rebrotar após o corte, formando uma cobertura viva permanente
no solo (ESPINDOLA et al., 2006).
O objetivo do presente trabalho foi descrever, a partir de dados literários, a importância
de diferentes leguminosas herbáceas utilizadas como adubos verdes para a qualidade do solo.
MATERIAL E MÉTODOS
A metodologia utilizada para construção do trabalho teve como base a realização de
uma pesquisa bibliográfica sobre o tema, trazendo resultados de trabalhos técnicos e
científicos publicados. Os dados foram obtidos através de livros, e trabalhos publicados na
base do Portal de Periódicos da CAPES, utilizando como filtro as expressões importância
leguminosas herbáceas, leguminosas herbáceas, uso de leguminosas herbáceas para adubação
verde, adubação verde, tais palavras serviram de base para ampliar o espectro de publicações
na área.
Dentre os trabalhos encontrados foram selecionados aqueles que possuíam relevância
sobre o tema Após a seleção, os trabalhos foram analisados para o entendimento das
características das leguminosas e sua interação que garantem a qualidade do solo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A adubação verde pode apresentar muitos benefícios aos agroecossistemas. Esta prática
vem sendo utilizada por agricultores para melhorar as propriedades físicas, químicas e
biológicas dos solos. A escolha do adubo verde depende da época a ser cultivada e dos
objetivos que se deseja, como por exemplo, para controle de plantas espontâneas, para
melhoria da fertilidade ou de uma forma geral, visando a melhoria da qualidade do solo.
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Deixado sobre o solo, o adubo verde promove a cobertura, proteção e mantém a umidade e,
quando feita a incorporação, ganha-se em melhoria das características físicas e químicas do
solo (SOUZA, 2014).
A escolha de espécies vegetais e o planejamento de uso da adubação verde devem
seguir alguns critérios. Características ambientais, como temperatura, fertilidade do solo e
disponibilidade de água, atuam como fatores limitantes à implantação e desenvolvimento
dessa prática. A temperatura exerce influência direta no metabolismo das plantas, afetando
processos como a absorção e o transporte de nutrientes. A altitude mostra-se ligada à
temperatura média do ar, sendo um critério importante para a escolha de espécies adaptadas
ao frio. Além disso, características como o ciclo vegetativo e o hábito de crescimento são
determinantes, especialmente quando o adubo verde é plantado em consórcio (ESPINDOLA,
et al., 2005).
O uso de leguminosas é uma prática recomendada para recuperação de áreas
degradadas, pois elas utilizam a própria vegetação para proteger o solo da erosão, além de
estimular diversos processos químicos e biológicos melhorando sua fertilidade (NOGUEIRA,
et al., 2012).
As leguminosas podem apresentar hábito de crescimento ereto, prostrado ou volúvel.
Cuidados especiais devem ser dispensados às espécies de hábito volúvel, que podem atuar
como trepadeiras, prejudicando o desenvolvimento das culturas de interesse econômico.
Quanto ao ciclo, as leguminosas herbáceas classificam-se em anuais e perenes. As espécies
anuais completam o ciclo vegetativo dentro de alguns meses, interrompendo seu crescimento
e sofrendo queda de folhas a partir da floração. Já as espécies perenes mantêm suas folhas
durante o período de floração, formando uma cobertura permanente do solo (ESPINDOLA, et
al., 2005).
Segundo Dias, et al., (2011) os benefícios adquiridos com a adubação verde estão
relacionados com o aumento da matéria orgânica no sistema produtivo, a redução dos efeitos
da acidez no solo, entre outros. Podemos observar na Tabela 1 algumas das principais
características dessas leguminosas.
Tabela 1. Leguminosas utilizadas como adubo verde, MATEUS, 2006.
Nome
Nome comum Características
científico
Cajanus cajan
Guandu
É uma leguminosa de porte ereto, com desenvolvimento
inicial lento, ciclo predominantemente semi perene, de
múltiplos usos - adubo verde, alimentação humana e
animal, quebra-ventos, e cultivada nas regiões tropicais e
subtropicais.
Canavalia
Feijão-deÉ uma planta anual, ereta, herbácea, com altura de dossel
ensiformis
porco
ao redor de 0,8 a 1,0 m e potencial produtivo de 5 a 8 t
ha-1 de matéria seca.
Crotalaria
Crotalária
Planta anual, arbustiva, de crescimento ereto e
juncea
juncea
determinado podendo atingir de 3,0 a 3,5 m de altura,
com potencial de produção de matéria seca em torno de
15 a 20 t ha-1.
Crotalaria
Crotalária
É uma planta anual, de crescimento arbustivo ereto, que
ochroleuca
ochroleuca
pode atingir 1,5 a 2,0 m de altura.
Crotalaria
Crotalária
Planta anual, de crescimento ereto e determinado,
spectabilis
spectabilis
podendo atingir altura de 1,0 a 1,5 m, com potencial de
produção de matéria seca de 4 a 6 t ha-1.
(Continua)
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científico
Dolichos lablab

Nome comum

Lathyrus
sativus

Chícharo

Lupinus albus

Tremoço
branco

Mucuna
aterrima

Mucuna preta

Mucuna
cinereum

Mucuna cinza

Mucuna
deeringiana

Mucuna anã

Vicia sativa

Ervilhaca

Labelabe
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(Conclusão)

É uma planta anual ou bianual, trepadora e hábito de
crescimento indeterminado. Apresenta ampla adaptação, é
tolerante às geadas, pode atingir altura de 0,5 a 1,0 m e
tem potencial de produção de massa seca de 5 a 7 t ha-1.
É uma planta anual, herbácea, não trepadeira, de
crescimento semi-ereto, com potencial de produção de 4 a
6 t ha-1 de matéria seca.
É uma planta herbácea, anual, de porte ereto, adaptada
aos climas temperados e subtropicais, sobretudo na faixa
de temperatura entre 15° e 25°C, podendo atingir altura
de 0,8 a 1,5 m.
Planta anual ou bianual, trepadora, de ampla adaptação,
que pode atingir altura de 0,5 a 1,0 m, com potencial de
produção de massa vegetal seca de 6 a 8 t ha-1
Planta anual, trepadora, de crescimento inicial rápido e
vigoroso, atingindo altura de 1,0 a 1,5 m. É resistente à
seca, adaptada aos solos ácidos e tem potencial produtivo
de até 9 t ha-1 de massa seca da parte aérea
É uma planta anual, herbácea, de crescimento
determinado, resistente à seca, com altura máxima ao
redor de 0,5 m, com produção de matéria seca da parte
aérea de 4 a 6 t ha-1.
É uma planta anual, podendo atingir altura de 50 a 80 cm.
Apresenta potencial de produção de 4 a 6 t ha-1 de
matéria seca.

O uso de Leguminosas Herbáceas para adubação verde vem ganhando destaque pela sua
eficiência, e inúmeros requisitos presentes. Por isso que para agricultura familiar essa pratica
é de grande importância, pois o cultivo destas plantas para tal fim confere ao agricultor certa
autonomia em relação à disponibilidade de matéria orgânica, nutrientes e aumenta da
biodiversidade funcional dentro da propriedade.
O crescimento exagerado tanto da agricultura como da pecuária tem afetado cada vez
mais o meio ambiente por meio da expansão de forma desordenada e irresponsável. Conforme
Leite, et al. (2015) os mecanismos associados à degradação dos solos podem ser evidenciados
por meio de atributos físicos, tais como o declínio na agregação do solo, com consequente
aumento da erosão e compactação do solo, atributos químicos, tais como a acidificação,
salinização e esgotamento da fertilidade do solo e frações químicas da matéria orgânica e
atributos biológicos no que tange à diminuição do aporte de carbono e da atividade e
diversidade microbiana.
Embora o método mais utilizado atualmente para o controle de plantas invasoras seja a
aplicação de produtos químicos sintéticos (herbicidas), a adubação verde tem-se revelado uma
alternativa viável ao uso desses produtos, sendo capaz de reduzir os riscos de contaminação
ambiental. Os efeitos de alguns adubos verdes sobre as plantas invasoras estão associados à
liberação de substâncias alelopáticas durante a decomposição dos resíduos vegetais ou à
maior eficiência na competição com invasoras por recursos como água, luz e nutrientes
(ESPINDOLA et al., 2005).
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De acordo com Queiroz, et al. (2008) o controle integrado de plantas espontâneas
protege a fauna e a flora microbiana do solo, preservam os inimigos naturais além de manter
ou melhorar as qualidades físicas, químicas e biológicas do solo. Atuam como método natural
de controle de plantas espontâneas em seus cultivos, possibilitando assim redução na
utilização de herbicidas.
CONCLUSÕES
O uso de leguminosas para adubação verde e a para cobertura do solo é uma importante
prática de manejo agroecológico, possibilitando o aumento de matéria orgânica no solo.
Ainda, por ser uma técnica considerada de baixo custo proporciona uma economia a partir da
redução dos custos referente a aquisição insumos químicos. Isso diminui a dependência dos
agricultores desses produtos, com maior viabilidade na produção e conservação dos recursos
naturais.
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1

RESUMO: As moscas-das-frutas (Diptera: Tephritidae) são pragas quarentenárias que afetam a
produção de diversas fruteiras provocando restrições à comercialização de frutos “in natura” em várias
partes do mundo, sendo consideradas pragas-chaves da goiabeira (Psidium guayava L.). A pesquisa
objetiva avaliar a incidência de moscas-das-frutas em pomares de goiabeira localizados no Distrito
Irrigado de Tabuleiro de Russas, Ceará, Brasil. Foram realizados levantamentos populacionais de
moscas das frutas com uso de armadilhas tipo McPhail com proteína hidrolisada de milho a 5%.
Foram realizadas 45 triagens de moscas que ocorreram semanalmente no Laboratório de Fitossanidade
do Instituto Federal do Ceará, Campus Limoeiro do Norte. Nos resultados foi possível observar que
todas os pomares de goiabeira foram infestadas por 86% de moscas correspondentes à espécie
Ceratitis capitata e 14% à Anastrepha sp., e que as fêmeas correspondem a 87% do total em
comparação com machos, que representam apenas 13%. Conclui-se que a incidência de C. capitata é
mais de 6 vezes maior que de Anastrepha sp., e a incidência de fêmeas 4 vezes maior que a de
machos. Dessa forma fica evidente a importância do monitoramento de espécies na região, bem como
a proporção de machos e fêmeas, uma vez que os danos causados pelas fêmeas são maiores, causando
maiores perdas econômicas na fruticultura irrigada.

Palavras-chave: levantamento populacional, Psidium guayava, pragas quarentenárias.

INCIDENCE OF FRUIT FLIES (DIPTERA: TEPHRITIDAE) IN
IRRIGATED ORCHARDS OF GUAVA TREE IN CEARÁ
ABSTRACT: The fruit flies (Diptera: Tephritidae) are quarantine pests that affect the
production of various fruit trees causing restrictions on the marketing of fruit "in natura" in
various parts of the world and it is considered the key-pest of guava (Psidium guayava L.).
The research aims to evaluate the incidence of the fruit flies in guava orchards in the Irrigated
District of Tabuleiro de Russas, in Ceará State, Brazil. Population lifting of fruit flies were
realized by MacPahil traps with hydrolyzed corn protein 5%. 45 trials were realized weekly in
Laboratório de Fitossanidade of Instituto Federal do Ceará, Campus Limoeiro do Norte. It
was observed that all guava orchards were infested by 86% for the species of flies Ceratitis
capitata and 14% to Anastrepha sp., and females account for 87% of the total compared to
males, who represent only 13 %. It is concluded that the incidence of C. capitata is more than
6 times greater than Anastrepha spp., And the incidence of females 4 greater than the males.
Thus it is evident the importance of species monitoring in the region, as well as the proportion
of males and females, since the damage caused by the females are larger, causing major
economic losses in irrigated fruit.
KEYWORDS: population lifting, Psidium guayava, quarantine pests.
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INTRODUÇÃO
As moscas-das-frutas são pragas quarentenárias de importância econômica que
pertencem à família Tephritidae. As fêmeas ovipositam seus ovos no interior dos frutos, que
eclodem em larvas que causam danos diversas espécies botânicas (ZUCCHI, 2000).
As demais moscas frugívoras de outras famílias, como Lonchaeidae, não devem ser
denominadas moscas-das-frutas. Posteriormente, Zucchi (2001), sugere com o intuito de
facilitar a divulgação de informações sobre espécies de Tephritidae e de Lonchaeidae
associadas a frutos, que se adote o termo moscas-das-frutas para os dípteros com larvas
frugívoras, independente da família da espécie envolvida.
A fruticultura cearense ocupa cerca de 37 mil hectares de área, sendo o abacaxi, banana,
caju, mamão, manga, melão e a uva as principais frutíferas cultivadas. No entanto, tem-se
observado o aumento das áreas cultivadas com outras fruteiras como a goiaba, graviola e o
sapoti. Dessa forma, o Estado do Ceará vem se destacando como um dos grandes
exportadores de frutas frescas do Brasil, com registro de aproximadamente US$ 25milhões no
ano de 2004 (SEAGRI, 2007).
Contudo, para estabelecer-se qualquer programa de manejo integrado de moscas-dasfrutas nos pomares, torna-se necessário o prévio conhecimento de aspectos ecológicos desses
tefritídeos, como, por exemplo, a diversidade de espécies presente nos pomares, frequência,
dominância, constância das espécies, entre outros parâmetros faunísticos (AGUIARMENEZES et al., 2008).
O cultivo de frutíferas nativas tem se mostrado promissor para o Estado, mas a
ocorrência de insetos-praga como as moscas-das-frutas, tem dificultado a sua produção. Estes
insetos causam prejuízos à agricultura mundial, existindo espécies em todos os continentes e
em praticamente todos os ambientes (Malavasi, 2001). A pesquisa objetiva avaliar a
incidência de moscas-das-frutas em pomares de goiabeira localizados no Distrito Irrigado de
Tabuleiro de Russas, Ceará, Brasil.
MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi desenvolvido no laboratório de Fitossanidade do Departamento de
Agronomia do IFCE com diversas atividades principalmente através do programa
monitoramento de moscas-das-frutas junto da UNIVALE. Foram realizados levantamentos
populacionais de moscas das frutas com uso de armadilhas tipo McPhail com proteína
hidrolisada a 5% que são no Tabuleiro de Russas. Um total de 45 triagens de moscas
ocorreram semanalmente e foram realizadas no referido laboratório no ano de 2013 nos meses
de janeiro a abril.
A captura das moscas-das-frutas na região, foram instaladas em cada pomar armadilhas
do tipo McPhail tendo como atrativo proteína hidrolisada de milho a 5%. Semanalmente, o
atrativo era renovado, e os insetos capturados colocados em recipientes plásticos e levados
para o Laboratório de Fitossanidade do IFCE, em Limoeiro do Norte (CE), onde os insetos
eram triados. As moscas-das-frutas detectadas são separadas por sexo, contadas e fixadas em
álcool 70% para sua conservação.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O resultado obtido através da pesquisa demonstra que 86% da incidência de moscasdas-frutas sobre a cultura da goiaba (Psidium guajava) corresponde à espécie Ceratitis
capitata, e 14% à espécie Anastrepha sp., sendo 87% de machos e 13% fêmeas no total de
moscas incidentes (Figura 1).
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Figura 1. Incidência de moscas-das-frutas machos e fêmeas (Anastrepha fraterculus e
Ceratitis capitata) em pomares frutíferos localizados no Tabuleiro de Russas, Município de
Russas, Ceará, Brasil. IFCE, 2013.

A elevada população de C. capitata no pomar de goiabeira no município de Russas
pode estar associado às adequadas condições climáticas do semiárido à esta espécie. Araújo et
al. (2013) relata elevada incidência de espécie de C. capitata associada às condições
climáticas do semiárido brasileiro e a forma de manejo do pomar em Cruzeta-RN.
A proporção de machos e fêmeas das duas espécies incidentes sobre a cultura da goiaba
estão apresentadas na Figura 2. A pesquisa mostra que a proporção de fêmeas é até 4 vezes
maior do que a de machos. A ocorrência de pragas, principalmente as moscas-das-frutas
(Diptera: Tephritidae), é um fator limitante para produção de goiaba, pois suas larvas
consomem a polpa do fruto, tornando-os impróprios para o consumo in natura e até mesmo
para a industrialização (ARAÚJO et al. 2013).
Muitas espécies da família Myrtaceae, da qual a goiabeira faz parte, são hospedeiras
primárias de moscas-das-frutas (SILVA et al., 2011). No Brasil, Ceratitis capitata (Wied.) e
mais de 11 espécies de Anastrepha já foram relatadas infestando frutos de goiaba (SOUZA
FILHO et al., 2009).
A fêmea pode fazer puncturas de "prova", não ovipositando se as condições do fruto
não forem adequadas. As perfurações são imperceptíveis no início, mas logo as células dos
tecidos danificados morrem e uma zona de aproximadamente 0,5mm de diâmetro fica
escurecida. Depois da eclosão, que se dá no interior dos frutos, a larva completa o ciclo
passando por três ínstares, saindo apenas para se transformar em pupa, o que ocorre no solo.
Normalmente há mais de uma larva no interior do fruto (Pereira, 2007).
Figura 2. Incidência de espécies (esquerda) e machos e fêmeas (direita) de moscas-das-frutas
em pomares frutíferos localizados no Tabuleiro de Russas, Município de Russas, Ceará,
Brasil. IFCE, 2013.
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Essas mesmas espécies de moscas-das-frutas atacam outras fruteiras de importância
econômica no Brasil, com destaque para os citrus (ZUCCHI, 2000, 2001; RAGA et al., 2004).
CONCLUSÕES
De acordo com os resultados da pesquisa a incidência de Ceratitis capitata foi mais de 6
vezes maior do que a incidência de Anastrepha sp, e as fêmeas estão mais de 4 vezes em
maior número do que os machos. Dessa forma fica evidente a importância do monitoramento
de espécies na região, bem como a proporção de machos e fêmeas, uma vez que os danos
causados pelas fêmeas são maiores, causando maiores perdas econômicas na fruticultura
irrigada.
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1

RESUMO: Este trabalho teve como objetivo avaliar fontes de adubação orgânica em
substituição mineral no desenvolvimento milho crioulo. O experimento foi realizado no
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, no Município de Sousa-PB,
situando a 233 m de altitude, com latitude de 6º 45’ sul e longitude de 38º 13’ oeste. O
delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso (DBC) com 3 repetições e 5
tratamentos, totalizando 15 parcelas com 272 m² cada. Os tratamentos foram compostos por:
T = testemunha (sem adubo), A.Q = Adubação química (30 Kg de N por ha), E.B = esterco
bovino (4,2 t ha-1), E.O = esterco ovino (2,2 t ha-1) e E.A = Esterco de aviário (2,0 t ha-1).
Foram matéria verde da parte aérea, matéria seca da parte aérea. Os tratamentos testados
influenciaram em todas as variáveis analisadas. As fontes orgânicas são promissoras na
substituição total à adubação química, com destaque para o esterco de aviário.
Palavras-chave: variedade, esterco bovino, esterco de aviário.

INFLUENCE OE ORGANIC AND CHEMICAL MANURING ON THE
INITIAL GROWTH OF CREOLE CORN
ABSTRACT: This work had as objective to evaluate sources of organic in substitution to the
mineral manuring on the development of creole corn. The experiment was accomplished in
the Federal Institute of Education, Science and Technology of Paraíba, in Sousa county,
Paraiba state-PB, placing 233 m of altitude, with latitude of 6° 45' south and longitude of 38°
13' west. The experimental design was completely randomized blocks (CRB) with 3
repetitions and 5 treatments, totaling 15 portions with 272 m² each. The treatments were
composed for: T = testifies (without fertilizer), A.Q = chemical Manuring (30 Kg of N for
there is), E.B = I manure bovine (4,2 t have-1), E.O = I sheep manure (2,2 t have-1) and E.A
= aviary manure (2,0 t have-1). Fresh matter of the aerial part and dry matter of the aerial part
were measured. The tested treatments influenced in all the analyzed variables. The organic
sources are promising in the substitution total á chemical manuring, with prominence for the
aviary manure.
Keywords: variety, bovine manure, aviary manure.
INTRODUÇÃO
O milho (Zea mays L.) é utilizado na alimentação e sua importância econômica é
caracterizada pelas diversas formas de sua utilização, que vai desde a alimentação animal até
a indústria de alta tecnologia. Em função de seu potencial produtivo, composição química e
valor nutritivo, o milho constitui-se em um dos mais importantes cereais cultivados e
consumidos no mundo (PORTO, 2010).
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A cadeia produtiva do milho é uma das mais importantes do agronegócio brasileiro, o
qual, considerando apenas a produção primária, responde por 37% da produção nacional de
grãos. A demanda crescente, tanto interna como externa, reforça o grande potencial do setor.
Junto com a soja, o milho é insumo básico para a avicultura e a suinocultura, dois mercados
extremamente competitivos internacionalmente e geradores de receita para o Brasil
(CALDARELLI; BACCHI, 2012).
Cerca de 94% dos produtores de milho no Brasil se caracterizam como agricultores
familiares, com baixa utilização de insumos e cultivo em condições desfavoráveis para o bom
desenvolvimento e altas produtividades da cultura (DUARTE, 2002). Segundo Meneguetti et
al. (2002), uma alternativa para pequenos agricultores é a utilização de variedades locais que
possibilitam a produção de sementes próprias.
O milho é uma cultura altamente exigente em nutrientes e geralmente responde a doses
altas de adubos. A adubação, quando tomada isoladamente, é a técnica que traz maior retorno
em produtividade e rentabilidade. O manejo nutricional é um dos pilares fundamentais para
aperfeiçoar o resultado dos sistemas de produção de milho no mundo (MELGAR; TORRES
DUGGAN, 2004). Segundo Pires e Junqueira (2001), quimicamente, a adubação orgânica é
importante fonte de nutrientes, especialmente N, P, S e micronutrientes, sendo a única forma
de armazenamento de N que não volatiliza e, ainda, responsável por 80% do fósforo total
encontrado no solo.
Na época da revolução verde, o desafio era obter maior produtividade na agricultura
convencional. Atualmente é desenvolver uma agricultura que cause um menor impacto
ambiental ao ambiente e aos recursos naturais. Os adubos químicos também chamados de
pacotes tecnológicos eram adquiridos para adubar o solo e ter uma maior produção das
culturas. Diante deste fato, torna-se necessário buscar alternativas através de fontes orgânicas
em substituição aos adubos sintéticos como proposta de condicionamento do solo ao ponto de
produzir na estimativa esperada, voltando a ser um cereal de boa qualidade, viável,
econômico e ambientalmente correto para a agricultura familiar.
O uso contínuo dos adubos sintéticos de forma descontrolada vem causando sérios
problemas de degradação do solo, por provocar uma rápida redução do teor da matéria
orgânica, salinização, erosão, e empobrecimento de nutrientes da solução do solo ao longo
dos anos (SILVA et al., 2007).
O objetivo deste trabalho foi avaliar fontes de adubação orgânica em substituição
mineral no desenvolvimento do milho crioulo.
MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi realizado em uma área experimental no Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia da Paraíba, Campus Sousa-PB, de abril à junho de 2014. A localidade
situa-se a 233 m de altitude, com latitude sul de 6º 45’ e longitude oeste de 38º 13’. O clima é
semiárido quente do tipo BSH da classificação de Koppen, ou seja, a evaporação é maior do
que a precipitação. A pluviosidade média anual é de 654 mm ano, com chuvas concentradas
no período de janeiro a junho. A temperatura média é de 28ºC, enquanto que a umidade
relativa do ar é de 64%. Em um solo do tipo Planossolo, com relevo plano, e textura
superficial franco-arenosa (EMBRAPA, 2006).
O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso (DBC) com 3 repetições
e 5 tratamentos, totalizando 15 parcelas com 272 m² cada. Os tratamentos foram compostos
por: T = testemunha (sem adubo), A.Q = Adubação química (30 Kg de N por ha), E.B =
esterco bovino (4,2 t ha-1), E.O = esterco ovino (2,2 t ha-1) e E. A = esterco aviário (2,0 t ha-1).
Para realização das adubações nos diferentes tratamentos foi coletado amostra de solo da área
experimental para analisar os atributos químicos (tabela 1) e dos percentuais de N nas fontes
orgânicas e mineral (tabela 2). Com base nestes parâmetros foi determinada a quantidade por
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fontes em g/cova a ser aplicado em cada tratamento de acordo com a exigência nutricional de
N para a cultura do milho, segundo a recomendação da Comissão Estadual de Fertilidade do
Solo de Pernambuco (2008).
Tabela 1. Atributos químicos do solo da área experimental.
pH
H2O
7,2

P
mg dm-3
23

K
Na
Ca
Mg
Al
H+Al
--------------------------------------cmolcdm-3 ----------------------------------------0,39
0,07
2,3
0,9
0,0
0,0

M.O
g kg -1
25, 02

P, K: Extrator Mehlich 1M; Al, Ca, Mg: Extrator KCL 1M; H + Al: Extrator Acetato de Cálcio 0,5 M, pH
7,0:em H2O; Matéria orgânica: Digestão Úmida Walkley-Black.

Tabela 2: Valores percentuais de N, P e K das fontes orgânicas e minerais utilizadas no cultivo
do milho crioulo.
Fontes

Esterco bovino
Esterco ovino
Esterco aviário
Uréia

N
P
K
- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -%- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,05
0,8
0,7
0,03
0,7
1,35
0,03
1,5
1,44
------45

Em março de 2014 foi realizado o preparo do solo com duas gradagens cruzadas para
incorporar o resíduo das plantas existentes na área, depois a demarcação das parcelas. Cada
parcela experimental foi composta por quatro linhas de cinco metros com espaçamento de 80
cm entre linhas e 40 cm entre plantas. As covas foram feitas com 20 cm de profundidade
sendo adicionados os tratamentos na profundidade de 15 cm depois coberto com solo. No dia
primeiro de maio foi realizado a semeadura colocando 3 sementes por cova. Sendo utilizadas
sementes crioulas de milho (cv. Porto Rico de porte alto e ciclo tardio) oriundas do banco de
sementes do Assentamento Santo Antônio, Cajazeiras – PB.
As adubações (tratamentos) foram parceladas nas seguintes formas 40% da fonte na
fundação (antes do plantio) os 60% restantes em duas vezes. Após 10 dias da emergência foi
realizado o desbaste deixando apenas uma planta por cova, no dia posterior realizou-se a
primeira adubação (30%) a segunda (30% restante) foi realizada com 15 dias após a primeira.
Para aplicação da adubação restante foram realizadas um sulco a 10 cm da planta com
aproximadamente 5 cm de profundidade em cada linha da parcela experimental.
Para o controle de plantas espontâneas foram efetuadas capinas manual com auxílio de
enxada sempre que necessário. Para prevenção e controle de lagarta da espiga (Helicoverpa
zea) e pulgão-do-milho (Rhopalosi phummaidis) foi utilizado defensivo alternativo a base de
cebolinha verde e fumo de corda, aplicados duas vezes por semana de forma alternada dentro
dos princípios agroecológicos. Foram realizadas irrigações diárias com sistema de irrigação
por microaspersão, procurando fornecer uma quantidade de água suficiente para o bom
desenvolvimento da cultura.
Para coleta de dados foi considerado apenas as fileiras centrais como área útil, coletando
duas plantas de cada parcela de forma aleatória, onde foram feitas as seguintes avaliações:
matéria verde da parte aérea (g/planta): foi pesada em balança digital para obtenção do peso,
matéria seca da parte aérea (g/planta): o material vegetal foi acondicionado no saco de papel,
colocado na estufa de circulação de ar a 650°C por 72 horas.
Os dados foram submetidos análise de variância e quando significativo utilizado o teste
Tukey ao nível (P<0,01) e (P<0,05) para comparação as médias, através de aplicativo
ASSISTAT 7.5 (SILVA & AZEVEDO, 2002).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ocorreu diferença significativa no peso da matéria verde da parte aérea aos 22 e 42 dias
após a emergência a (P<0,01) destacando-se aos 22 dias a adubação química (A.Q) seguida do
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esterco bovino (E.B). Analisando aos 42 dias destaca-se a cama de aviário seguido do esterco
bovino (tabela 3).
Ainda na tabela 3, percebe-se que aos 22 dias o resultado encontrado pela a adubação
química (A.Q) foi superior aos demais tratamentos porém, os tratamentos com esterco bovino
(E.B), esterco ovino (E.O) e esterco de aviário (E.A) foram superiores a testemunha(T). Aos
42 dias o adubo com cama de aviário foi superior a todos os tratamentos testados. A mesma
conseguiu promover o desenvolvimento da do milho crioulo, devido provavelmente, por
manter o solo superficialmente mais úmido, facilitar a infiltração de água, manter os
nutrientes mais disponíveis, conservar a estrutura do solo, além de fornecer nutrientes,
principalmente N (SOUZA,1998).
TABELA 3- Matéria verde da parte aérea (MVPA) em cada coleta para os diferentes
tratamentos, na cultura do milho crioulo.
Tratamentos

CV (%)

T
A.Q
E. B
E. O
E. A

12
54,79 a
44,49 a
49,85 a
59,02 a
74,73 a
20,4

MATÉRIA VERDE DA PARTE AÉREA (g/planta)
Dias após emergência (DAE)
22
32
108,40b
560,37 a
268,00 a
708,04 a
234,81 a
605,70 a
169,85 ab
641,37 a
197,99 ab
652,37 a
19,7
10,6

42
797,04 b
887,02 ab
781,35 b
794,69 b
1.139,02 a
11,1

T = Testemunha (sem adubação), A.Q = Adubação química, E.B = Esterco bovino, E.O = Esterco ovino, E.A =
Esterco de aviário. Médias seguidas de mesma letra na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 1% de
probabilidade.

Para a matéria seca da parte aérea não ocorreram diferenças significativas aos 12 e 32
dias após a emergência (DAE) comportamento semelhante ao encontrado na matéria verde na
parte aérea. Aos 22 dias destacaram a adubação química (A.Q) e esterco de aviário (E.A)
diferindo dos demais tratamentos pelo teste Tukey (P<0,05) de probabilidade. (tabela 4). Aos
42 dias após a emergência (DAE) ocorreu diferença significativa pelo teste de Tukey a
(P<0,05) destacando-se a adubação com cama de aviário que comportou de forma positiva
com 215,66 g comparados com outros tratamentos.
O bom desempenho do tratamento (E.A) aos 42 DAE, tanto na matéria verde como na
seca da parte aérea (tabela 3 e 4) pode está atribuído a sua eficiência em liberar os nutrientes
ficando disponível para a planta suprindo a necessidades nutricionais do milho. Tal fenômeno
promoveu a melhoria das suas condições físicas, químicas e biológicas e proporcionou melhor
aproveitamento dos nutrientes originalmente presentes nele (MARCHESINI et al., 1988).
Como também o teor K na cama de aviário bem superior as demais fontes orgânicas (esterco
bovino e de ovino) (tabela 2). Segundo (FERNANDES, 2006) o K é elemento essencial para
o crescimento, desenvolvimento e maturação dos grãos frutos dos vegetais. O mesmo autor
relata que as necessidades de K para o ótimo crescimento das plantas situam-se na faixa de 20
- 50 g kg-1 da massa das partes vegetativas secas da planta. Sendo que teor de K (26,9g kg-1)
encontrado na biomassa no tratamento esterco de aviário.
TABELA 4- Matéria seca da parte aérea em cada coleta para os diferentes tratamentos, na
cultura do milho crioulo. IFPB, Sousa - PB, 2014.
Tratamentos

CV (%)

T
A.Q
E. B
E. O
E. A

12
7,86 a
4,71 a
5,14 a
6,68 a
7,81 a
19,8

MATÉRIA SECA DA PARTE AÉREA (g/planta)
Dias após emergência (DAE)
22
32
18,91 b
92,90 a
27,97 a
97,09 a
24,97 b
85,06 a
17,22 b
95,23 a
27,30 a
97,38 a
14,7
9,7
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T = Testemunha (sem adubação), A.Q = Adubação química, E.B = Esterco bovino, E.O = Esterco ovino, E.A =
Esterco de aviário. Médias seguidas de mesma letra na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade.

CONCLUSÕES
As fontes orgânicas são promissoras na substituição total á adubação química, com
destaque para o esterco de aviário.
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1

RESUMO: Este estudo teve o objetivo de avaliar a interação entre leguminosas arbóreas e a
cultura do sorgo cultivado em solo degradado no município de Sobral-CE. O experimento foi
conduzido nas instalações de uma casa de vegetação localizada no Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE, Campus Sobral, na zona urbana do
município de Sobral, região noroeste do estado. O delineamento experimental adotado foi o
de blocos ao acaso, com dez tratamentos e quatro repetições, totalizando quarenta parcelas
experimentais. Foram avaliados os seguintes tratamentos: 1) Folhas de Leucaena
Leucocephala, 2) Galhos de Leucaena Leucocephala, 3) Folhas + galhos de Leucaena
Leucocephala, 4) Folhas de Mimosa hostilis, 5) Galhos de Mimosa hostilis, 6) Folhas +
galhos de Mimosa hostilis, 7) Folhas de Mimosa caesalpiniifolia, 8) Galhos de Mimosa
caesalpiniifolia, 9) Folhas + galhos de Mimosa caesalpiniifolia e 10) Sem resíduo de
leguminosas. Cada parcela experimental foi representada por um vaso plástico com
capacidade de 10 dm3 de substrato, contendo três plantas. Foram feitas as seguintes
avaliações: diâmetro do colmo, altura da planta e número de folhas. Os dados para cada
variável estudada foram submetidos à análise de variância sendo as médias comparadas pelo
teste de Tukey a 5%.
Palavras–chave: adubação verde, matéria orgânica, qualidade do solo.

INFLUENCE OF LEGUME TREE RESIDUAL IN GROWTH OF
SORGHUM
ABSTRACT: This study aimed to evaluate the interaction between leguminous trees and
sorghum grown on degraded soil, in Sobral-CE. The experiment was conducted on the
premises of a greenhouse located at the Federal Institute of Education, Science and
Technology of Ceará - IFCE Campus Sobral, in the urban area of the municipality of Sobral,
Northwest region in the state. The experimental design was a randomized block with ten
treatments and four replications, totaling forty plots. We evaluated the following treatments:
1) Leaves of Leucaena leucocephala, 2) Branches of Leucaena leucocephala, 3) Leaves +
branches of Leucaena leucocephala, 4) Leaves of Mimosa hostilis, 5) Branches of Mimosa
hostilis, 6) Leaves + branches of Mimosa hostilis, 7) Leaves of Mimosa caesalpiniifolia, 8)
Branches of Mimosa caesalpiniifolia, 9) Leaves + branches of Mimosa caesalpiniifolia and
10) Without residue of leguminous. Each plot was represented by a plastic vase with a
capacity of 10 dm3 of substrate containing three plants. Were asked the following ratings:
stem diameter, plant height and number of leaves. Data for each variable were subjected to
analysis of variance and the means compared by Tukey test at 5%.
KEYWORDS: green manure, organic matter, soil quality.
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INTRODUÇÃO
Segundo Gonçalves, Nogueira Júnior e Ducatti (2008), para a recuperação de solos
degradados, os métodos empregados devem basear-se em tecnologias que promovam não
apenas a utilização de espécies vegetais de rápido crescimento, mas também que sejam
capazes de melhorar o solo por meio do aporte de matéria orgânica. De acordo com Bayer e
Mielniczuk (2008), a matéria orgânica é um componente fundamental da capacidade
produtiva dos solos, por causa dos seus efeitos sobre a disponibilidade de nutrientes,
capacidade de troca de cátions (CTC), complexação de elementos tóxicos e micronutrientes,
agregação, infiltração e retenção de água, aeração e a atividade da biomassa microbiana.
As espécies da família das leguminosas podem adicionar grandes quantidades de
matéria orgânica e nitrogênio (N) no solo por meio da serapilheira em um tempo
relativamente curto, favorecendo a ciclagem de nutrientes e o processo de reabilitação
(CHAER et al., 2011). Para Boni, Espíndola e Guimarães (1994), estas espécies promovem
vasta exploração do subsolo pelo sistema radicular, acarretando em maior agregação do solo e
aumento da capacidade de retenção de água.
O conhecimento das interações entre as leguminosas e as culturas anuais é de grande
importância para o manejo dos sistemas agroflorestais, uma vez que as leguminosas
estabelecem relações simbióticas com bactérias fixadoras de nitrogênio e servem como
cobertura morta e adubo verde (SANTOS et al., 2010).
Em sistema de cultivo em aléias, as árvores competem com as culturas por água, luz e
nutrientes, especialmente quando as linhas de plantio estão situadas mais próximas das
leguminosas (WANVESTRAUT et al., 2004). De acordo com Barreto, Chaer e Fernandes
(2012), para implementar sistemas eficientes de cultivo em aléias a competição imposta por
árvores sobre as culturas devem ser minimizadas.
As espécies da família Leguminoseae, abundantes nos trópicos, despertam interesse
para o múltiplo uso já que, em sua maioria, são lenhosas e perenes, se adaptam aos mais
diversos ecossistemas brasileiros e são capazes de fixar nitrogênio atmosférico em associação
com bactérias comumente chamadas de rizóbio (SPRENT, 1995).
O Sabiá (Mimosa caesalphiifolia Benth) é uma dentre as espécies lenhosas da Caatinga
na região Nordeste, muito conhecida por ser uma árvore que é utilizada em diversos fins,
como: madeira, forrageira, estaca, melífera e dentre outros. Sendo uma das espécies mais
propícias na utilização de sistemas agroflorestais, pois possui rápido crescimento, bom valor
protéico e energético, alto poder de rebrota e resistência à seca (CARVALHO, GARCIA e
ARAÚJO FILHO, 2004).
A jurema Preta (Mimosa hostilis Benth), por ser uma leguminosa encontrada em quase
toda a região nordeste, apresenta grande capacidade de tolerância à seca e um bom
crescimento em solos rasos, sendo uma das espécies pioneiras em áreas degradadas. Essa
espécie possui porte arbustivo, tronco bifurcado, sendo que ao final de cinco anos atinge uma
altura média de 4,5 metros (LIMA, 1996).
A leucena (Leucaena leucocephala) é uma leguminosa de clima perene com porte
arbustivo-arbóreo, família Leguminosae, subfamília mimosoideae e gênero leucaena (LOPES
et al.,1998). Por fazer parte dessa família é provável ocorrer associação com bactérias
fixadores de nitrogênio, atribuindo a essa planta auto-suficiência neste nutriente.
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido nas instalações de um telado agrícola localizado no
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE, Campus Sobral no
município de Sobral, região noroeste do Ceará. As coordenadas geográficas da região em que
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foi instalado o experimento são: 3º 41’ de latitude Sul, 40º 20’ de longitude Oeste e altitude
média de 70 m.
O clima da região é semiárido, do tipo BShw’, segundo a classificação de Köppen
(MILLER, 1971). A temperatura média anual é de 27º C e a precipitação média é de 822 mm
por ano, concentrados entre os meses de fevereiro e maio (IPECE, 2005).
O substrato utilizado para enchimento dos vasos foi solo degradado, sem nenhuma
adubação. O resíduo vegetal que constituiu os tratamentos foi coletado diretamente das
plantas nas imediações do local do experimento.
O plantio das sementes de sorgo forrageiro (Sorghum bicolor L. Moench) nas bandejas
foi realizado no dia 27 de janeiro de 2014, o transplantio das mudas de sorgo para os vasos foi
no dia 10 de fevereiro de 2014. O resíduo de leguminosas aplicado como cobertura morta,
após secagem na estufa e moído em moinho de facas, foi aplicado no dia 20 de março de
2014, com peso padronizado em 76 g para cada vaso. No dia 10 de junho de 2014 foi
realizada a medição do diâmetro dos colmos, a altura das plantas e o número de folhas.
A irrigação foi realizada utilizando-se água proveniente do sistema de abastecimento do
município de Sobral, o seu manejo foi baseado nas leituras diárias de Evaporação, sendo a
lâmina de irrigação igual a 100% da lâmina evaporada, obtidas através de um tanque Classe
A, instalado dentro do telado. Foi realizado desbaste das plântulas 10 dias após a emergência
deixando-se em cada vaso as três plantas mais vigorosas.
O delineamento experimental adotado foi o de blocos ao acaso, com dez tratamentos e
quatro repetições, totalizando quarenta parcelas experimentais. Foram avaliados os seguintes
tratamentos: 1) Folhas de Leucaena Leucocephala, 2) Galhos de Leucaena Leucocephala, 3)
Folhas + galhos de Leucaena Leucocephala, 4) Folhas de Mimosa hostilis, 5) Galhos de
Mimosa hostilis, 6) Folhas + galhos de Mimosa hostilis, 7) Folhas de Mimosa caesalpiniifolia,
8) Galhos de Mimosa caesalpiniifolia, 9) Folhas + galhos de Mimosa caesalpiniifolia e 10)
Sem resíduo de leguminosas. Cada parcela experimental foi representada por um vaso plástico
com capacidade de 10 dm3 de substrato, contendo três plantas.
A avaliação do crescimento do sorgo foi realizada no final do experimento,
determinando-se a altura da planta (AP), o número de folhas (NF) e o diâmetro do colmo
(DC). A altura das plantas foi obtida medindo-se com régua milimetrada, em centímetros,
entre a base do caule e a inserção da última folha. O diâmetro do colmo foi medido na base do
caule com a utilização de um paquímetro digital, expresso em milímetros. O número de folhas
foi observado, desde a primeira folha viável até a última. Foi necessário realizar uma média
aritmética simples, para todas as medições, pois existiam três plantas em cada vaso.
As análises estatísticas foram realizadas de acordo com os critérios estabelecidos pela
estatística experimental (FERREIRA, 2000). Nessas análises, foram utilizadas planilhas do
EXCEL, na análise da variância; os tratamentos foram comparados pelo teste F,
considerando-se um nível mínimo de significância de 1% de probabilidade. As comparações
entre médias foram realizadas pelo teste de Tukey, aos níveis de 5% de probabilidade.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O tratamento “sem cobertura” apresentou a menor AP e o melhor desempenho de AP
foi do tratamento “folhas de Leucena”.
O resultado da análise de variância demonstrou que houve diferença significativa, ao
nível de 1% de probabilidade, entre os tratamentos e não houve diferença significativa, ao
nível de 5% de probabilidade, para os blocos (Tabela 1).
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Tabela 1 – Análise de variância do efeito de resíduos de leguminosas arbóreas na altura das
plantas de sorgo (em m)
Causa
de
GL
SQ
QM
F
variação
Tratamentos
9
9,3128
1,0347
29,02 **
Blocos
3
0,08398
0,0279
0,78 ns
Resíduo
27
0,96262
0,03565
Total
39
10,3594
ns: Não significativo ao nível de 5% de probabilidade.
**: Significativo ao nível de 1% de probabilidade.

O coeficiente de variação do experimento, na análise de altura da planta foi de 14,19%,
valor considerado por Ferreira (2000) como sendo de boa precisão experimental.
Para comparação entre as médias dos tratamentos, foi realizado o Teste de Tukey, ao
nível de 5% de probabilidade (Tabela 2).
Tabela 2 - Comparação entre as alturas médias das plantas (em m) para os dez tratamentos
Tratamentos
Médias de tratamentos
Sem cobertura
0,57 a
Galhos de Sabiá
0,71 a
Galhos de Jurema
0,86 a b
Galhos de Leucena
1,20 b c
Folhas e galhos de Jurema
1,31 b c d
Folhas e galhos de Sabiá
1,33 c d
Folhas e galhos de Leucena
1,69 d e
Folhas de Jurema
1,72 d e
Folhas de Sabiá
1,84 e
Folhas de Leucena
2,09 e

As médias de tratamentos com a mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de
probabilidade.

O tratamento “sem cobertura” apresentou a menor NF e o melhor desempenho de NF
foi do tratamento “folhas de Leucena”.
O resultado da análise de variância demonstrou que houve diferença significativa, ao
nível de 1% de probabilidade, entre os tratamentos e não houve diferença significativa, ao
nível de 5% de probabilidade, para os blocos (Tabela 3).
Tabela 3 – Análise de variância do efeito de resíduos de leguminosas arbóreas no número de
folhas das plantas de sorgo
Causa
de
GL
SQ
QM
F
variação
Tratamentos
9
58,01167
6,445741
5,66 **
Blocos
3
1,664549
0,554849
0,49 ns
Resíduo
27
30,730418
1,138163
Total
39
90,40664
ns: Não significativo ao nível de 5% de probabilidade.
**: Significativo ao nível de 1% de probabilidade.

O coeficiente de variação do experimento, na análise de número de folhas foi de
11,61%, valor considerado por Ferreira (2000) como sendo de boa precisão experimental.
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Para comparação entre as médias dos tratamentos, foi realizado o Teste de Tukey, ao
nível de 5% de probabilidade (Tabela 4).
Tabela 4 - Comparação entre o número de folhas das plantas de sorgo para os dez tratamentos
Tratamentos
Médias de tratamentos
Sem cobertura
7,36 a
Galhos de Sabiá
7,59 a b
Galhos de Jurema
8,50 a b
Galhos de Leucena
8,79 a b
Folhas e galhos de Sabiá
9,09 a b
Folhas e galhos de Jurema
9,50 a b
Folhas de Sabiá
9,54 a b
Folhas e galhos de Leucena
9,67 a b
Folhas de Jurema
10,15 b c
Folhas de Leucena
11,75 c

As médias de tratamentos com a mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de
probabilidade.

O tratamento “sem cobertura” apresentou o menor DC e o melhor desempenho de DC
foi do tratamento “folhas de Leucena”.
O resultado da análise de variância demonstrou que houve diferença significativa, ao
nível de 1% de probabilidade, entre os tratamentos e não houve diferença significativa, ao
nível de 5% de probabilidade, para os blocos (Tabela 5).
Tabela 5 – Análise de variância do efeito de resíduos de leguminosas arbóreas no diâmetro
médio do colmo das plantas de sorgo (em cm)
Causa
de
GL
SQ
QM
F
variação
Tratamentos
9
188,98
20,99757
27,89 **
Blocos
3
3,67
1,22257
1,62 ns
Resíduo
27
20,33
0,75281
Total
39
212,97
ns: Não significativo ao nível de 5% de probabilidade.
**: Significativo ao nível de 1% de probabilidade.
O coeficiente de variação do experimento, na análise de diâmetro do colmo foi de
12,94%, valor considerado por Ferreira (2000) como sendo de boa precisão experimental.
Para comparação entre as médias dos tratamentos, foi realizado o Teste de Tukey, ao
nível de 5% de probabilidade (Tabela 6).
Tabela 6 - Comparação entre o diâmetro médio dos colmos das plantas de sorgo para os dez
tratamentos
Tratamentos
Médias de tratamentos
Sem cobertura
3,05 a
Galhos de Sabiá
4,06 a b
Galhos de Jurema
5,07 a b c
Folhas e galhos de Jurema
5,98 b c d
Galhos de Leucena
6,65 c d e
Folhas e galhos de Sabiá
6,76 c d e
(Continua)
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(Conclusão)

Tratamentos
Médias de tratamentos
Folhas de Jurema
7,43 d e f
Folhas e galhos de Leucena
8,48 e f g
Folhas de Sabiá
9,14 f g
Folhas de Leucena
10,46 g
As médias de tratamentos com a mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível
de 5% de probabilidade.
CONCLUSÕES
O tratamento “sem cobertura” foi o que apresentou o pior desempenho em relação ao
desenvolvimento do sorgo, seguido de perto dos tratamentos com galhos.
Os tratamentos com resíduo de Leucena foram os que proporcionaram melhores ganhos
na cultura do sorgo, com destaque para o tratamento “folhas de Leucena”.
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RESUMO: Atualmente, o ensino de matemática tem sido configurado, pelos estudantes,
como algo de difícil compreensão e pouca utilidade prática, comprometendo diretamente o
processo de aprendizagem. Partindo dessa realidade, esse estudo objetiva descrever se existe
inovação pedagógica na aprendizagem de matemática mediante o uso de jogos cooperativos.
Esse estudo esteve inserido na concepção de inovação pedagógica conforme delineado por
Fino (2011), o qual concebe a inovação como uma mudança paradigmática no modelo
tradicional de ensino. Os pressupostos teóricos que embasaram esse estudo foram autores que
pesquisam a temática “jogos cooperativos em contexto escolar”. Essa investigação teve
abordagem qualitativa do tipo descritiva e inspiração etnográfica. Participaram 31 sujeitos,
sendo 01 professora de matemática e 30 estudantes do 2º ano do Ensino Médio. Os
instrumentos utilizados na coleta de dados foram: observação participante, diário de campo,
análise de documentos e entrevista aberta, os quais foram analisados a partir da perspectiva de
Bardin (2009). Essa investigação apresentou que, apesar dos conteúdos de matemática serem
considerados pelos alunos como sendo de difícil compreensão e aprendizagem, quando o
professor realiza atividades diferenciadas, tais como, mediante o uso de jogos cooperativos,
visando romper com modelo tradicional de ensino, é possível mobilizar e direcionar o desejo
do aluno para aprender de forma dinâmica, motivadora, prazerosa e autônoma. Desse modo,
consideramos que a prática pedagógica da professora colaboradora objetiva possibilitar
momentos de aprendizagens distintas do modelo tradicional por valorizar e promover espaços
de aprendizagens onde o aluno possa ser compreendido como construtor do seu processo de
aprendizagem.
Palavras-chave: aprendizagem de matemática, inovação pedagógica, jogos cooperativos.

INNOVATION IN LEARNING MATHEMATICS THROUGH
THE USE OF COOPERATIVE GAMES
ABSTRACT: Currently, teaching mathematics has been configured, by students, as
something difficult to understand and with little practical utility, directly compromising the
learning process. Based on this reality, this study aims to describe if there is any pedagogical
innovation in learning mathematics, through the use of cooperative games. This was
considered relevant as it seeks to know if there is a paradigm shift in regards to how the
learning process of mathematical content to students is facilitated through the use of
cooperative games. This study was inserted in designing pedagogical innovation as outlined
by Fino (2011), which conceives innovation as a paradigm shift in traditional teaching model.
The theoretical assumptions that supported this study were the authors who researched the
theme "Cooperative games in a school context." This research had a qualitative descriptive
approach and ethnographic inspiration conducted during the period of January to July 2014 in
the SESI Petrolina School Unit, Pernambuco, Brazil. 31 people participated, 01 being a
mathematics teacher and 30 students from the 2th grade of high school. The instruments used
to collect data were: participant observation, field diary, document analysis and unstructured
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interviews, which were analyzed from the perspective of Bardin (2009). This research
showed that despite the contents of mathematics being considered by students as being
difficult to understand and learn, when the teacher performs different activities, such as
through the use of cooperative games aimed at breaking away from traditional model of
teaching, it is possible to mobilize and direct the student's desire to learn in a dynamic,
motivating, enjoyable and autonomous way. Thus, we consider that the teaching practice
teacher's collaboratively pedagogical practice aims to enable distinct moments of learning
from the traditional model by valuing and promoting learning spaces where students can be
understood as builders of their learning process.
KEYWORDS: learning mathematics, pedagogical innovation, cooperative games.
INTRODUÇÃO
O baixo desempenho dos alunos nas disciplinas da área de ciências exatas,
principalmente, na disciplina de matemática, é uma realidade presente em grande parte dos
contextos escolares. Isso ocorre porque o ensino de matemática, na maioria das vezes, se
resume em memorizar e/ou decorar regras mecânicas, situação em que poucos estudantes
aprendem e, geralmente, não sabem onde utilizar o que foi aprendido. Assim, o ensino de
matemática tem sido configurado pelos estudantes como algo de difícil compreensão e pouca
utilidade prática, o que, por sua vez, influencia diretamente no processo de aprendizagem
(SADOVISKY, 2007).
Desse modo, aprender matemática parece não ser uma tarefa fácil, entretanto, é
importante ao professor buscar, em sua prática pedagógica, maneiras de inovar o ensino e de
apresentar para o estudante a importância dessa área do conhecimento no dia-a-dia. Para
tanto, a mediação do professor é fundamental para que os alunos aprendam de forma
mecânica, mas sim uma reflexão sobre o que está aprendendo. A mediação e intervenção do
professor neste processo de aprendizagem devem ser compreendidas como sendo um
facilitador do conhecimento o qual possibilita espaços de aprendizagens significativas para os
estudantes (AUSUBEL, 1983).
A partir dessa realidade, o processo de ensino dos conteúdos de matemática em sala de
aula deve configurar-se como um espaço de debate e negociação de concepção e
representações da realidade. Além disso, aprender matemática deve ser um processo
prazeroso na construção do conhecimento compartilhado, nos quais os alunos sejam
concebidos como indivíduos capazes de construir, modificar e integrar ideias, tendo a
oportunidade de interagir com os demais colegas.
Assim sendo, é preciso que o professor encontre estratégias que valorizem o processo de
ensino e aprendizagem de matemática, despertando o interesse, curiosidade e prazer dos
alunos em aprender. Por isso, percebemos que a educação no contexto contemporâneo
configura-se como algo multidimensional e, por isso, é importante que o professor busque
desenvolver, em sala de aula, novas estratégias de ensino, os quais visem elevar a qualidade
do processo de aprendizagem.
O interesse em investigar sobre a temática “Jogos Cooperativos” surgiu durante a
participação da pesquisadora como professora voluntária numa instituição de ensino, na qual
uma professora de matemática utiliza os jogos cooperativos como estratégia pedagógica,
visando elevar o processo de ensino e de aprendizagem. Enquanto professora pesquisadora
tive a oportunidade de acompanhar o trabalho realizado pela referida professora de
matemática na escola campo de pesquisa que apresenta experiências exitosas, concernentes a
aprendizagem de conteúdos de matemática.
A realização desse estudo foi considerada relevante, visto que busca investigar se há
mudança paradigmática em relação ao modo como é facilitado o processo de aprendizagem
dos conteúdos de matemática por meio do uso de jogos cooperativos. Esse estudo também é
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considerado relevante visto que, por muito tempo, as disciplinas da área de ciências exatas,
dentre elas a Matemática, se detiveram somente à exposição de conceitos e teorias. Isso
acontecia porque o ato de ensinar resumia-se apenas a apresentar o assunto de forma
expositiva embasado num método de ensino tradicional. Todavia, o uso de jogos cooperativos
pode fornecer subsídios para elevar a aprendizagem, bem como proporcionar a interação entre
os alunos e destes com o professor, por intermédio da realização de aulas que buscam romper
com os paradigmas de modelo tradicional de ensino (PRADO, 2000).
Justifica-se também, visto que, o interesse do aluno em aprender, por meio do uso de
jogos, é considerado uma estratégia pedagógica que pode direcionar o interesse do aluno em
aprender, bem como possibilitar a vivencias de experiências e descobertas de aprendizagens e,
desse modo, o professor pode atuar como um facilitador de situações estimuladoras de
aprendizagem. A realização desta pesquisa também se justifica devido haver, no Brasil,
poucos estudos sobre a temática – uso de jogos cooperativos no ensino de matemática como
objeto de investigação e reflexão científica. Além disso, conforme apresentado por Borin
(1996), no Brasil, a porcentagem de professores que utiliza na sua prática docente, jogos
cooperativos como estratégia que visa elevar o processo de aprendizagem dos conteúdos de
matemática ainda é muito pequena.
Neste estudo o conceito de inovação pedagógica esteve embasado conforme delineado
por Fino (2011) e refere-se às modificações na prática pedagógica do professor, a qual se
pretende introduzir e promover mudança nas práticas educativas vigentes no contexto escolar
contemporâneo buscando romper com os modelos tradicionais de educação. Para Fino (2011)
a compreensão de inovação pedagógica está pautada na concepção de romper paradigma de
Kuhn (1989), de educação fabril de Toffler (1970), de educação bancária de Freire (1976), da
percepção do professor como pessoa de Sousa (2000), e a partir de uma ruptura paradigmática
de práticas pedagógicas tradicionais conforme apresentadas por Fino (2011). O principal
objetivo desta investigação foi analisar se existe inovação na aprendizagem de matemática por
meio do uso de jogos cooperativos.
MATERIAL E MÉTODOS
Essa investigação foi realizada no período de janeiro a outubro de 2014 a partir de uma
abordagem qualitativa em educação e a metodologia adotada teve inspiração na perspectiva
etnográfica (LAPASSADE, 2005; MACEDO, 2009). O campo de pesquisa foi a Unidade
Escolar SESI Petrolina, Pernambuco, Brasil, e teve a participação de trinta estudantes do 2º
ano Ensino Médio. Os instrumentos metodológicos utilizados na coleta dos dados foram:
observação participante, análise de documentos e realização de entrevistas abertas. Também
foi utilizado o Diário de Campo para o registro das observações e informações coletas no
contexto da pesquisa.
Na concepção de André (2008) à observação participante refere-se a uma técnica a qual
o pesquisador observa atentamente o contexto de pesquisa onde está desenvolvendo seu
trabalho de pesquisa. Os documentos solicitados à gestora da escola foram: Projeto Político
Pedagógico e Organograma com os Horários das Aulas. Os documentos solicitados à
professora de matemática foram: Programa da Disciplina de Matemática e Planejamento
Pedagógico dos Jogos Cooperativos realizado com os alunos. Em relação à realização de
Entrevista Aberta Lapassade (2001, p. 13) apresenta que esse tipo de entrevista diz “é levada
pelo fio conversação”. Também foi utilizado como instrumento de pesquisa o Diário de
Campo visto que é neste instrumento que o pesquisador faz o registro de todos os
acontecimentos que ocorrem no contexto de pesquisa (MACEDO, 2009). O procedimento
utilizado para a realização da análise e interpretação dos dados coletados foi a Análise de
Conteúdo pautado na perspectiva de Bardin (2009). Portanto, conforme ressaltado por Bardin
(2009), foi realizado um recorte dos aspectos considerados mais relevantes na coleta de dados,
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visando explicitar e explicar melhor os dados encontrados no campo de pesquisa, objetivando
construir as Unidades de Significado e Categorias de Análise.
A partir do acesso a essas informações, foram selecionados os temas mais constantes no
Diário de Campo, bem como os temas mais citados pelos sujeitos da pesquisa – professora de
matemática e estudantes – durante a realização da Entrevista Aberta. Em seguida, mediante a
descrição dessas temáticas, foram construídas as Categorias de Análise as quais possibilitaram
identificar as Unidades de Significado que, por sua vez, subsidiaram a análise e interpretação
dos dados coletados conforme descrito por Bardin (2009). Assim sendo, tendo como ponto de
partida uma leitura atenta, cuidadosa e repetitiva dos dados coletados no contexto da pesquisa
emergiram as Categorias de Análise as quais foram considerandas como sendo as mais
importantes.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Assim sendo, tendo como ponto de partida uma leitura atenta, cuidadosa e repetitiva dos
dados coletados no contexto da pesquisa emergiram as Categorias de Análise as quais foram
considerandas como sendo as mais importantes. A seguir é apresentado uma desccrição de
cada Categoria de Análise.
1) A importancia da realização de jogos cooperativos em sala de aula
Ao falar sobre a realização de jogos cooperativos em contexto escolar, Kishimoto
(2010) apresenta que os jogos podem ser utilizados em sala de aula como facilitadores de
aprendizagens, com o objetivo de contribuir na apreensão de conceitos que ainda não são
compreendidos, bem como para ampliar a compreensão de conceitos já formados pelos
estudantes sobre os conteúdos de matemática. Lara (2004) também apresenta que, cada vez
mais, educadores tem utilizado recursos de jogos cooperativos em contexto escolar, visando
elevar a aprendizagem dos estudantes visto que, para esses educadores, esse tipo de recurso
pedagógico tem tornado as aulas mais agradáveis e prazerosas. Assim, durante as entrevistas
uma estudante relatou que “A professora ensina matemática a partir de um método que faz
com que os alunos se interessarem mais em assistir, participar e, principalmente, aprender
nas aulas de matemática. É divertido aprender matemática por meio dos jogos cooperativos
e, por isso, eu acho as outras escolas também podia adotar esse método de ensinar
matemática”.
Desse modo, a partir dos conhecimentos já apreendidos e compreendidos, é possível
que o aluno possa fazer uma nova leitura do conteúdo que, por sua vez, atribuirá um novo
nível de sentido e significado do que será estudado e iniciar o processo de sua aprendizagem
(MOREIRA, 2005). Para os alunos, esse tipo de atividade é diferente do modelo tradicional
de aula e, por isso, os estimula a aprender mais, conforme relatado por um dos entrevistados:
2) Um jeito diferente de aprender
Para Castro e Carvalho (2001), quando o professor de matemática realiza um bom
trabalho pedagógico, proporciona, aos seus alunos, o desenvolvimento dos conhecimentos
matemáticos. Com o objetivo de fazer um bom trabalho pedagógico em sala de aula, o
professor demonstra ser um profissional que se preocupa com o processo de aprendizagem
dos conteúdos matemáticos dos alunos, com a maneira como esses alunos apreendem e
constrói o seu próprio conhecimento.
A partir desse tipo de cuidado de como executa a sua prática pedagógica, percebemos
que, visando facilitar e mediar o processo de aprendizagem dos estudantes, o professor que
tem tal postura pedagógica, busca realizar, em sala de aula, atividades de ensino que
incentivem seus alunos a buscar pelo conhecimento, além de incentivá-los a perceberem a
necessidade de aprenderem. Assim sendo, percebemos ainda que a professora desenvolve um
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trabalho pedagógico que almeja ir de encontro a essa proposta pedagógica. Foi possível
verificar na prática essa perspectiva pedagógica nos momentos de observações que a
professora facilita o conhecimento aos alunos e durante a realização dos jogos cooperativos
em sala de aula. Corroborando essa percepção o estudante relatou que “Participar dos jogos
cooperativos me fez perceber que é muito divertido aprender brincando. A aula passa rápido
e todos os alunos brincam. As aulas da professora de matemática são boas porque ela sempre
encontra um jeito diferente de ensinar o assunto de um jeito diferente quando ela percebe que
os alunos não estão entendendo o assunto e isso é ótimo porque ela faz um jogo e a gente
aprende de forma mais rápida e ainda se diverte”.
A partir do relato citado compreendemos que a realização dos jogos cooperativos é
concebida pelos estudantes como sendo um jeito diferente, prazeroso e motivador que a
professora utiliza, visando facilitar o professor de ensino e aprendizagem. Os relatos dos
estudantes também indicam que esse tipo de estratégia pedagógica, além de facilitar a
apreensão dos conteúdos matemáticos, também busca romper com o modelo tradicional da
concepção de ensino-aprendizagem, visto que não apresenta o professor como o sujeito do
“suposto-saber”, ou seja, que detém o saber. Por outro lado, compreende o aluno como um
sujeito ativo e participativo na construção do próprio conhecimento.
Sobre essa perspectiva Ferreira Carpin e Behrens (2010, p. 55) apresentam que “ao
aluno é oportunizada uma prática diferenciada, na qual tem liberdade de expressar suas idéias
e suas produções, tornando-se co-responsável pelo processo de aprendizagem por meio da
construção e da reconstrução de conhecimentos e do desenvolvimento de competências.
Castro e Carvalho (2001, p. 160) corroboram a atitude pedagógica realizada pela professora
de matemática, quando apresentam que o trabalho pedagógico do professor em sala de aula de
“formar e informar podem ser vistos como parte de um processo em que os conteúdos e o
modo de lidar com eles são integrados nas ações dos sujeitos. Estes, ao agirem, modificam e
se modificam, ensinam e aprendem”.
3) Aprendizagem e interação com os colegas
Nos momentos de observação em sala de aula e da realização da entrevista aberta com
os estudantes, foi possível perceber o quanto os alunos interagem e aprendem uns com os
outros, durante a realização dos jogos cooperativos. Sobre esse momento de interação e
aprendizagem um estudante mencionou que “Por meio do jogo cooperativo nós aprendemos
brincando por meio da interação e colaboração com os nossos colegas e o aprendizado dos
assuntos de matemática também foi muito bom porque aprendemos de forma alegre e
divertida”.
De acordo com Sant’Anna (2004), a aprendizagem ocorre a partir de três de aquisições,
a saber: aquisição psicomotora, a qual compreende as habilidades e atitudes; aquisição
cognitiva, que compreende a informação conceitual (ideias, princípios, valores, dentre outros),
e; aquisição na área afetiva, que compreende atitudes éticas e as apreciações estéticas.
CONCLUSÕES
Com o desenvolvimento desse estudo percebemos que a professora de matemática
realiza experiências exitosas, concernentes a prática pedagógica de ensino de matemática e,
tais experiências, tem apresentado um processo de aprendizagem que demonstra ser
apreendida pelos estudantes de forma significativa, prazerosa e motivadora. Em resultado
disso, o trabalho da professora tem possibilitado que os estudantes ampliem seus
conhecimentos sobre os temas trabalhados em sala de aula a partir da realização dos jogos
cooperativos em sala de aula.
Ao inserir, na disciplina de matemática, a realização de jogos cooperativos visando
elevar o processo de aprendizagem dos conteúdos matemáticos de forma ativa, autônoma e
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participativa, a professora demonstra valorizar uma prática pedagógica que busca estratégias
que a permita afastar-se e distanciar-se do modelo de ensino tradicional tão marcante nos
contextos educacionais. Por outro lado, ao buscar desenvolver estratégias que valorizem o
processo de ensino e aprendizagem de forma distinta do modelo fabril a professora
colaboradora apresenta a seus alunos que a escola e, principalmente a sala de aula, como
sendo um espaço de possibilidades de aprendizagens diversas.
Esse estudo também demonstrou que, apesar do modelo tradicional de ensino ainda
estar fortemente arraigado nas práticas pedagógicas desenvolvidas por educadores, é possível
encontrar professores que buscam realizar um trabalho embasado na perspectiva de inovação
pedagógica, conforme pautado por Fino (2011). Sabemos que não é fácil para um professor
percorrer caminho “contra-mão” do que está posto e que é exigido pelos governos, por
intermédio de programas pedagógicos que limitam, podam, desvalorizam a criatividade e
autonomia dos atores da escola, principalmente, dos alunos.
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LEVANTAMENTO DE MOSCAS-DAS-FRUTAS (DIPTERA,
TEPHRITIDAE) NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, AMAPÁ
Juvanildo Bezerra da Silva1, Vinícius Batista Campos2, Joádson Rodrigues S. de Freitas3
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RESUMO: As moscas-das-frutas da família Tephritidae pertencem ao grupo de espécies que
causam grandes danos à agricultura mundial. A partir do início deste século, intensificaram-se
os levantamentos de moscas-das-frutas e seus hospedeiros no estado do Amapá. O objetivo
deste trabalho foi realizar um levantamento de espécies de moscas-das-frutas no município de
Laranjal do Jari, AP. As armadilhas do tipo McPhail e artesanais confeccionadas com garrafas
PET foram instaladas nos bairros da Castanheira e Agreste, no período de março a junho de
2015. As moscas-das-frutas capturadas totalizaram 524 indivíduos. Foram capturados insetos
pertencentes aos gêneros Anastrepha e Bactrocera e às espécies: Bactrocera carambolae,
Anastrepha obliqua, Anastrepha striata, Anastrepha zenildae, Anastrepha serpentina,
Anastrepha distincta e Anastrepha leptozona. Das sete espécies identificadas em dois
gêneros, Bactrocera e Anastrepha, a Bactrocera carambolae foi à espécie que apresentou o
resultado mais impactante, motivo pelo qual trata de uma praga quarentenária de alto risco
para fruticultura brasileira.
Palavras–chave: Anastrepha, Bactrocera, frutíferas, Amazônia

FLIES-OF-FRUIT SURVEY (DIPTERA, TEPHRITIDAE) IN LARANJAL
DO JARI COUNTY, AMAPÁ
ABSTRACT: The flies of the fruit of the Tephritidae family belong to the group of species
that cause major damage to global agriculture. From the beginning of this century, intensified
withdrawals of fruit-flies and their hosts in the state of Amapá. The objective of this study
was to survey species of flies of the fruit in the municipality of Laranjal Jari AP. The traps of
the type McPhail and craft made from PET bottles were installed in the neighborhoods of
Castanheira and Agreste, from march to june 2015. Flies the fruit captured totaled 524
individuals. Insects belonging to Anastrepha and Bactrocera genera and species were
captured: Bactrocera carambolae, Anastrepha obliqua, Anastrepha striata, Anastrepha
zenildae, Anastrepha serpentina, Anastrepha distincta and Anastrepha leptozona. Of the
seven identified species in two genera Bactrocera and Anastrepha, the Bactrocera
carambolae was the species that presented the most striking result, which is why it is a
quarantine pest at high risk for brazilian horticulture.
KEYWORDS: Anastrepha, Bactrocera, Fruit, Amazon
INTRODUÇÃO
As moscas-das-frutas da família Tephritidae pertencem ao grupo de espécies que
causam grandes danos à agricultura mundial (CRUZ et al., 2000). No Brasil, as espécies de
moscas-das-frutas de importância econômica pertencem a quatro gêneros: Anastrepha,
Bactrocera, Ceratitis, Rhagoletis. Os gêneros Bactrocera e Ceratitis estão representados no
Brasil por uma única espécie cada, a mosca-da-carambola, Bactrocera carambole (Drew &
Hancock), e a mosca-do-mediterrâneo, Ceratitis capitata (Wied.), respectivamente. O gênero
Rhagoletis é representado por quatro espécies e o gênero Anastrepha apresenta cerca de 100
espécies no Brasil (SILVA, LEMOS, ZUCCHI, 2011).
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As espécies de moscas-das-frutas de importância econômica representam uma grande
preocupação para a maioria dos países e são particularmente importantes para os países em
desenvolvimento quanto à produção, comercialização no mercado interno e exportação de
frutas e vegetais (MALAVASI, 2000).
Há poucas décadas, a dispersão de moscas-das-frutas era mínima, entretanto, com o
desenvolvimento dos sistemas modernos de transporte de carga e pessoas, frutas infestadas
podem ser transportadas por distâncias longas em tempo muito curto a partir de áreas
infestada para regiões livre (MALAVASI, 2000). No estado do Amapá, os estudos com
moscas-das-frutas, seus hospedeiros e inimigos naturais são recentes. Entretanto, nos últimos
anos experimentou significativo crescimento baseado especialmente em amostragem de frutos
potencialmente hospedeiros. Inclusive com a constatação de novos registros para o Estado e
também para o Brasil, além da descrição de espécies novas de moscas-das-frutas, ainda não
conhecidas da ciência (SILVA & SILVA, 2007).
A partir do início deste século, intensificaram-se os levantamentos de moscas-dasfrutas e seus hospedeiros no estado do Amapá. Além da mosca-da-carambola, 34 espécies de
Anastrepha estão assinaladas para o Estado (DEUS & SILVA, 2013). Nesse sentido,
objetivou-se, com o presente trabalho, levantar as espécies de moscas-das-frutas no município
de Laranjal do Jari, com uso de armadilhas.
MATERIAL E MÉTODOS
O município Laranjal do Jari, AP situa-se na região ocidental do Estado do Amapá,
fazendo limites com os municípios de Vitória do Jari, Mazagão, Pedra Branca do Amapari,
com o estado do Pará e com os países Suriname e Guiana Francesa (CLARETO, 2003). Esse
estudo foi desenvolvido no Instituto Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá no Campus
de Laranjal do Jari-IFAP/LJ. No período de março a junho de 2015, foram instaladas duas
armadilhas do tipo McPhail e quatro armadilhas confeccionadas com garrafas PET, nos
bairros Castanheira e Agreste, em quintais urbanos com espécies frutíferas (goiabeira e
ingazeiro) em fase de produção, sendo dispostas a 1,8 m do solo (Figura 1).
Em cada armadilha foi adicionado 600 mL de solução de suco natural de goiaba, sem
adição de açúcar, e as inspeções das armadilhas, bem como a troca do atrativo alimentar,
ocorreram semanalmente conforme Salles (1996). Os insetos capturados nas armadilhas foram
levados para triagem no Laboratório de Biologia do Curso Superior de Licenciatura em
Ciências Biológicas do Instituto Federal do Amapá, do Campus de Laranjal do Jari. Após a
triagem, as moscas-das-frutas foram acondicionadas em recipientes fechados, conservados em
álcool 70%. Os machos foram separados e quantificados e as fêmeas passaram por processo
de identificação.

Figura 2. Armadilha MacPhail (A) e armadilha de garrafa PET (B) utilizadas para coleta das
moscas-das-frutas.
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Figura 2. Vista dorsal de Bactrocera carambolae em microscópio estereoscópio.
Para a identificação das espécies foram utilizadas somente as fêmeas, com ênfase
principalmente na observação do acúleo, sem necessidade de extração deste para formação de
lâminas. As análises taxonômicas foram feitas com base na chave das principais moscas-dasfrutas de importância econômica do Brasil e da Amazônia Brasileira, conforme Malavasi e
Zucchi (2000). Para verificação do acúleo e da morfologia externa dos espécimes, foram
utilizados: microscópio óptico no aumento máximo de 400x e microscópio estereoscópio com
ampliação máxima de 40x, respectivamente. Os espécimes foram acondicionados em
recipientes contendo álcool a 70%, etiquetados e encaminhados para sessão de entomologia
do Laboratório de Biologia do Curso de Ciências Biológicas do Instituto Federal do Amapá
Campus Laranjal do Jari para formação de uma Coleção Entomológica posteriormente.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As moscas-das-frutas capturadas totalizaram 524 espécimes, sendo 181 machos e 343
fêmeas. Com relação às espécies de moscas-das-frutas, pertenciam aos gêneros Bactrocera e
Anastrepha e às seguintes espécies: Bactrocera carambolae (Drew & Hancock,), Anastrepha
obliqua (Macquart), Anastrepha striata (Schiner), Anastrepha zenildae (Zucchi), Anastrepha
distincta (Geene), Anastrepha serpentina (Wiedemann) e Anastrepha leptozona (Hendel)
conforme descrita na Tabela 1 abaixo.
Tabela 1 – Espécies de moscas-das-frutas, capturadas em armadilhas do tipo McPhail e
garrafas PET, no período de março a junho de 2015.
Espécies
Bactrocera carambolae (Drew & Hancock, 1994)
Anastrepha obliqua (Macquart, 1835)

Número de indivíduos (♀)
120
2

Anastrepha striata (Schiner, 1868)

135

Anastrepha zenildae (Zucchi, 1979)

3

Anastrepha distincta (Geene, 1934)

75

Anastrepha serpentina (Wiedemann, 1830)

4

Anastrepha leptozona (Hendel, 1914)

4
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Durante o levantamento de moscas-das-frutas a espécie Bactrocera carambolae
apresentou o segundo maior número de indivíduos coletados. Essa área onde foi realizada o
trabalho, e todo estado do Amapá, é caracterizada por Godoy et al (2011) como área de
Mosca da Carambola Presente, concernente ao risco de dispersão, pois os riscos estão
associados aos transportes aéreos e terrestres no âmbito do estado do Amapá, na divisa com o
estado do Pará. Esse último é caracterizado pelos mesmos autores como área de Alto Risco de
dispersão.
A espécie com maior número de indivíduos capturado foi a Anastrepha striata. No
entanto, no trabalho realizado por Freitas et al (2014) na mesma área de coletas deste
levantamento, prevaleceu a frequência relativa com 86,95%, 6,52%, 4,34% e 2,17% para as
espécies Anastrepha obliqua, Anastrepha striata, Anastrepha zenildae e Anastrepha distincta
respectivamente. Contudo, essa diferença pode está relacionada a dois fatores: primeiro ao
tipo de atrativo, que foi a solução de Leveduras de Torula com adição de bórax e segundo ao
tipo de fruteira em produção com destaque para o taperebazeiro Spondias mombin
(Anacardiaceae).
Em relação à presença de Anastrepha obliqua, o levantamento realizado por armadilha
não garante que a espécie esteja associada ao fruto da goiabeira, Psidium guajava
(Myrtraceae), conforme Aluja et al. citado por Uramoto, Walder e Zucchi, 2004, “uma
espécie de tefritídeo capturada em armadilha instalada em uma árvore não permite associar
esta com sua hospedeira”. No entanto, os autores Silva e Silva (2007) relataram a presença
dessa espécie em P. guajava no estado do Amapá. No entanto, em pomares de goiaba no
município de Russas (CE), A. zenildae foi a espécie predominante (ARAÚJO, 2008).
No Estado do Amapá, A. obliqua já havia sido registrada em taperebá; A. striata em
goiaba, abiu, graviola, laranja, araçá-pêra, ingá-cipó e taperebá; e A. leptozona em goiaba
(RONCHI-TELES et al., 1996; CARVALHO, 2003; CREÃO, 2003; SILVA, LEMOS,
ZUCCHI, 2011).
Um ponto importante a ser destacado deve-se ao período de floração e frutificação,
fenologia, tanto da goiabeira quanto do ingazeiro que coincidiu com o período de captura das
moscas-das-frutas. E no trabalho de Araújo et al. (2008), foi constatada uma forte correlação
entre a disponibilidade de frutos e a flutuação das moscas no pomar, resultando numa
predominância dos picos populacionais das moscas durante os períodos de maior
disponibilidade de frutos.
Segundo Creão (2003) e Deus e Silva (2013), no município de Laranjal do Jari, foram
detectadas as seguintes espécies: A. obliqua, A. zenildae, A. striata, A. distincta, A. leptozona
e A. serpentina.
A exploração da temática no âmbito da pesquisa ganhou expressiva importância, a
partir do momento em que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, através da
Portaria Nº 21, de 25 de março de 1999, impôs exigências para o transporte de frutas
hospedeiras de moscas-das-frutas do estado do Amapá, para as demais unidades federativas,
devido à ocorrência da mosca-da-carambola, B. carambolae, registrada na cidade de Porto
Grande, no Estado do Amapá (BRASIL, 1999). E, no município de Laranjal do Jari, já
ocorreu o registro desta espécie conforme relatado por Deus e Silva (2013). Por esse motivo,
entende-se a necessidade de contextualizar essa temática no cotidiano da comunidade
acadêmica, pois se trata de uma praga quarentenária que pode afetar a fruticultura nos estados
das regiões nordestes, centro-oeste, sul e sudeste que Godoy et al (2011) caracterizou áreas de
Baixo Risco e consequentemente diminuir a exportação de frutas do Brasil, devido ao
transporte de frutas hospedeiras contaminadas com moscas-das-frutas entre municípios.
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CONCLUSÕES
Das sete espécies identificadas em dois gêneros, Bactrocera e Anastrepha, a Bactrocera
carambolae foi à espécie que apresentou o resultado mais impactante, motivo pelo qual trata
de uma praga quarentenária de alto risco para fruticultura brasileira. Os resultados direcionam
também à necessidade de implantação de ações efetivas no sentido de manter as demais
unidades federativas livres desta praga.
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1

RESUMO: O objetivo deste estudo foi realizar levantamento fitossociológico de plantas
daninhas em monocultivo de açaizeiro solteiro em condições tropicais. O estudo foi realizado
na Embrapa Acre, em Rio Branco, AC. Para o levantamento foi lançado um quadrado de 0,25
m2 ao acaso por doze vezes em toda a área. Todas as plantas foram quantificadas e identificadas
através de comparação por fotos e descrições da literatura. Os parâmetros fitossociológicos
calculados foram à densidade relativa, abundância relativa, frequência relativa e índice de valor
de importância. Foram identificadas 34 plantas daninhas distribuídas em 13 famílias. As
espécies Digitaria sanguinalis e Mollugo verticillata apresentaram maiores valores de
densidade relativa, abundância relativa, frequência relativa e consequentemente maior índice
de valor de importância (98,20 e 53,44). O levantamento indica grande diversidade de plantas
daninhas em cultivo de açaizeiro solteiro com predominância de Digitaria sanguinalis e
Mollugo verticillata nas condições estudadas.
Palavras-chave: Euterpe precatoria Mart., comunidade infestante, monocultivo.

SURVEY PHYTOSOCIOLOGICAL OF WEEDS IN CULTIVATION
AÇAI PALM (Euterpe precatoria Mart.)
ABSTRACT: The objective of this study was phytosociological survey of weeds in
monoculture of single açai palm in tropical conditions. The study was conducted at Embrapa
Acre, Whit River, AC. To survey was released a square of 0,25 m2 at random twelve times
throughout the area. All plants were quantified and identified by comparison for photos and
descriptions of literature. Calculated phytosociological parameters were the relative density,
relative abundance, relative frequency and importance value index. Were identified 34 weed
distributed in 13 families. The species Digitaria sanguinalis and Mollugo verticillata showed
higher values of relative density, relative abundance, relative frequency and consequently
greater importance value index (98,20 and 53,44). The survey indicates wide variety of weeds
in crop single açai palm predominantly of Digitaria sanguinalis and Mollugo verticillata in the
studied conditions.
KEYWORDS: Euterpe precatoria Mart, weed community, monoculture.
INTRODUÇÃO
O açaizeiro solteiro (Euterpe precatoria Mart.), nativo da Amazônia brasileira, pertence
à família Arecaceae e ocorre em áreas inundadas e de terra firme. Os seus frutos são processados
para obtenção da polpa, a qual apresenta fontes de minerais, principalmente potássio e cálcio e,
suprimentos energéticos, como as antocianinas e ácidos graxos importantes para dieta humana
(YUYAMA et al., 2011). A polpa de açaí é amplamente consumida na região amazônica em
diferentes formas, como sucos, sorvetes, cremes, picolés, licores e vinhos.
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O aumento da demanda da polpa de açaí nos últimos anos tem incentivado o cultivo
comercial para suprir aumentar a oferta, seja em monocultivo ou consórcios com frutíferas ou
culturas alimentícias. No Acre, a produção se dá exclusivamente por extrativismo do açaizeiro
solteiro, entretanto, cultivos comerciais vem ganhando espaço no estado.
A interferência negativa de plantas daninhas em cultivos agrícolas é responsável pela
competição por recursos indispensáveis para as plantas de interesse econômico, resultando em
redução na renda dos produtores devido o aumento dos custos de controle (GOMES et al.,
2010). Dessa forma, para realizar o manejo das plantas daninhas na cultura é indispensável o
levantamento fitossociológico, o qual permite determinar que tipo, como e quando realizar a
melhor forma de controle (OLIVEIRA; FREITAS, 2008).
O objetivo desse trabalho foi realizar o levantamento de plantas daninhas em cultivo de
açaizeiro solteiro em condições tropicais.
MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi realizado no campo experimental da Embrapa Acre, localizado no município
de Rio Branco, AC. O clima da região é Awi (quente e úmido), segundo Köppen, com
temperaturas máxima de 30,9 °C e mínima de 20,8 °C, precipitação anual de 1.648,9 mm, e
umidade relativa de 83%. O solo do local é classificado como Argissolo Vermelho-Amarelo
distrófico de textura média e bem drenado.
As plantas foram implantadas em espaçamento de 4 x 3 m (833 plantas ha-1), em covas
de 0,4 x 0,4 x 0,4 m, previamente preparadas com adubação química e orgânica recomendadas
para o açaizeiro de touceira mediante análise de solo.
O levantamento foi realizado em março de 2014, aos quatro meses após o plantio, em
uma área de experimento de açaizeiro solteiro, totalizando 720 m2. O levantamento das plantas
daninhas foi feito utilizando-se um quadrado de 0,25 m2 (50 x 50 cm), lançados doze vezes ao
acaso em toda a área. No momento da amostragem, os açaizeiros apresentavam altura média de
0,50 m, medida até a inserção da última folha totalmente expandida.
As plantas daninhas foram identificadas quanto à família, espécie, nome comum e a
respectiva classe através de comparações na literatura de fotos e descrições ((KISSMANN;
GROTH, 1997; LORENZI, 2008).
A identificação e contagem das plantas em cada ponto de amostragem permitiu calcular as
seguintes variáveis fitossociológicas: Densidade relativa (%) = 100 × densidade da espécie ÷
densidade total de todas as espécies; Abundância relativa (%) = 100 × abundância da espécie ÷
abundância total de todas as espécies; Frequência relativa (%) = 100 × frequência da espécie ÷
frequência de todas as espécies; Índice de valor de importância = densidade relativa +
abundância relativa + frequência relativa.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O levantamento da comunidade infestante evidenciou a ocorrência de 34 espécies de
plantas daninhas, distribuídas em 13 famílias. A classe das monocotiledôneas representou o
maior número de espécies, com 55,88%, enquanto que a dicotiledônea apresentou 44,12%. As
principais famílias identificadas foram Poaceae, Cyperaceae e Asteraceae, com 11, 6 e 3
espécies, respectivamente (Tabela 1). O maior número de espécies monocotiledôneas também
foi encontrado por Souza, Silva e Souza (2003) em monocultivo de pupunheira, com destaque
para a família Poaceae em condições tropicais.
A baixa cobertura exercida pela arquitetura das plantas de açaí juntamente com a idade,
além do crescimento lento permitiu alta radiação sobre o solo, o que é fundamental para
espécies que realizam processo fotossintético pela rota C4.
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Tabela 1. Identificação da comunidade infestante em monocultivo açaizeiro solteiro. Rio
Branco, AC. 2014.
Família
Espécie
Nome comum
Classe
Amaranthaceae Alternanthera tenella Colla
manjericão
Dicotiledônea
Asteraceae
Corchorus olitorius L.
melouquiá
Dicotiledônea
Asteraceae
Emilia coccinea
serralhina
Dicotiledônea
Asteraceae
Praxeliz pauciflora (Kunth) R. M.
mata-pato
Dicotiledônea
King e H. Rob.
Commelinaceae Commelina benghalensis L.
trapoeraba
Monocotiledônea
Commelinaceae Murdannia nudiflora (L.) Brenan
trapoerabinha
Monocotiledônea
Cyperaceae
Cyperus sp.
tiririca
Monocotiledônea
Cyperaceae
Cyperus esculentus L.
tiriricão
Monocotiledônea
Cyperaceae
Cyperus iria L.
tiririca
Monocotiledônea
Cyperaceae
Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl
falso-alecrim-da- Monocotiledônea
praia
Cyperaceae
Kyllinga odorata Vahl
capim-santo
Monocotiledônea
Cyperaceae
Rhychospora nervosa (Vahl)
tiririca-branca
Monocotiledônea
Boeck.
Euphorbiaceae Acalypha arvensis Poepp. e Endl.
rabo-de-gato
Dicotiledônea
Fabaceae
Pueraria phaseoloides
puerária
Dicotiledônea
Fabaceae
Desmodium adscendens (Sw.) DC.
carrapicho
Dicotiledônea
Loganiaceae
Spigelia anthelmia L.
pimenta-da-água
Dicotiledônea
Malvaceae
Malva sp.
malva
Dicotiledônea
Malvaceae
Anoda cristata
malva-de-crista
Dicotiledônea
Molluginaceae Mollugo verticillata L.
capim-tapete
Dicotiledônea
Phyllanthaceae Phyllanthus niruri L.
quebra-pedraDicotiledônea
branco
Phyllanthaceae Phyllanthus tenellus Roxb.
quebra-predra
Dicotiledônea
Plantaginaceae Lindernia dubia (L.) Pennell
agriãozinhoDicotiledônea
tapete-da-água
Poaceae
Brachiaria brizantha (Hochst.)
braquiária
Monocotiledônea
Stapf
Poaceae
Brachiaria decumbens Stapf
braquiária
Monocotiledônea
Poaceae
Digitaria bicornis (Lam.) Roem e capim-colchãoSchult.
tropical
Monocotiledônea
Poaceae
Digitaria horizontalis Willd.
capim-colchão
Monocotiledônea
Poaceae
Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
capim-colchão
Monocotiledônea
Poaceae
Eleusine indica (L.) Gaerth.
capim-pé-deMonocotiledônea
galinha
Poaceae
Leptochloa filiformis (Lam.) P.
capim-mimoso Monocotiledônea
Beauv.
Poaceae
Panicum maximum Jacq.
capim-colonião Monocotiledônea
Poaceae
Paspalum conjugatum P. J.
capim-azedo
Monocotiledônea
Bergius
Poaceae
Paspalum maritimum Trin.
capim-gengibre Monocotiledônea
Poaceae
Paspalum notatum Flüggé.
grama-batatais
Monocotiledônea
Rubiaceae
Spermacoce latifolia Aubl.
erva-quente
Dicotiledônea
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Na Figura 1, podem-se observar as dez espécies com maior frequência relativa,
abundância relativa, densidade relativa e índice de valor de importância em cultivo de açaizeiro
solteiro. As dez espécies principais foram responsáveis por 93,74% da densidade relativa;
82,46% da abundância relativa e; 47,72% da frequência relativa das plantas daninhas.
Digitaria sanguinalis e Mollugo verticillata se destacaram com índice de valor de
importância de 98,20 e 53,44, respectivamente. Este parâmetro indica numericamente à
importância de uma determinada espécie dentro do ambiente que foi realizado o levantamento
fitossociológico. A daninha Digitaria sanguinalis é uma planta que realiza processo
fotossintético pela via C4, sendo favorecidas pelas altas radiações solares em relação àquelas
que usam a rota C3. Além disso, é uma planta que possui grande capacidade reprodutiva com
produção de até 150 mil sementes por touceira (LORENZI, 2008), fatores esses responsáveis
pela grande importância desta espécie. Já o Mollugo verticillata se desenvolve bem em
ambientes com alta radiação ou sombreados, uma vez que apresentam processo fotossintético
intermediário (C3-C4) (PIMENTEL, 1998).

Figura 1. Índice de valor de importância das principais espécies de plantas daninhas ocorridas
em cultivo de açaizeiro solteiro. Rio Branco, AC. 2014.
CONCLUSÕES
O levantamento indica grande diversidade de plantas daninhas em cultivo de açaizeiro
solteiro com predominância de Digitaria sanguinalis e Mollugo verticillata nas condições
estudadas.
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1

RESUMO: As sementes são insumos de extrema importância para a agricultura, porém,
informações a respeito do armazenamento de sementes no município de Picuí são escassas.
Objetivou-se com essa pesquisa fazer um levantamento quantitativo e qualitativo das
sementes crioulas na comunidade Lajedo Grande Picuí-PB. Foram visitadas, no período de
maio e julho de 2013, 10 famílias, sendo realizadas entrevistas focalizadas, por meio de
conversação. Foram coletadas amostras de sementes, para realização de análises laboratoriais.
Todas as famílias entrevistadas plantam feijão macassar e milho graúdo, 40% cultiva fava e
30% melancia e jerimum. As embalagens mais empregadas são: Silos metálicos de zinco,
garrafa pet, latas, baldes. Quanto aos tratamentos dados às sementes, 70 % usa a pílula no
feijão, 10% pimenta do reino, 10% casca de laranja, e 10% não usa nada, enquanto que para
grãos e sementes de milho, melancia e jerimum não é feito nenhum tratamento. Nos grãos e
sementes de fava, 50% não utiliza tratamento, sendo que 25% faz uso de pimenta e 25% de
casca de laranja. Conclui-se que os principais métodos de armazenamento das sementes são
Garrafa PET e Silos metálicos, sendo o segundo pouco efetivo, resultando em sementes
furadas e de baixo potencial germinativo e que a falta de sementes armazenadas na região,
devido aos problemas hídricos, evidencia a necessidade de organização população ou de
políticas públicas voltadas à conservação e multiplicação das sementes crioulas.
Palavras–chave: agroecologia, culturas tradicionais, armazenamento de sementes.

SURVEY QUALITATIVE AND QUANTITATIVE LANDRACE SEED IN
LAJEDO GRANDE COMMUNITY, PICUI-PARAIBA STATE
ABSTRACT: The seeds are extremely important inputs for agriculture, however, information
about seed storage in Picuí, Paraíba State, are scarce. The aim of this study was make a
quantitative and qualitative survey of native seeds in Lajedo Grande community, Picuí-PB.
Were visited between May and July 2013, 10 families, focused interviews being conducted
through conversation. Seed samples were collected for laboratory analysis. All families
interviewed plant cowpea and corn, 40% grows fava and 30% watermelon and pumpkin. The
most used packages are: zinc metal Silos, PET bottles, cans, buckets. As for the treatments
given to seeds, 70% use the pill in cowpea, 10% black pepper, orange peel 10%, and 10% did
not use anything, while for seeds and grains maize, watermelon and pumpkin is not made any
treatment. In the grain and bean seeds, 50% do not use the treatment, and 25% makes use of
pepper and 25% of orange peel. It is concluded that the main methods of storage of the seeds
are PET Bottle and Silos , the second ineffective , resulting in stuck and low seed germination
potential and the lack of seeds stored in the region due to water problems , highlights the need
to organize public or population policies for the conservation and multiplication of native
seeds.
KEYWORDS: agrecology, crops of subsistence, seed storage.
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INTRODUÇÃO
A semente é um dos principais insumos necessários ao sucesso da prática agrícola,
sendo requeridas sementes de elevada qualidade para obtenção de maior produtividade por
parte da lavoura, qualidade esta relacionada ao somatório de todos os atributos genéticos,
físicos, fisiológicos e sanitários (POPINIGIS, 1985).
Desde o começo da humanidade, homens e mulheres, fizeram seleção das sementes e
variedades vegetais, preservando suas características naturais e a diversidade genética.
Com a modernização da agricultura esses recursos genéticos vegetais, herança comum
de toda a humanidade há mais de 10.000 anos, vêm sendo transformados gradual e
crescentemente (CARVALHO, 2003), resultando em perda de diversidade genética. Isso tem
gerado variedades ou híbridos geneticamente melhorados e, ou modificados, que é produzida
por empresas multinacionais que detêm a patente e direito de comercialização, tornando
agricultores reféns dessas empresas.
Em contrapartida a isso, diversos agricultores adotam a prática de guardarem sementes
que são cultivadas há várias gerações, servindo dessa maneira como verdadeiro “banco de
germoplasma”, tendo o decisivo papel de proteger esse patrimônio genético. Essa prática é de
suma importância, pois preserva espécies e variedades adaptadas às condições locais de cada
região, tanto do ponto de vista edafoclimático como de cultura alimentar. Essas sementes
recebem a denominação de “sementes crioulas”.
As sementes crioulas no Estado da Paraíba são conhecidas como Sementes da Paixão.
Essa denominação é reconhecida pelos agricultores familiares das mais diversas regiões do
Estado, que há bastante tempo cultivam, selecionam e armazenam essas sementes.
O armazenamento de sementes consiste em guardar ou estocar o material, para um uso
futuro. É uma prática de fundamental importância para o controle da qualidade fisiológica e
sanitária das sementes possibilitando a preservação da sua viabilidade e manutenção do seu
vigor em nível razoável no período compreendido entre o plantio e a colheita (AZEVEDO et
al. 2003). Em comunidades agrícolas tradicionais as sementes são produzidas no próprio
campo de produção agrícola e armazenadas de diversas maneiras na própria residência do
agricultor ou em locais destinados a armazenamento da produção.
Sendo as sementes crioulas uma herança genética e cultural, o maior entendimento sobre
as variedades cultivadas em uma região e formas de armazenamento das mesmas é de suma
importância. Assim, esse trabalho, objetiva a realização de um levantamento quantitativo e
qualitativo das sementes crioulas na comunidade Lajedo Grande, município de Picuí-PB.
MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi realizado no município de Picuí (Figura 1), situado na região centro-norte do
Estado da Paraíba Mesorregião Borborema e Microrregião Seridó Oriental Paraibano. A sede
municipal situa-se a uma altitude de 426 metros, e possui coordenadas de 793.177E e 9.274.666N.
Está incluído na área geográfica de abrangência do semiárido brasileiro (BRASIL, 2005).
A pluviometria do município é de 339,1 mm anuais (Período 1911-1985), de
distribuição irregular com 77 % de seu total concentrando-se em 04 meses (FMAM). A
temperatura média anual situa se entre 23 a 25 ºC. A vegetação predominante é do tipo
Caatigna-Seridó, exceção de uma área à nordeste, próximo ao município de Nova Floresta,
com vegetação do tipo Caatinga Matas Serrano e outra área à leste limitando-se com o
município de Cuité cuja vegetação é do tipo Caatinga–Sertão (BRASIL, 2005).
A comunidade selecionada foi a Lajedo grande, localizada a Leste do Município.
Inicialmente, foram realizadas visitas à comunidade, para conhecimento das áreas e seleção
de famílias para serem entrevistas. Ao todo foram entrevistas 10 famílias.
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Para coleta dos dados optou-se como estratégia metodológica a realização de entrevistas
focalizadas (GIL, 1999), por meio de uma conversação em que o entrevistado tinha total
liberdade para se expressar, porém, sendo focalizada em questões como: tipo de cultura, nome
das “variedades” plantadas na área, hábitos de crescimento das mesmas e cor do tegumento, a
quantidade de sementes produzidas e armazenadas, a embalagem utilizada e o tratamento das
sementes antes do armazenamento, as condições de armazenamento das sementes produzidas
e o tempo de armazenamento. No momento da entrevista foi pedido permissão aos
participantes para registro fotográfico das condições de armazenamento e das sementes.
Após a realização da entrevista, foi solicitada aos entrevistados a doação de uma
amostra de sementes, quando possível, para realização de análises laboratoriais. As visitas
foram realizadas no período compreendido entre os meses de maio e julho de 2013.
Após a coleta das amostras de sementes, as mesmas foram levadas ao Laboratório de
Biologia e Fisiologia Vegetal, do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da
Paraíba (IFPB)- Campus Picuí. Foram coletadas sementes de quatro agricultores, em função
dos demais entrevistados não possuírem reservas no período das entrevistas.
As sementes foram contadas, separadas em grupos de 100 sementes, e analisadas quanto
à presença de insetos, danos causados por insetos, outros danos mecânicos, massa de 100
sementes, umidade e cor do tegumento das variedades.
Além destas, foi feito um teste de germinação alternativo, seguindo o procedimento
metodológico descrito em Bancos... (2007). As sementes foram semeadas sobre duas folhas
de papel toalha doméstico, umedecidas com água destilada, em 4 repetições com 50 sementes
por repetição. As espécies utilizadas no teste foram o feijão-caupi (Vigna unguiculata L.
Walp.) branco e marron, milho (Zea mays L.) amarelo, a fava (Phaseolus lunatus L.) branca.
Após serem dispostas sobre o papel toalha e umedecidas, as repetições foram enroladas,
colocadas em sacos plásticos transparentes e deixadas sobre a bancada de mármore do
laboratório, a contagem de germinação foi feita no décimo dia após a embebição.
Após coleta, os dados foram tabulados e processados, sendo os dados qualitativos
apresentados em tabelas. Os dados quantitativos foram submetidos à análise estatística
descritiva com obtenção da média e coeficiente de variação, sendo apresentados em gráficos.
Utilizou-se o software Microsoft Excel.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As principais culturas agrícolas e algumas características anatômicas e agronômicas,
cultivadas nos roçados da comunidade Lajedo Grande podem ser visualizadas na Tabela 1. De
acordo com as informações repassadas pelos agricultores a maior parte da produção é
consumida pela própria família e o excedente comercializado na região.
O feijão macassar e o milho são culturas tradicionalmente exploradas pelas famílias da
comunidade sendo cultivadas por 100 % dos entrevistados. Outras culturas presentes na
comunidade são a fava (40 % das famílias), a melancia e o jerimum, cultivadas por 30% dos
entrevistados. Apenas dois agricultores (20%) mencionaram cultivar mandioca,
No que diz respeito às características agronômicas dessas espécies, o feijão macassar
cultivado apresentam ciclo curto em média 60 a 70 dias, apresentando portes do tipo moita
(ereto), meia rama (semi-prostado) e estendedor (prostrado). A maioria dos agricultores tende
a identificar as variedades de feijão, pelo tipo de porte das variedades, sendo que apenas uma
das entrevistadas deu outra identificação ao feijão por ela cultivado, que é o feijão rabo de
tatu, mas que não possui sementes e afirmando ser difícil encontrá-la atualmente.
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Tabela 1 - Caracterização das culturas cultivadas na comunidade Lajedo Grande
N° DE
HÁBITO DE
COR DO
CULTURAS
PORTE
CICLO
FAMÍLIAS CRESCIMENTO
TEGUMENTO
01
Determinado
Moita
60-70
Branco
01
Determinado
Moita
60-70
Nd
Feijão
04
Determinado
Moita
60-70
Nd
Macassar
Indeterminado e Estendedor/
04
60-70
Marrom
semi-prostrado
meia moita
Milho
10
Graúdo
80-90
Amarelo
Fava
04
indeterminado
Trepador
Branca
Mandioca
02
Melancia
03
Jerimum
03
Nd= não determinado em função da ausência de sementes

Quanto à cor do tegumento do feijão macassar, verificou-se tegumentos branco e
marrom, sendo a maior parte do tipo branco. Um dos entrevistados apresentava o hábito de
cultivar feijão corujinha, sendo esse uma exceção. O feijão branco é do grupo Branco e
subgrupo Fradinho, conforme classificação de Freire Filho et al. (2000) apresentando
tegumento branco e grande halo preto.
A quase totalidade dos agricultores cultiva milho chamado de “graúdo”, com porte alto. Esse
apresenta ciclo variando de 80-90 dias e grãos com coloração amarela. Já a maioria da fava é de
porte trepador (semi-prostrado) e hábito de crescimento indeterminado, com tegumento branco.
O armazenamento das sementes em longo prazo requer cuidados especiais até o ano
agrícola seguinte. Os agricultores da comunidade mostraram deter conhecimento em relação a
esse tema. Segundo os mesmos, os cuidados são para “se ter uma boa semente guardada e que
venham ‘criar’”, termo esse adotado pelos mesmos para se referirem à germinação.
O cuidado começa desde a colheita, sendo esta feita quando os frutos estão “prontos”.
Sendo referentes às características do fruto (tamanho, cor, maturidade). Os produtos colhidos
são expostos ao sol para secagem, em cima de lona ou no próprio terreiro, quando este
apresenta característica rochosa, ou mesmo sobre a calçada; o feijão é batido, para facilitar a
retirada dos grãos, prática comum entre os agricultores, onde é feito a seleção dos melhores
frutos, de forma manual. No caso do milho, “espigas graúdas” são selecionadas, sendo
descartadas as sementes das extremidades, guardando-se apenas as sementes do “meio”. Essas
práticas são feitas pela grande maioria dos agricultores, porém, alguns não fazem a seleção
das sementes, em função da debulha ser feita de maneira mecanizada, o armazenamento em
grande escala e posteriormente uma amostra é retirada para plantio.
As embalagens utilizadas pelos agricultores para armazenamento são: silos metálicos de
zinco, garrafas PET, latas, baldes. Para as sementes de feijão, milho, e fava, o
armazenamento é feito em silo e garrafas PET, como detalhado na Tabela 3. Já as sementes de
melancia e jerimum são armazenadas em baldes plásticos e latas.
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Tabela 2 – Tipos de Armazenamento das sementes utilizados na comunidade Lajedo Grande
TIPOS DE
TIPOS DE
TEMPO DE
CULTURAS
ARMAZENAMENTO
TRATAMENTO
ARMAZENAMENTO²
Pílula de feijão¹/Casca
Feijão
Silos/ Garrafa PET
de laranja/Pimenta do
2 anos
reino
Milho

Silos/ Garrafa PET

Fava

Silos/ Garrafa PET

Jerimum
Melancia

Lata/Balde
Lata/Balde

Nenhum
Casca de laranja/
Pimenta do reino
Nenhum
Nenhum

¹Pílula de feijão = produto comercial à base de fosfina
² Tempo máximo em que as sementes armazenadas são viáveis na opinião dos agricultores

2 anos
3 anos
2 anos
2 anos

Em relação aos tratamentos dados às sementes (Tabelas 2), foi verificado que os
agricultores fazem uso tanto de métodos tradicionais, por meio de produtos químicos sintéticos
comerciais, e métodos alternativos utilizando “produtos naturais”.
Os principais métodos de tratamento foram: pílula de feijão, Casca de laranja, Pimenta
do reino (Figura 1). A pílula (fosfina) no feijão é utilizada por 70 % dos agricultores, os outros
30 % divide-se em casca de laranja (10 %), pimenta do reino (10%), além daqueles que não
fazem nenhum tipo de tratamento (10 %).
Para as sementes de milho, melancia e jerimum os agricultores não utilizam nenhum
tratamento. Em relação à fava, foram verificadas que 25 % utilizam casca de laranja, 25 %
pimenta do reino e os outros 50 % não faz nenhum tipo de tratamento.

Figura 2 - Tratamentos dados às sementes armazenadas pelas famílias na comunidade Lajedo
Grande. IFPB, 2013.
Em relação à qualidade das sementes, foi verificada a presença de insetos (gorgulho)
nas sementes de feijão armazenadas por 75 % dos agricultores (Tabela 3). Houve uma relação
direta a incidência de insetos com o tipo de recipiente utilizado para armazenamento, tendo
sido verificado o ataque dos insetos nas sementes armazenadas em silos. Esse comportamento
foi verificado até mesmo nos casos em que os agricultores utilizavam “pílula de feijão”.
Uma explicação para a presença de insetos nas sementes armazenadas em silo metálico
pode ser devido à selagem ineficiente dos mesmos, realizada com cera de abelha ou sabão, ou
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entrada de insetos após a primeira abertura do silo. Como mencionado pelos próprios agricultores,
no decorrer do ano, por suas necessidades na alimentação ou dos animais, tendem a abrir os silos,
ocasionando uma variação na temperatura por conta da entrada de ar, facilitando o
desenvolvimento de insetos. Segundo os agricultores a semente tende a “resfriar”, termo utilizado
pelos mesmos para se referir a entrada de ar e temperatura mais amena no interior do silo.
No caso do milho além do gorgulho foi verificada a presença de lagarta em uma das
amostras coletadas (Tabela 3). Com relação à fava não foi verificado presença de insetos,
sendo o percentual de sementes furadas baixo (< 10 %), evidenciando a eficiência da garrafa
PET como recipiente para armazenamento.
Quanto aos danos mecânicos, foi verificada pequena porcentagem de sementes quebradas
ou com perfuração no tegumento (Tabela 3), evidenciado que os métodos de colheita e debulha
utilizados parecem não reduzir a qualidade física das sementes.
Tendo em vista a pequena diversidade de variedades de feijão e milho utilizadas,
verificou-se pequena variação na massa de 100 sementes, mostrando que as sementes parecem
ter dimensões similares.
Tabela 3 – Qualidade das sementes armazenadas na comunidade Lajedo Grande
% de
sementes
Tipo de
Presença % sementes
Agricultor Cultura
com dano
armazenamento de Insetos
furadas
mecânico
Feijão
Silos
Gorgulho
69
2
1
Milho
Silos
Gorgulho
9
3
2
3
4

Massa de
100
sementes
(g)
21,13
30,052

Feijão

Silos

Não

1

2

19,513

Milho

Silos

Lagarta

24

6

26,517

Feijão

Silos

Gorgulho

37

1

19,254

Fava

Garrafa PET

Não

6

3

32,348

Feijão

Silos

gorgulho

58

2

17,261

Com relação porcentagem de germinação (Figura 2), verificou-se valores para as
sementes de feijão dos agricultores 1 e 3 foram de 14,5% e 43,5%, respectivamente. Para as
sementes de milho, verificaram-se baixas taxas de germinação, com valores abaixo de 6%
para as sementes do agricultor 1 e 42% para as do agricultor 2. Para fava, os valores
observados foram extremamente baixos, com apenas 0,5% para as sementes do agricultor 3.

Figura 2 - Teste de germinação das sementes da comunidade Lajedo Grande. IFPB, 2013.
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Uma explicação para esses resultados pode ser atribuída à idade das sementes. As
mesmas já se encontravam armazenadas entre 2 e 3 anos, em virtude da baixa precipitação
hídrica dos anos anteriores, o que não permitiu a renovação dos estoques dos agricultores, fato
esse que inviabilizou a mensuração da quantidade de sementes armazenadas.
CONCLUSÕES
As principais culturas cultivadas são feijão macassar, milho, melancia e jerimum, que são
armazenadas principalmente em Garrafa PET e Silos metálicos.
Os tratamentos utilizados mostraram de baixa efetividade resultando em sementes
furadas e de baixo poder aquisitivo, considerando o tempo de armazenamento.
A falta de sementes armazenadas na região, devido aos problemas hídricos, evidencia a
necessidade de organização da população ou de políticas públicas voltadas à conservação e
multiplicação das sementes crioulas na região.
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METODOLOGIAS DE CRIAÇÃO DO Retithrips syriacus
(THYSANOPTERA:THRIPIDAE) EM VIDEIRA
Milena Larissa G. Santana, Dejaína Souza Santos, Laiane Silva da Mata, Andréa Nunes
Moreira e Jane Oliveira Perez
RESUMO: A cultura da uva tem grande importância para a região do Submédio do Vale do
São Francisco. O tripes R. syriacus é uma das principais pragas dessa cultura, sendo responsável
por perdas significativas em uvas finas de mesa. Para estabelecer um manejo de controle é
fundamental para conhecer a biologia da espécie e desenvolver técnicas de criação do inseto. O
objetivo desse trabalho foi desenvolver um sistema de criação dessa espécie em condições de
semi-campo. Utilizou-se uma gaiola telada com tecido voil de tamanho 1,0x1,20x0,60 m
contendo mudas de uva enraizadas. Larvas e adultos de tripes foram colocados em discos de
folhas de videira e em mudas dentro de gaiolas teladas. A técnica utilizada não permitiu a
criação satisfatória de R. syriacus. Sendo necessários mais pesquisas.
Palavras-chave: tripes, Vitis vinifera, método, multiplicação.

REARING METHODS OF THE R. syriacus (THYSANOPTERA:
THRIPIDAE) IN VINE
ABSTRACT: The growing grapes has great importance for the region of the São Francisco
Valley. The thrips R. syriacus is a major pest of this crop, responsible for significant losses in
thin table grapes. To establish a management control is essential to understand the biology of
the species and develop techniques for creating insect. The aim of this study was to develop a
system for the creation of this species in semi-field conditions. We used a screened cage with
cheesecloth size 1,0 x1, 20x0, 60 m containing grape seedlings rooted. Larvae and adult thrips
were placed on discs of vine leaves and seedlings within net cages. The technique used did not
allow the creation of satisfactory R. syriacus.
KEYWORDS: thrips, Vitis vinifera, method, multiplication.
INTRODUÇÃO
Na região semiárida, a cultura da uva vem se destacando no cenário brasileiro, em
decorrência da alta produtividade, produção e qualidade. A alteração desse agroecossistema,
provocada pela intensidade de manejo e a expansão da área cultivada, propicia condições
favoráveis ao surgimento de problemas fitossanitários, destacando-se os relacionados à
ocorrência de tripes (Haji et al., 2009).
O Retithrips syriacus é considerado praga-chave em diversas regiões produtoras de uva
do Brasil, e é responsável por perdas qualitativas de uvas finas de mesa, principalmente as
destinadas a exportações. Esse inseto ocorre durante todo o ciclo da cultura, com infestações
mais severas na fase de maturação até a colheita e no repouso da videira (Haji et al, 2001; Haji
et al, 2009). As injúrias causadas são caracterizadas por manchas cloróticas, prateadas ou
marrons nas folhas, provocando necrose e desfolhamento da planta (Moreira et al, 2012).
O conhecimento da biologia de um inseto é de fundamental importância para
desenvolvimento de estratégias de manejo eficientes, dentro do manejo integrado de pragas.
Uma das dificuldades encontradas para o desenvolvimento de pesquisas é a criação de insetos
em laboratório. A definição de uma dieta artificial que permita sua criação preenchendo
requisitos de qualidade biológica e quantidade são essenciais para desenvolvimentos de
pesquisas entomológicas (Bavaresco et al, 2004). Métodos simples de criação são
fundamentais, pois a ausência de insetos no campo ou a dificuldade de coleta de grandes
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quantidades de insetos são compensadas com a criação, pois visa a produção de grandes
quantidades de indivíduos (Lopes; Alves, 2000).
A possibilidade da criação de insetos em condições artificiais também facilitam estudos
em fisiologia, genética, toxicologia, relação inseto-planta, patologia, biotecnologia, entre
outros, propiciando grandes avanços à entomologia moderna. Dentre os insetos de difícil
criação em dieta artificial, destacam-se os insetos das Ordens Thysanoptera e Hemiptera e, entre
os mais facilmente criados, estão os da Ordem Lepidóptera (Nava; Parra, 2005).
Algumas espécies de tripes podem ser criadas em gaiolas sobre plantas inteiras em casade-vegetação e em condições de laboratório ou sobre determinada parte vegetal.
Em função de aspectos morfológicos e comportamentais da espécie, as gaiolas devem
apresentar características que permitam a ventilação, visualização e iluminação, além de
possibilitarem o controle das condições de umidade e temperatura e possuírem locais de
pupação. Para a criação bem sucedida de tripes é necessário o conhecimento de alguns aspectos
básicos da biologia da espécie, que auxiliam na compreensão e programação de estratégias de
controle da praga (Lopes; Alves, 2000).
O objetivo do presente estudo foi desenvolver um sistema de criação de R. syriacus em
condições de semi-campo, para o fornecimento de insetos para pesquisas.
MATERIAL E MÉTODOS
Este trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Produção Vegetal e no viveiro de
mudas do IF Sertão PE, Campus Petrolina Zona Rural no período de maio a dezembro de
2013.
Foi realizado um teste preliminar para ajuste de metodologia em laboratório
utilizando-se discos de folhas de videira de 5 cm de diâmetro em placas de Petri. Tripes
adultos foram coletados na área de uva de mesa do campus e confinados nos discos. Nas
placas continham chumaços de algodão úmidos com água destilada para manter por mais
tempo a turgidez dos discos. Em cada placa de Petri foram colocados cinco discos e cinco
insetos por disco, totalizando 25 insetos por placa, sendo assim, seladas lateralmente com
parafilme, mantidos em temperatura ambiente.
Posteriormente, foram confeccionadas duas gaiolas de madeira teladas com tecido
voil com tamanho 1,0x1,20x0,60 m, para estabelecer uma criação em condições de semicampo (Figura 1). Os espaços abertos nas gaiolas era forrado com esponja plástica de 1 cm
de espessura para evitar a fuga dos insetos adultos, na base da gaiola foi colocado lonas
para evitar o contato da madeira com a água.
Mudas de videira da variedade Superior Seedless foram produzidas por estaquia, em
viveiro, em sacos de polietileno contendo substrato areia e esterco na proporção de 1:1
(Figura 2). Quando a planta apresentou quantidade considerável de folhas, a cada 15 dias,
foi aplicado um adubo foliar produzido no próprio campus a base de macro e
micronutrientes, com a finalidade de melhorar a qualidade das mudas.
Em cada gaiola foi colocada oito mudas de videira, em filas e paralelas, e discos de folhas
de videira contendo insetos adultos e larvas da criação em laboratório. Em cada disco continha
10 insetos. As mudas ficaram nas gaiolas por aproximadamente 20 dias. Observações semanais
foram realizadas para acompanhamento do desenvolvimento dos insetos. As gaiolas foram
mantidas em condições de campo.
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Figura 1 - Produção das mudas de videira em viveiro

Figura 2 - Confecção das gaiolas
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A técnica de criação de R. syriacus em placas de Petri e gaiolas teladas não apresentaram
um bom desenvolvimento dos insetos. Observou-se que os insetos adultos de R. syriacus são
de difícil manejo para estabelecer uma criação em discos de folhas, devido saltarem com
frequência, principalmente no momento de transferi-los para as placas, dificultando o trabalho.
Já as larvas, não se estabeleceram nos discos e nem nas gaiolas. Pode ter ocorrido a
mortalidade das mesmas, provavelmente devido ao manuseio, especialmente as recémnascidas, no momento da transferência entre o material oriundo do campo para os discos de
criação. Nas gaiolas, as larvas tinham que ser repostas várias vezes, pois as mesmas, não se
encontravam nas mudas, no momento da verificação. Assim, pode-se minimizar este efeito,
evitando-se a manipulação de larvas muito jovens, utilizando-se apenas larvas do último instar.
Outro fato constatado, foi a umidade nas placas de Petri que apresentavam gotículas na
superfície, dificultando a verificação diária dos insetos. Esse resultado demonstra que a
umidade não favorece o desenvolvimento deste inseto.
O tamanho da gaiola pode ter colaborado para maior dispersão dos insetos, dificultando
o estabelecimento desta espécie. Como as gaiolas estavam expostas as condições naturais de
temperatura e precipitação, e a época que as mesmas estavam em campo, coincidiu com o
período chuvoso, o que possivelmente contribuiu para o não desenvolvimento dos insetos.
Segundo Lopes & Alves (2000) alguns métodos de criação necessitam de muito tempo e
trabalho de manutenção, nem sempre fornecendo um grande número de insetos nas diferentes
fases do ciclo biológico da espécie. O fato da sobrevivência dos tripes terem sido baixas reflete
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a relativa inadequação das mesmas para a criação e multiplicação desta espécie, sendo
necessários estudos com outros tipos de gaiolas para verificar seu potencial na criação dos tripes
em videira.
CONCLUSÕES
A técnica utilizada não permitiu a criação satisfatória de R. syriacus em todas as fases
de desenvolvimento do inseto.
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MODALIDADES DE SEMEADURA DE CAPINS DO GÊNERO
BRACHIARIA EM CONSORCIAÇÃO COM MILHO PARA
RENOVAÇÃO DE PASTAGEM EM COLORADO DO OESTE – RO
Fernanda Fernandes Valentino1, Rafael Henrique Pereira dos Reis2, Ernando Balbinot3,
Otávio Fernandes de Souza Filho4 Alex Barbosa Mafessoni5 Roberlan Ferreira da Silva6
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RESUMO: A atividade agropecuária constitui a base da economia no estado de Rondônia e a
alimentação do rebanho se dá sob forma de pastagens, porém cerca de 50% destas estão em
algum estágio de degradação. A intensificação dos sistemas de produção pecuários é apontada
como uma das alternativas de exploração sustentável na agropecuária. O consórcio de
forrageiras com milho é uma alternativa de estabelecimento de pastagens, principalmente pela
tolerância do milho a consorciação com gramíneas forrageiras, explicada pela diferença nas
taxas de crescimento destas espécies. O delineamento experimental utilizado foi em blocos ao
acaso, com quatro repetições, arranjados em fatorial duplo (2x3), em que o primeiro fator foi
composto por duas cultivares de capim e o segundo fator consistiu em três modalidades de
semeadura das forrageiras. Na avaliação do primeiro corte, o capim piatã mostrou-se superior
ao ruziziensis para as variáveis estudadas. As modalidades de semeaduras não afetoram as
variáveis de altura do dossel, número de perfilhos, número de folhas expandidas, proporção
de colmo, produtividade de massa verde e produtividade de massa seca, porém o capim Piatã
obteve valores superiores ao Ruziziensis no segundo corte da forrageira. No terceiro corte a
produtividade de massa seca do capim piatã se mostrou superior ao ruziziensis. A PROPCOL
foi superior para o capim-ruziziensis. A proporção de folhas verde foi superior no capim
ruziziensis quando semeado defasado no V4 do milho (SV4) e para o capim piatã todas as
modalidades de semeadura obtiveram proporção de folhas verde superiores.
Palavras–chave: Brachiara spp., consórcio, Zea mays, modalidades de semeadura,
renovação de pastagem

MODALITIES OF SOWING OF GENDER GRASSES BRACHIARIA
INTERCROPPED WITH CORN FOR PASTURES TRAINING IN
COLORADO DO OESTE - RO
ABSTRACT: The agricultural activity is the basis of the economy in the state of Rondônia
and the flock of feeding occurs in the form of pasture, but about 50% of these are in some
stage of degradation. The intensification of livestock production systems is considered one of
the alternatives of sustainable use in agriculture. The forage consortium with corn is an
alternative to pasture establishment, especially the tolerance of corn intercropping with
grasses to the difference in growth rates of these species. The experimental design was a
randomized block with four replications, arranged in double factorial (2x3), where the first
factor was composed of two grass cultivars and the second factor consisted of three types of
seeding of forage. In assessing the first cut, the grass Piata was superior to ruziziensis for the
variables studied. The arrangements for sowing did not affect canopy height of variables,
number of tillers, number of expanded leaves, proportion of stem, green mass productivity
and production of dry mass, but Piata grass obtained values higher than ruziziensis the second
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cut forage. In the third cut the production of dry mass of Piata grass was superior to
ruziziensis. The PROPCOL was superior to the grass ruziziensis. The proportion of green
leaves was higher in grass ruziziensis when sown lagged in V4 corn (SV4) and the grass Piata
all sowing methods achieved higher proportion of green leaves.
KEYWORDS: brachiara, intercropping, maize, sowing modalities
INTRODUÇÃO
No estado de Rondônia, a atividade agropecuária constitui a base da economia com
rebanho bovino, sendo o pasto o alimento básico para sua produção, porém grande parde
destas pastagens encontra-se em algum estágio de degradação. Estes sistemas são atrativos
por apresentarem custos de implantação e manutenção reduzidos, pois não é necessário o
fornecimento do volumoso no cocho.
A intensificação dos sistemas de produção pecuários é apontada como uma das
alternativas de exploração sustentável na agropecuária (BARCELLOS et al., 2008). Portanto,
a integração lavoura-pecuária (iLP), por proporcionar diversificação, rotação, consorciação ou
sucessão das atividades agrícolas e pecuárias dentro da propriedade rural com objetivo de
intensificação do uso da terra, a fim de garantir elevados índices produtivos se enquadrando
na necessidade de recuperar áreas de pastagem degrada e ainda proporcionam melhorias na
fertilidade do solo aumentando a oferta de pasto aos animais, aproveitamento das áreas já
exploradas, produtividade e lucro ao produtor (ALVARENGA et al., 2006).
Quase todas as forrageiras podem ser estabelecidas em consórcio com milho, porém, o
conhecimento do comportamento das espécies, pela competição por fatores de produção,
torna-se de grande importância para o êxito na formação da pastagem levando-se em conta a
importância do reconhecimento e desenvolvimento da espécie forrageira que está sendo
cultivada (MACHADO et al. 2013).
Para sistemas consorciados destacam-se os capins do gênero Brachiaria, devido a sua
importância econômica no Brasil (PARIZ et al., 2009) e aspectos produtivos e de
adaptabilidade. As espécies de capins B. ruziziensis e B. brizantha obtiveram ótimos
resultados de resistência, desempenho e produtividade com estes capins que são pastagens
cultivadas em larga escala (PARIZ et al., 2009). O consórcio com linhas intercaladas de milho
e B. ruziziensis contribui para a evolução do consórcio em escala comercial, tendo em vista
que essa forrageira é muito utilizada nos sistemas de plantio direto na palhada (SPDP) o qual
somente foi possível com a utilização da B. ruziziensis como planta de cobertura do solo
(CECCON, 2007).
No entanto, o consórcio promove a competição das culturas anuais com as forrageiras, o
que demanda estudo das combinações destas culturas com intuído de estabelecer arranjos que
favoreçam a produção da cultura anual sem prejudicar a produtividade e estabelecimento do
pasto a ser formado. Como nas condições locais de elevada precipitação e luminosidade, os
capins tropicais tendem a apresentar elevada produtividade (MACEDO et al., 2010). Desta
forma, o retardamento da semeadura do capim em consórcio com o milho ou ainda evitar
competição direta semeando a forrageira na entrelinha das plantas de milho apresentam-se
como uma hipótese para reduzir a competição entre as culturas em questão para poder ser
avaliado se esta defasagem irá interferir de maneira negativa no estabelecimento do pasto.
Para obter o melhor desenvolvimento da forrageira em consórcio com o milho, pode-se
utilizar diferentes tipos de semeadura, sendo ela simultânea com a da cultura ou defasada,
após a emergência do milho (KLUTHCOUSKI et al., 2003). Deste modo, o reduzido número
de pesquisas testando a integração de culturas alternativas de múltiplas funções com
forrageiras para formação de pastagens na região amazônica e a escassez de resultados
científicos sob as condições edafoclimáticas da região e do estado de Rondônia, justificam a
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investigação científica, para a indicação ou não dos sistemas de formação ou renovação de
pastagens via consorciação com a cultura do milho.
MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa foi desenvolvida no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Rondônia, Câmpus Colorado do Oeste, no período de dezembro de 2014 a março de 2015. O
clima da região é classificado como Awa, tropical quente e úmido com duas estações bem
definidas, com inverno seco, de acordo com a classificação de Köppen. O solo é classificado
como ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico típico (EMBRAPA, 2013).
Utilizou-se o delineamento experimental de blocos ao acaso, com quatro repetições,
arranjados em fatorial duplo (2x3), em que o primeiro fator foi composto por duas cultivares
de capim (Brachiaria ruziziensis cv. Kennedy e Brachiaria brizantha cv. BRS Piatã) e o
segundo fator consistiu em três modalidades de semeadura das forrageiras (semeadura
simultânea na linha do plantio do milho junto ao adubo a 7 cm de profundidade – SL,
semeadura simultânea na entrelinha do plantio do milho a 7 cm de profundidade – SEL e
semeadura a lanço no estádio vegetativo V4 do milho – SV4).
O cultivar de milho utilizado foi BG 7049 Hx, híbrido simples com dupla aptidão (grãos
e ensilagem), de elevado potencial produtivo, plantado em espaçamento entrelinhas de 0,9 m
com densidade populacional de 55.000 plantas por hectare e profundidade de semeadura de
3,0 a 5,0 cm. Para os capins a densidade de semeadura utilizada foi de 10 kg ha-1 de sementes
puras viáveis, de acordo com a porcentagem de germinação e pureza de dos cultivares e
recomendação dos fabricantes.
Cada unidade experimental no campo consistiu em cinco linhas de plantas de milho,
espaçadas em 0,9 m com 4,5 m de comprimento, sendo considerada como área útil as três
fileiras centrais da parcela.
Três cortes foram realizados, sendo o primeiro de uniformização em março de 2015, o
segundo de rebrotação em maio de 2015 e o terceiro de rebrotação em julho de 2015 onde as
forrageiras foram avaliadas quanto a morfologia, características estruturais e de produção em
dois momentos: na ocasião da colheita do milho e nos dois primeiros ciclos de rebrotação dos
capins.
As variáveis avaliadas nas características estruturais foram: altura do dossel, medida em
cinco pontos na área útil da unidade experimental; número de folhas expandidas por perfilho,
contados em dez perfilhos por parcela; número de perfilhos, contabilizado em dois metros
lineares para os tratamentos com semeadura em linha e por meio da amostragem de três
quadros de 0,25 m² na área útil das parcelas para o tratamento de semeadura a lanço.
Para análise da morfologia, a partir desta amostragem com quadros, foi coletada a
forragem do seu interior, separados os componentes morfológicos (folha verde, colmo e
material morto) e, após pesagem para determinação do percentual de matéria seca da
forragem (SILVA; QUEIROZ, 2002), foram determinadas as proporções dos componentes
morfológicos.
Para determinação da produtividade de massa verde das forrageiras foi realizada a
colheita da área útil, a 20 cm do solo para Brachiaria ruziziensis e 30 cm do solo para
Brachiaria brizantha, obedecendo à altura de resíduo de cada forrageira. Posteriormente, a
massa de forragem foi pesada e transformada para valores em toneladas de massa verde por
hectare. Utilizando os valores de porcentagem de matéria seca, foram estimadas as
produtividades de massa seca por hectare.
Os dados obtidos foram submetidos a testes de normalidade, análise de variância e,
quando pelo teste F houve significância, foi realizado o teste de comparação de médias de
Tukey ao nível de 5% de probabilidade de erro.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
No primeiro corte (estabelecimento do capim), não foram realizadas as avaliações de
altura do dossel, número de folhas expandidas e número de perfilhos por metro quadrado,
devido ao acamamento das forrageiras. Este acamamento é ocasionado em função do estímulo
luminoso alterar constantemente a arquitetura do dossel das forrageiras, estimulando o
alongamento de entre nós (PORTES et al., 2000).
A produtividade de massa verde (PMV) foi superior para a forrageira B. brizantha cv.
BRS Piatã, independente das modalidades de semeadura e independente dos cultivares de
braquiária, a semeadura na entrelinha da cultura do milho (SEL) proporcionou maior
produtividade de massa verde, de modo que esta modalidade permite a semeadura em linha
individual para braquiária, posicionando a semente em profundidade que possibilite a melhor
germinação e emergência de tal (CECCON et al., 2013). No primeiro corte também não foi
avaliada a semeadura defasada no V4 do milho da forrageira devido estas não terem
alcançado o ponto de corte recomendado.
Na Tabela 1 estão apresentados os dados referentes à segunda avaliação das forrageiras,
caracterizando a primeira rebrotação do pasto. Houve efeito de interação entre os capins e as
modalidades de semeadura para as variáveis altura do dossel, número de perfilhos, número de
folhas expandidas, proporção de colmo, produtividade de massa verde e produtividade de
massa seca. Para a proporção de folhas verdes o capim B. brizantha mostrou superioridade ao
B. ruziziensis. Este fato tem relevância, considerando o melhor valor nutritivo e a preferência
dos animais em consumirem folhas em comparação aos colmos (GOMIDE e PACIULLO,
2014).
Tabela 1. Valores de altura do dossel, número de perfilhos por metro quadrado (NP), número
de folhas expandidas (NFE), proporção de folha verde (PROPFV), proporção de colmo
(PROPCOL), produtividade de matéria verde (PMV) e seca (PMS) para o segundo corte dos
capins ruziziensis e piatã em diferentes modalidades de semeadura.
ALT
NP
NFE PROPFV PROPCOL
PMV
PMS
CAPIM
-1
Cm
unid.
%
kg ha
Ruziziensis
46,20 119,52 5,32
53,55 b
46,03 a
3813,27 1055,17
Piatã
78,70 126,08 5,10
69,97 a
30,02 b
5386,57 1510,33
SEMEADURA
SL
64,55
89,58
5,41
58,82
41,17
4688,65 1325,99
SEL
65,12
99,99
5,07
58,64
40,94
5145,83 1427,10
SV4
57,67 178,83 5,16
67,81
31,97
3965,27 1095,17
CV%
14,43
22,16 20,76
16,63
27,12
32,75
33,38

CV% = Coeficiente de variação %; SL = Semeadura simultânea na linha; SEL = Semeadura simultânea na
entrelinha; SV4 = Semeadura defasada no estágio V4 do milho. Médias seguidas por letras distintas, na coluna,
diferenciam estatisticamente capins e modalidades de semeadura, pelo teste de Tukey ao nível de 5% de
probabilidade de erro.

Observou-se interação entre os capins e as modalidades de semeadura para a variável
relação folha/colmo (Tabela 2), com valores superiores para o capim B. brizantha na
modalidade de semeadura defasa no estádio V4 do milho (SV4). Elevada relação folha/colmo
representa forragem com elevados teores de proteína, digestibilidade e consumo, além de
conferir à gramínea melhor adaptação ao pastejo ou tolerância ao corte. Em condições de
pastejo, o consumo é influenciado pela disponibilidade de forragem e pela estrutura da
vegetação como a relação folha/colmo (RODRIGUES et al., 2008).
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Tabela 2. Valores da relação folha/colmo para os capins ruziziensis e piatã em diferentes
modalidades de semeadura para o segundo corte.
RELAÇÃO FOLHA/COLMO

CAPIM
Ruziziensis
Piatã
Média

SL
1,70 aA
1,66 aB
1,68

SEL
0,82 aA
2,38 aB
1,60

SV4
1,29 bA
5,06 Aa
3,17

Média
1,27 b
3,03 a
CV% 62,24

CV: Coeficiente de variação %; F/C: Relação folha/colmo; SL: Semeadura simultânea na linha; SEL: Semeadura
simultânea na entrelinha; SV4: Semeadura defasada no estágio V4 do milho; As médias seguidas pela mesma
letra, maiúscula na linha e minúscula na coluna, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao
nível de 5% de probabilidade de erro.

No terceiro corte a produtividade de massa seca (PMS) do capim piatã se mostrou
superior ao ruziziensis, corroborando com Pariz et al. (2009). Maiores produtividades de
massa seca são interessantes, do ponto de vista agronômico, pois indicam uma maior
disponibilidade de forragem para o consumo animal. A PMS não variou em função da
modalidade de semeadura empregada, demostrando que tanto as semeaduras realizadas no
momento do plantio, quanto das defasadas no estádio V4 não sofreram com a competição
interespecífica com a cultura do milho.
A PROPCOL foi superior para o capim-ruziziensis devido a produção de folhas ter sido
menor que a produção de colmos tanto nesses cortes quanto no corte anterior.
Tabela 3. Valores de altura do dossel (ALT), número de perfilhos por metro quadrado (NP),
número de folhas expandidas (NFE), produtividade de massa seca (PMS), proporção de
colmo (PROPCOL) e relação folha/colmo (F/C) para os capins ruziziensis e piatã em
diferentes modalidades de semeadura para o terceiro corte.
CAPIM
ALT
NP
NPE
PMS
PROPCOL
F/C
-1
Cm
m²
unid.
kg ha
Ruziziensis
30,71
176,41 4,43 1179,74 b
25,21 a
3,03
Piatã
51,77
188,10 4,34 1445,22 a
13,69 b
11,56
MODALIDADE DE
SEMEADURA
SL
42,25
126,04 b 4,21
1356,74
21,80
5,05
SEL
40,13
145,06 b 4,40
1214,89
16,98
12,35
SV4
41,35
275,66 a 4,55
1365,82
19,57
4,49
CV%
9,11
33,11 11,47
10,41
31,39
153,55

CV% = Coeficiente de variação %; SL = Semeadura simultânea na linha; SEL = Semeadura simultânea na
entrelinha; SV4 = Semeadura defasada no estágio V4 do milho; As médias seguidas por letras distintas, na
coluna, diferenciam estatisticamente capins e modalidades de semeadura, pelo teste de Tukey ao nível de 5% de
probabilidade de erro.

Ainda para o terceiro corte (Tabela 4) houve interação entre os cultivares e as
modalidades de semeadura do capim.
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Tabela 4. Valores de proporção de folha verde e produtividade de matéria verde para os
capins ruziziensis e piatã em diferentes modalidades de semeadura no quarto corte.
PROPORÇÃO DE FOLHA VERDE (%)

CAPIM

SL
SEL
SV4
70,73 bA
73,77 Ba
79,25 aA
85,44 aA
91,84 aA
80,96 aA
78,08
82,80
80,11
PRODUTIVIDADE DE MASSA VERDE (kg ha-1)
SL
SEL
SV4
3678,24 bA
3847,22 aA
3516,20 bA
4543,98 aA
3583,33 aB
4749,53 aA
4111,11
3715,27
4132,87

Ruziziensis
Piatã
Média
CAPIM
Ruziziensis
Piatã
Média

Média
74,58
86,08
CV% 7,88
Média
3680,55
4292,28
CV% 12,20

CV% = Coeficiente de variação %; SL = Semeadura simultânea na linha; SEL = Semeadura simultânea na
entrelinha; SV4 = Semeadura defasada no estágio V4 do milho; As médias seguidas pela mesma letra, maiúscula
na linha e minúscula na coluna, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de
probabilidade de erro.

A proporção de folhas verde foi superior no capim ruziziensis quando semeado
defasado no V4 do milho (SV4) e para o capim piatã todas as modalidades de semeadura
obtiveram proporção de folhas verde superiores (Tabela 4). As modalidades SL e SEL para o
capim ruziziensis apresentaram baixa proporção de folhas verdes. Mas, analisando os
tratamentos individualmente entre os capins não houve diferença. Contudo, a produtividade
de massa verde o tratamento para o capim-ruziziensis foi superior quando cultivado na
entrelinha do milho e inferior nas outras duas modalidades de semeadura. Para o capim-piatã
a produtividade de massa verde foi maior nas modalidades de semeadura SL e SV4 e menor
na modalidade SEL.
CONCLUSÕES
No primeiro corte a produtividade de massa foi afetada pelas modalidades de
semeadura, porém para o cultivar Piatã os valores foram superiores em relação ao Ruziziensis.
As modalidades de semeaduras não afetaram as variáveis de altura do dossel, número de
perfilhos, número de folhas expandidas, proporção de colmo, produtividade de massa verde e
produtividade de massa seca, porém o capim Piatã obteve valores superiores ao Ruziziensis
no segundo corte da forrageira.
No terceiro corte a produtividade de massa seca do capim piatã se mostrou superior ao
ruziziensis. A PROPCOL foi superior para o capim-ruziziensis.
A proporção de folhas verde foi superior no capim ruziziensis quando semeado
defasado no V4 do milho (SV4) e para o capim piatã todas as modalidades de semeadura
obtiveram proporção de folhas verde superiores.
As modalidades SL e SEL para o capim ruziziensis apresentaram baixa proporção de
folhas verdes.
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RESUMO: Associar, integrar e sistematizar a captação da água pluvial com a utilização
da energia fotovoltaica, vem se apresentando como uma excelente alternativa às fontes
não renováveis para atender a crescente demanda hídrica e energética. Assim, este
trabalho tem como objetivo demonstrar a eficiência de um modelo integrado na
captação da água pluvial com a utilização da energia fotovoltaica na residência
estudantil do Instituto Federal do Amazonas-IFAM, Campus São Gabriel da Cachoeira.
O ensaio experimental foi conduzido na residência estudantil do IFAM, no período de
2010 a 2014. Considerando que a residência do IFAM atende a demanda de 40 alunos
internos e que o consumo hídrico per capita é de 200 litros pessoa dia-1, o volume de
água captada na superfície do telhado da residência, no período de maior precipitação, é
suficiente para atender a demanda da residência do Campus durante 12 dias. No tocante
a energia fotovoltaica e com base na insolação de 5 h dia-1, que é a média no Brasil, esse
modelo de painel fotovoltaico possui a capacidade de gerar, diariamente, cerca de 650
W painel-1. Considerando que um painel possui a capacidade de gerar 19,5 kWh
mensalmente, foram necessários 2 painéis para atender a demanda da iluminação
externa da residência, os quais podem gerar 39 kWh mês-1 e atender a demanda da
motobomba e da iluminação externa da residência. Por fim, o modelo de captação da
água da chuva integrado com a energia fotovoltaica possui fortes indicativos para sua
viabilidade na autossuficiência hídrica e energética.
Palavras-chave: sustentabilidade, energia, precipitação.

INTEGRATED FUNDING MODEL AND WATER SUPPLY RAIN
WITH THE USE OF ENERGY PHOTOVOLTAIC
ABSTRACT: Associate, integrate and systematize the capture of rainwater through the
use of photovoltaics, has been presented as an excellent alternative to non-renewable
sources to meet growing water demand and energy. This work aims to demonstrate the
efficiency of an integrated model in the capture of rainwater through the use of
photovoltaics in the student residence at the Federal Institute of Amazonas-IFAM,
Campus São Gabriel da Cachoeira. The research was conducted in the student residence
of IFAM in the period 2010 to 2014. Whereas the residence of the IFAM meets the
demand of 40 boarding students and the water consumption per capita is 200 liters
person day-1, the volume of water collected on the roof surface of the residence, the
period of greatest rainfall is sufficient to meet the demand of residence of the Campus
for 12 days. With regard to photovoltaic and solar insolation based on day 5 h -1, which
is the average in Brazil, this photovoltaic panel model has the ability to generate daily
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about 650 W panel-1. Whereas a panel has the ability to generate 19.5 kWh monthly, it
took 2 panels to meet the demands of outdoor lighting of residence, which can generate
39 kWh month-1 and meet the demand of the pump and the external lighting of
residence. Finally, the integrated rainwater capture model with photovoltaics has strong
indications
for its viability in
water and energy self-sufficiency.
Keywords: sustainability, energy, rainfall.
INTRODUÇÃO
A água pluvial é um recurso natural de grande abundância no bioma da maior
floresta tropical do mundo, garantindo as condições para a constituição da bacia
Amazônica. No entanto, a distribuição irregular das chuvas apresenta impactos naturais,
sociais e econômicos em eixos opostos, de forma que o período mais chuvoso está
associado com as enchentes, erosão e assoreamento dos rios e igarapés, ao passo que os
meses com menor índice pluviométrico, veranicos prolongados (COHIM &
KIPERSTOCK, 2008; CABRAL et al., 2012).
A captação direta de águas pluviais nas edificações pode ser considerada como
uma fonte alternativa, reduzindo a demanda dos sistemas públicos de abastecimento.
Porém, sua utilização necessita de estudos acerca da viabilidade e eficiência no
atendimento dos usos a que será destinada, avaliação dos possíveis riscos sanitários,
adequação das instalações hidráulicas prediais, dimensionamento do sistema de
captação, coleta e armazenamento, observando as características locais, evitando a
implantação de projetos inadequados que comprometam os aspectos positivos da
alternativa, conforme argumentam GUIMARÃES et al. (2015).
A demanda por energia apresenta-se em constante ascensão no mundo, seja pelo
crescimento acelerado dos países em desenvolvimento e seus bilhões de habitantes, seja
pela mudança de hábitos que as tecnologias modernas têm proporcionado às populações
de países desenvolvidos. Contraposto a essa realidade observa-se as instabilidades
políticas e sociais dos países produtores de petróleo, cujas reservas, dentro de algumas
décadas, entrarão em depleção (GOLDEMBERG, 2004). Somada a essa dificuldade,
têm-se as evidências do aquecimento global e, por consequência, o fenômeno das
mudanças climáticas está efetivamente acontecendo nos mais distintos pontos do globo
terrestre (GUARDABASSI, 2006).
Diante dessa problemática, difundiu-se, ao longo dos anos, uma preocupação
ambiental que tem se consolidado e ganhado espaço na sociedade, a partir da qual se
observa um processo de busca por fontes alternativas de energia que promovam o uso
racional dos recursos energéticos, redução dos impactos ambientais e ampliação de
energia em áreas isoladas, como argumenta GUARDABASSI (2006).
O Brasil é beneficiado pela larga irradiação solar durante a maior parte do ano. De
acordo com BRAGA (2008), é um dos países de maior índice de radiação solar do
mundo e considerado o país mais avançado no desenvolvimento de energias renováveis
da América do Sul.
Nesse sentido, associar, integrar e sistematizar a captação da água pluvial com a
utilização da energia fotovoltaica – fonte renovável proveniente do sol – vem se
apresentando como uma excelente alternativa às fontes não renováveis para atender a
crescente demanda hídrica e energética, além de expandir o acesso à energia em locais
onde a implantação da rede elétrica convencional é técnica e economicamente inviável,
principalmente nas áreas rurais. Braga (2008) destaca que o Brasil é um país com alto
potencial de produção de energia solar, pois é beneficiado pela abundante radiação solar
predominante em quase todos os meses do ano.
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Este trabalho tem como objetivo demonstrar a eficiência de um modelo integrado
na captação da água pluvial com a utilização da energia fotovoltaica, sob uma análise
acerca da viabilidade econômica e ambiental para atender o consumo de água e energia
na residência estudantil do Instituto Federal do Amazonas, Campus São Gabriel da
Cachoeira.
MATERIAL E MÉTODOS
O Município de São Gabriel da Cachoeira localiza-se no extremo Noroeste do
Estado do Amazonas, mais especificamente na bacia do Alto Rio Negro, nos limites
fronteiriços do Brasil com a Venezuela e Colômbia, no interior da floresta tropical,
constituindo uma das regiões de mais altos índices pluviométricos do Planeta
(FREITAS, 2004).
O ensaio experimental foi conduzido no Instituto Federal de Educação, Campus
São Gabriel da Cachoeira – AM, no período de abril de 2010 a março de 2014. Foram
coletados os registros pluviométricos para o município de São Gabriel da Cachoeira nos
anos de 2010 a 2014 pelo Instituto Nacional de Meteorologia – INMET.
A região apresenta índice pluviométrico médio de 3.100 mm ano-1. A temperatura
média anual desse município é de 25 ºC; possui latitude de 00º14’55’’ sul, longitude de
69º 24’ 13’’ oeste de Greenwich e altitude de 121 m. A avaliação do potencial de
captação de água e utilização da energia fotovoltaica teve como campo amostral a
residência estudantil do IFAM, Campus São Gabriel da Cachoeira – AM.
No intuito de determinar a área da residência e a superfície de captação do
telhado, a edificação foi mensurada e demarcada. Posteriormente, a área foi projetada e
representada como maquete eletrônica pelo programa de desenho técnico, sketchUp,
versão 7.0.
O modelo integrado de captação da água pluvial e utilização da energia
fotovoltaica, para atender a demanda energética da motobomba destinada ao
abastecimento dos reservatórios e iluminação externa da residência é composto pelos
seguintes equipamentos: 1 reservatório de fibra de polietileno com 5 m³, 4 reservatórios
de fibra de polietileno com 1 m³, 1 calha horizontal de aço galvanizado, com dimensões
de 44 m de comprimento, 20 cm de largura, 15 cm de altura externa e 12 cm de largura
interna, sistema de filtragem, 1 conduto fechado de PVC, 100 mm, 1 motobomba de 0,3
hp, 1 painel fotovoltaico do modelo Solar World de 130 W, cujas dimensões são de
1508 x 680 x 34 (mm), controlador de carga solar 10 A (12 V) Unitron, bateria
estacionária adelco P5 030 96 Ah/90 Ah, inversor de energia de 400 W com Porta USB
Black & Decker BDI400 – 12 V/127 V.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Figura 1 apresenta os valores de precipitação mensais no município de São
Gabriel da Cachoeira-AM, no período de 2010 a 2014, disponibilizados pelo INMET,
comparados à normal.
Em análise da precipitação real efetiva no período de 2010 a 2014, observou-se
que o primeiro semestre de todos os anos apresentou os maiores volumes de chuva, no
qual o mês de março do ano 2012 destacou-se com o maior valor de precipitação com
511,8 mm. Ao passo que o segundo semestre ficou evidenciado uma menor
precipitação. O mês de outubro de 2012 foi o período com menor índice pluviométrico
com 97,8 mm. Contudo, a precipitação média diária do município de São Gabriel da
Cachoeira oscilou entre 3,26 mm a 16,5 mm, sendo, respectivamente, o menor e o maior
índice pluviométrico. Com estas informações disponíveis, pode-se estimar e armazenar
um valor de 3,26 a 16,5 litros de água por m².
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Figura 1 Índices pluviométricos, comparados à normal, no município de São
Gabriel da Cachoeira – AM, no período de 2010 a 2014.
Captação da água pluvial
Neste modelo integrado, utilizou-se a face esquerda da residência estudantil do
IFAM como superfície de captação da água da chuva. O local é coberto com telhas de
zinco, sendo este material de natureza estável e inerte frente às condições climáticas, o
que assegura maior durabilidade e melhor qualidade da água. A estrutura física do
telhado oferece as seguintes dimensões no formato trapezoidal: 30,70 m, 15,00 m e
87,95 m, respectivamente, comprimento da base maior, base menor e largura, com
ângulo de inclinação de 15 º, perfazendo, aproximadamente, 181,70 m² de superfície de
captação (FIGURA 2).

Figura 2 Representação arquitetônica da residência estudantil do Instituto
Federal do Amazonas – IFAM, Campus São Gabriel da Cachoeira – AM.
Assim, dadas as dimensões do telhado acima e considerando um regime
pluviométrico mínimo de 97,8 mm mensal, período avaliado de 2010 a 2014, é possível
coletar um volume de água da chuva correspondente a 17,77 m³ ou 17.770 litros mês-1.
Já no mês de maior precipitação efetiva, com cota equivalente a 511,8 mm, o volume de
água pluvial coletado pelo mesmo telhado alcança um teto de 92,99 m³ ou 92.990 litros
de água mês-1.
Considerando que a residência atende a demanda de 40 alunos internos e que o
consumo hídrico per capita, segundo a Agência Nacional das Águas – ANA, é de 200
litros pessoa dia-1, esse volume de água captada seria suficiente para atender a demanda
da residência do Campus durante 12 dias.
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Energia fotovoltaica destinada à motobomba e à iluminação externa da residência
O sistema de captação e armazenamento da água da chuva é composto pela
superfície do telhado, interligado com as calhas e conectado ao reservatório de 5 m³
posicionado no piso externo da residência, conforme Figura 3. No intuito de abastecer
os reservatórios superiores, suspensos numa plataforma de 4,1 m de altura, na qual o
abastecimento da residência é realizado pela ação da gravidade, utilizou-se uma
motobomba fotovoltaica com as seguintes características: vazão: 6,6 a 13,2 l/min,
potência: 0,3 cv, altura de sucção: 1,5 m e altura manométrica total: 42 m. A
motobomba foi ajustada para o desligamento sobre pressão, nesse caso, após o completo
abastecimento dos reservatórios a motobomba interrompe o fornecimento da água.
Além disso, a motobomba fotovoltaica permite o funcionamento a seco ou desligamento
na ausência de água no reservatório (FIGURA 3).

Figura 3 Modelo integrado de captação e abastecimento da água pluvial com a
utilização da energia fotovoltaica da residência estudantil do Instituto Federal do
Amazonas – IFAM, Campus São Gabriel da Cachoeira – AM.
No tocante a iluminação externa, foram utilizadas 16 lâmpadas fluorescentes de
20 W de potência, acionadas por fotocélulas no período noturno. Com base na insolação
de 5 h dia-1, que é a média no Brasil, esse modelo de painel fotovoltaico possui a
capacidade de gerar, diariamente, cerca de 650 W painel-1. Entende-se que com um
painel, por mês, podem ser gerados 19.500 W ou 19,5 kWh (FIGURA 4).
Segundo a resolução da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica –, Nº
485, de 29 de agosto de 2002, uma subclasse Residencial Baixa Renda possui um
consumo mensal entre 80 e 220 kWh. Ao analisar a produção de energia e aplicação de
painéis fotovoltaicos em residências, considera-se, para este fim, que cada pessoa
consome por volta de 55 kWh/mês e que se enquadra dentro do padrão de consumo da
classe baixa renda.
Considerando que um painel possui a capacidade de gerar 19,5 kWh
mensalmente, foram necessários 2 painéis para atender a demanda da iluminação
externa da residência, os quais podem gerar 39 kWh mês-1 (FIGURA 4). Nesse aspecto,
em relação à capacidade em atender essa demanda energética, pode-se afirmar que a
aplicação da energia fotovoltaica é economicamente viável, limpa, silenciosa e
renovável.

X Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 2015

Anais - Artigos 				

Ciências Agrárias - Agronomia

Figura 4 Posição dos painéis fotovoltaicos na superfície do telhado da residência
estudantil do Instituto Federal do Amazonas – IFAM, Campus São Gabriel da
Cachoeira – AM.
No entanto, há alguns questionamentos quanto à eficiência de geração de energia
em dias nublados, que podem diminuir a capacidade do sistema fotovoltaico na geração
de energia e comprometer o fornecimento de energia para residência. Sobre essa
questão é importante acrescentar que o uso de baterias associadas aos painéis para
armazenamento de energia tem sido uma ferramenta remediadora, uma vez que se é
possível armazenar, de modo limitado, a energia produzida e utilizá-la em período de
baixa incidência de radiação solar e, principalmente, no período noturno, como
argumentam CABRAL & VIEIRA (2012).
CONCLUSÃO
O modelo integrado de captação e abastecimento da água pluvial com a utilização
da energia fotovoltaica, sob o viés econômico e ambiental, tornam a produção
energética mais eficiente, minimizando a poluição e os impactos ambientais. Assim, o
modelo pode ser considerado uma importante alternativa para atender as demandas
hídricas e energéticas das unidades de ensino, pesquisa e extensão, além de superar os
desafios de expansão de Energia para localidades isoladas, especificamente nas
comunidades rurais, às quais a rede convencional, geralmente, não possui acesso.
Além disso, a não emissão de gases de efeito estufa na geração da energia
fotovoltaica e, de modo geral, a redução de impactos ao meio ambiente com a captação
da água pluvial, compensam o investimento no sistema.
Por fim, é fundamental o fortalecimento de laços nacionais e internacionais para
disseminação de fontes renováveis benéficas ao meio ambiente, de modo que as ações
voltadas para o desenvolvimento sustentável não sejam centralizadas, mas atuem dentro
de um contexto mundial.
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O POTÁSSIO COMO INDICADOR DA TOLERÂNCIA AO ESTRESSE
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RESUMO: A região Nordeste do Brasil é a mais afetada pela redução na disponibilidade
hídrica. As baixas precipitações e evapotranspiração intensa aliadas à drenagem ineficiente,
limitam a disponibilidade de água para as plantas e provoca acúmulo de sais na superfície do
solo. Para produzir em áreas salinas no semiárido nordestino é necessário trabalhar com
espécies adaptadas ou mais tolerantes. Diante disso a presente pesquisa teve como objetivo
avaliar a absorção de potássio como um mecanismo de tolerância ao estresse salino em
Panicum maximum cv. Mombaça. Foram utilizadas sementes da gramínea Panicum
maximum cv. Mombaça, submetidas aos tratamentos salinos de 25 mM, 50 mM e 100 mM de
NaCl nas soluções nutritivas. Após a exposição aos sais as plantas foram selecionadas e
analisadas em fotômetro de chama para determinação da absorção de potássio. No nível mais
alto de sal (100 mM) a velocidade inicial de absorção foi maior que os outros níveis. A
absorção de K+ pode constituir-se como indicador para avaliar a tolerância à salinidade em
diferentes cultivares de Panicum maximum.
Palavras–chave: gramínea, potássio, absorção, soluções nutritivas.

The POTASH AS INDICATOR OF TOLERANCE TO SALT STRESS IN
Panicum maximum cv . MOMBAÇA
ABSTRACT: Brazil's Northeast region is the most affected by the reduction in water
availability. The low rainfall and evapotranspiration intense coupled to inefficient drainage,
limited availability of water to plants and causes accumulation of salts in the soil surface. To
produce in saline areas in semi-arid northeast is necessary to work with adapted or more
tolerant species. Therefore the present study was to evaluate the absorption of potassium as a
mechanism of salt tolerance in Panicum maximum cv. Mombaça. Grass seeds were used
Panicum maximum cv. Mombaça, submitted to the saline treatments 25 mM, 50 mM and 100
mM NaCl in nutrient solutions. After exposure to salts plants were selected and analyzed
using a flame photometer for the determination of potassium absorption. At the highest level
of salt (100 mM), the initial absorption rate was higher than the other levels. The absorption
of K+ can be constituted as an indicator to assess tolerance to salinity in different cultivars of
Panicum maximum.
KEYWORDS: grassy , potassium, absorption, nutrient solutions.
INTRODUÇÃO
A região Nordeste do Brasil é a mais afetada pela redução na disponibilidade hídrica.
As baixas precipitações e evapotranspiração intensa aliadas à drenagem ineficiente, limitam a
disponibilidade de água para as plantas e provoca acúmulo de sais na superfície do solo. Uma
pesquisa da FAO, (2008) revela que os Estados do Nordeste do Brasil, Ceará, Sergipe, Bahia,
Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, possuem cerca de 9,1 milhões de
hectares de áreas salinizadas.
De acordo com Munns, (2002); Amorim et al., (2010) o excesso de sais pode causar
alterações na absorção e utilização de nutrientes essenciais para as plantas além do que o
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acúmulo de íons tóxicos causa estresse osmótico, inibe o crescimento das plantas em função
dos efeitos osmóticos e tóxicos dos íons. Existem evidências de competição na absorção entre
potássio e sódio, de modo que um aumento na concentração de potássio na zona radicular
pode inibir uma maior absorção de sódio pela planta (AMOR et al., 2000).
Caso a planta consiga absorver maiores quantidades de potássio sob condições de
estresse salino ou manter sua concentração nas plantas, poderá provocar a síntese de
proteínas, a atividade enzimática, melhorar a fotossíntese e o transporte dos fotoassimilados.
Todo isso traz benefícios para a planta e, portanto, melhora seu desempenho em condições de
estresse salino.
As plantas respondem a salinidade de maneira distinta de acordo com a cultura.
Algumas produzem rendimentos aceitáveis a níveis altos de salinidade e outras são sensíveis a
níveis relativamente baixos, cuja diferença se deve a melhor capacidade de adaptação
osmótica que algumas culturas têm que permite absorver, mesmo em condições de salinidade,
maior quantidade de água (AYERS; WESTCOT, 1999).
Então, para produzir em áreas salinas no semiárido nordestino é necessário trabalhar
com espécies adaptadas ou mais tolerantes, ou seja, espécies vegetais que possuam
mecanismos que as tornem tolerantes.
Diante disso a presente pesquisa teve como objetivo avaliar a absorção de potássio
como um mecanismo de tolerância ao estresse salino em Panicum maximum cv. Mombaça.
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi realizado, em casa de vegetação da Universidade Federal do Cariri
(UFCA), localizada na cidade de Crato município do interior do estado do Ceará.
Foram utilizadas sementes da gramínea Panicum maximum cv. Mombaça, fornecidas
pela Embrapa Semiárido (Petrolina, PE). Para a semeadura, 300 sementes foram
superficialmente esterilizadas com hipoclorito de sódio diluído em água destilada na
proporção de 1:3 (v/v). O substrato utilizado foi a vermiculita, após a semeadura as sementes
foram umedecidas com solução de cloreto de cálcio (CaCl2) a 0,5 mM. Sendo utilizados 20
copos de plástico com 15 sementes em cada.
Após a semeadura as plantas foram levadas para a casa de vegetação com luminosidade
natural, temperatura na faixa de 25,7 °C e 28,7 °C e umidade relativa do ar média de 57,0 %,
obtidos com um termohigrógrafo. Nos primeiros dias as sementes foram umedecidas com 50
ml de água destilada para repor a água perdida por evapotranspiração, sendo que no quinto dia
ao invés de água destilada foi reaplicado essa mesma quantidade de solução de CaCl2.
Decorrido 10 dias, as plantas foram selecionadas e transferidas para seis bacias, sendo
colocadas 15 plantas em cada uma delas. As bacias foram preenchidas com 10 litros de
solução nutritiva de Hoagland, contendo potássio na concentração de 0,5 mM.
Para que os nutrientes da solução nutritiva estivessem disponíveis para as plantas, o pH
foi mantido na faixa de 5,5 e 6,0. Para medição foi utilizado um pHmetro portátil. Quando
necessário a correção do pH utilizou-se NaOH ou HCl a 1,0 M.
Depois de sete dias de cultivo, foram selecionadas 32 plantas e transferidas para 16
baldes, ou seja, duas plantas por balde, com capacidade para 2,3 litros. Nesse dia da
transferência, as plantas foram submetidas aos tratamentos salinos de 25 mM, 50 mM, 100
mM de NaCl nas soluções nutritivas, e um controle (sem sal). O sal foi adicionado parcelado
para evitar choque osmótico nas plantas, da seguinte maneira: no primeiro dia pela manhã os
três tratamentos receberam 25 mM, a tarde foi adicionado 25 mM nos tratamentos de 50 mM
e 100 mM. No outro dia, mais 25 mM foi adicionado pela manhã e a tarde ao tratamento de
100 mM. As plantas foram expostas à salinidade por cinco dias.
Diariamente, foi coletado 2,5 ml da solução nutritiva, em pipetas de plástico para
analisar o K+ em um fotômetro de chama FC-280 CELM. As amostras eram analisadas, pois
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à medida que as plantas se desenvolviam, o potássio era absorvido e consequentemente os
teores na solução diminuíam, sendo necessário fazer a reposição com potássio a 1mM, para
ajustar a concentração de K+ a 0,5 mM.
Após a exposição aos sais, 16 plantas foram transferidas para taças com capacidade de
170 ml, perfazendo um total de quatro plantas por tratamento. Nesta ocasião, as plantas foram
levadas a cabine de crescimento, onde a umidade do ar foi mantida a 38%, com uso de
umidificador.
Para as análises de absorção foram feitas 12 coletas, cinco a cada 15 minutos durante a
primeira hora, três a cada 20 durante a segunda hora e nas quatro horas seguintes uma coleta
por hora. Em cada coleta retirou-se 1,2 ml da solução com o auxílio de uma pipeta automática
e colocou-se em tubos eppendorf para analisar os teores de potássio em fotômetro de chamas.
O conteúdo de Na+ e K+ das soluções foi determinado por fotometria de chama. Após
as coletas, as raízes das plantas de cada tratamento foram separadas da parte aérea e feita a
pesagem da massa da matéria fresca (mf). Em seguida, as raízes foram secadas em estufa a
uma temperatura de 60°C, por três dias e obteve-se a massa da matéria seca (ms), as pesagem
foram realizadas em uma balança analítica.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Pierre; Bower (1943) afirmaram existir uma influência de cátions antagônicos, tais
como o Na+, na absorção de potássio. Essa influência pode depender da proporção desses
cátions em relação ao potássio e da espécie vegetal. A Figura 1 mostra a velocidade inicial da
absorção de potássio em Panicum maximum cv. Mombaça sob diferentes concentrações de
salinidade. Observa-se que no nível mais alto de sal (100 mM) a velocidade inicial de
absorção foi maior que os outros níveis. Por exemplo, em relação ao controle esse incremento
foi de 2,33 vezes (Figura 1).

Figura 1. Velocidade inicial de absorção de potássio em plantas de Panicum maximum cv.
Mombaça submetidas a diferentes níveis de salinidade. Os dados representam a média de
quatro plantas e as barras representam o erro padrão. UFCA, 2014.
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Tal aumento pode estar associado ao incremento da expressão de transportadores
envolvidos na aquisição de potássio, o qual ocorreu apesar da redução do crescimento
radicular (Figura 2). O crescimento das raízes das plantas, estimado através de medidas da
sua área, sob condições controle foi 1,8 vezes maior do que as plantas cultivadas com o nível
mais alto de salinidade.
Em Arabidopsis submetidas à salinidade houve um aumento na expressão de canais de
potássio com o aumento do nível de estresse (ARDIE; LIU; TAKANO, 2010).

Figura 2. Crescimento radicular de Panicum maximum cv. Mombaça submetidas a diferentes
níveis de salinidade e usadas nos experimentos de absorção de potássio. Os dados
representam a média de quatro plantas e as barras representam o erro padrão. UFCA, 2014.
Os efeitos da salinidade no crescimento radicular variam de acordo com dados
encontrados na literatura. Gurgel et al. (2003) verificaram que a salinidade prejudicou mais o
sistema radicular que a parte aérea. Por outro lado, Correia et al. (2005) observaram que os
efeitos da salinidade em plântulas de arroz, são maiores à medida que se eleva o nível salino e
que a parte aérea é mais afetada do que as raízes, o que denota sua maior sensibilidade aos
sais. Ainda, Shannon et al. (1997) observaram que mesmo as raízes estando diretamente
expostas à ambientes salinos, seu crescimento é menos afetado que a parte aérea.
A capacidade que algumas plantas têm em desenvolver um sistema radicular adaptado a
condições de estresse ou características favoráveis a maior absorção de água e de sais
minerais está relacionada com fatores genéticos que controlam os aspectos fisiológicos e
morfológicos desses órgãos (CLARK, 1977; SANES, 2009).
O crescimento das raízes de Panicum maximum foi afetado com níveis altos de
salinidade Figura 2, contudo a absorção foi estimulada. Este resultado contraria os dados
apresentados por Vilela; Anghinoni (1984) que observaram que o crescimento das raízes é
importante principalmente para a absorção dos nutrientes que se deslocam pelo mecanismo de
difusão, como o potássio.
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CONCLUSÕES
Plantas de Panicum maximum cv. Mombaça aumentam a absorção de K+ quando
submetidas a estresse salino. Sendo assim, as plantas dessa cultivar quando submetidas a esse
tipo de estresse não sofrem com os efeitos da salinidade, pois o potássio atua como um
mecanismo de tolerância.
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RESUMO: A banana está entre as principais frutas comercializadas mundialmente, por ser
uma cultura muito cultivada, torna-se susceptível ao ataque de patógenos, destacando-se o
Colletotrichum musae, causador da antracnose, acometendo os frutos em pós- colheita,
ocasionando danos irreversíveis e prejuízos ao produtor. Dessa forma, o objetivo desse trabalho
foi avaliar in vitro a eficácia de óleos essenciais de espécies vegetais no controle da antracnose
em banana. Os materiais com sintoma dessa doença foram coletados de frutos maduros
infectados da banana Prata (Musa AAB subgrupo Prata), lavados em água corrente, imersos por
1 minuto no álcool 70%, e por 30 segundos hipoclorito de sódio a 1%, depois em água
esterilizada, discos de micélio com 0,5 cm de diâmetro das culturas purificadas foram
transferidos para placas contendo meio de cultura BDA, com as respectivas concentrações,
submetidas à câmara de crescimento BOD à temperatura 25°C e fotoperíodo de 12 horas e
vedadas com filme PVC, fazendo a medição diária, durante sete dias. Os dados obtidos foram
submetidos à análise de variância, e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade. Com base nos resultados obtidos quanto ao efeito inibidor dos óleos essenciais
vegetais de andiroba, e coco, houveram esse resultado, quanto maior foi a dosagem menor o
seu crescimento, diferindo significativamente em relação à testemunha, os óleos comprovam a
eficiência da utilização de antifúngicos naturais na bioprospecção de fungicidas.
Palavras-chave: Colletotrichum musae, controle alternativo, pós colheita.

OILS ESSENTIAL IN CONTROL OF ANTHRACNOSE
IN BANANA
ABSTRACT: The banana is among the main fruits marketed worldwide, to be a very cultivated
culture, it becomes susceptible to pathogen attack, highlighting the Colletotrichum musae,
which causes anthracnose, affecting the fruit in post-harvest, causing irreversible damages the
producer. Thus, the aim of this study was to evaluate in vitro the efficacy of essential oils of
plant species in controlling anthracnose in banana. The Materials with symptoms of this disease
were collected from infected mature fruits of banana (Musa AAB Silver subgroup), washed
with tap water, immersed for 1 minute in 70% ethanol, and 30 seconds to 1% sodium
hypochlorite, then with water sterilized mycelia discs of 0.5 cm diameter purified cultures were
transferred to plates containing BDA culture medium, with the respective concentrations,
subject to the growth chamber BOD temperature 25 ° C and a photoperiod of 12 hours and
sealed with film PVC, making the measurement daily for seven days. The data were submitted
to analysis of variance and means compared by Tukey test at 5% probability. Based on the
results obtained on the inhibitory effect of plant essential oils of andiroba and coconut, there
were such a result, the higher was the lowest dosage their growth, differing significantly
compared to the control, oils demonstrate the efficient use of natural antifungal in
bioprospecting fungicides.
KEYWORDS: Colletotrichum musae, alternative control, post harvest.
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INTRODUÇÃO
A banana (Musa spp.) está entre as principais frutas comercializadas mundialmente,
contendo vitaminas, minerais, carboidratos, proteínas, gorduras e pouco teor calórico, é
consumida na maioria das vezes “in natura” (EMBRAPA, 2006). É cultivada, principalmente,
em pequenas propriedades, mas que com o passar dos anos vem aumentando o cultivo em
diferentes regiões, sendo relevante para a fixação do homem no campo e consequentemente
aumentando-se a geração de emprego rural, tornando-se acessível as classes menos qualificadas
da população (EMBRAPA, 2000).
Por ser uma cultura muito cultivada, torna-se susceptível ao ataque de patógenos
ocasionando decréscimos na sua produção impossibilitando a comercialização do fruto (DEL
PONTE, 2009).
Entre os fitopatógenos prejudiciais encontra-se o Colletotrichum musae, causador da
antracnose, acomentendo os frutos em pós colheita, é disseminado através da chuva, vento,
restos florais, dentre outros, onde estão dispersos os esporos do causador, germinando e
infectando os frutos ainda verdes, permanecendo quiescentes até a maturação, esses frutos tem
um amadurecimento acelerado, onde visualmente tornam se inapropriado para o consumo e
posterior exportação (EMBRAPA, 2004; DEL PONTE, 2009).
Os óleos essenciais são estudados como alternativa para esse controle, por possuírem ação
farmacológica, ocasionando algum tipo de reação favorável ao controle de doenças que assolam
a população (CONDESSA, 2011). Cunico et al. (2013) relataram a facilidade de plantio e
posterior acesso facilitando ainda mais sua utilização.
O objetivo deste trabalho foi avaliar in vitro a eficácia de óleos essenciais no combate a
antracnose na banana.
MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi conduzido no laboratório de Fitopatologia da Universidade Federal do Acre
(UFAC), “Campus” Cruzeiro do Sul, Centro Multidisciplinar – CMULT, em delineamento
experimental inteiramente casualizado (DIC), em esquema fatorial 2x4 (5 óleos vegetais x 4
concentrações) com quatro repetições, além de duas testemunhas, uma positiva com apenas um
disco do fungo no meio BDA, e outra negativa com o fungo no meio com a adição do Fungicida
Nativo® na concentração de 200 µL.L-1, com quatro repetições.
Os óleos testados foram das espécies vegetais, Andiroba (Carapa guianensis Aubl.), e
Coco (Cocos nucifera L.).
Os materiais com sintoma de Antracnose (Colletotrichum musae) foram coletados de
frutos maduros doentes da banana Prata (Musa AAB subgrupo Prata), em seguida lavados em
água corrente, imersos por 1 minuto no álcool 70%, e por 30 segundos hipoclorito de sódio a 1
%, depois banhados em água esterilizada.
Dentro da câmara de fluxo laminar o inoculo foi repicado com 5 mm de diâmetro do
micélio de C. musae, e postos no centro de placas de Pétri contendo 20 mL de meio de cultura
BDA, onde foram acrescidas as quantidades de 50, 100, 150, 200 µL de cada óleo vegetal.
Como avaliação, a cada 24 horas durante sete dias, mensurou-se com escalímetro o
crescimento em raio da colônia do fungo. A atividade antifúngica de cada tratamento foi
avaliada pela inibição ou não do crescimento micelial do patógeno. As variáveis analisadas
foram: Média do Crescimento Micelial (CRM) obtida pelo cociente do crescimento micelial
total pelo número de dias de avaliação; Indice de Crescimento Micelial (ICM) obtido pelo
cociente do crescimento micelial do primeiro até o último dia (C1, C2,...,Cn) e número do dia
da avaliação (N1, N2,...,Nn); Porcentagem de Inibição do Crescimento (PIC) obtida pelo
cociente da diferença entre o diâmetro das colônias das testemunhas e tratamentos pelo
diâmetro das colônias das testemunhas.
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Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância, e as médias comparadas pelo
teste de Tukey a 5% de probabilidade utilizando-se o Sisvar (FERREIRA et al; 1992).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os óleos vegetais de coco (Cocos nucifera L.) (figura 1a) e andiroba (Carapa guianensis
Aubl.) (figura 1b) apresentaram efeito antifúngico, inibindo o crescimento micelial de
Colletotrichum musae.
Crescimento Micelial (mm)

a

b

Doses (µL)

Doses (µL)

Figura 1: Efeito dos óleos essenciais de coco (a) e andiroba (b) sobre o crescimento micelial
de Colletotrichum musae. Cruzeiro do Sul, AC. 2014.
O óleo de coco nas doses de 100 a 200 μL apresentou maior eficiência em inibir o
crescimento do fungo, evidenciando que o efeito antifúngico aumenta com a dosagem. Em
relação ao óleo de andiroba, em que pese o efeito inibidor, o aumento da dose não interfere no
crescimento dos micélios de Colletotrichum musae.
Trabalho similar foi encontrado por Guimarães et al. (2011), observando que o óleo
essencial de capim-limão (Cymbopogon citratus), inibiu totalmente o crescimento micelial dos
patógenos, seguidos de suas respectivas doenças, Alternaria alternata,(antracnose), C.
gloeosporioides (antracnose do mamoeiro), Fusarium oxysporum cubense (mal do panamá) e
Bipolaris sp (mancha de bipolaris).
Tabela 1. Média do crescimento micelial (CRM), Porcentagem de inibição do Crescimento
(PIC) e Índice de Crescimento micelial (ICM) dos óleos de coco e andiroba em relação ao teste
controle. Cruzeiro do Sul, AC. 2014.
Tratamento
(µL)
Fungicida
0
50
100
150
200

COCO
CRM (mm)
0,60 a
8,88 d
5,62 c
4,70 b
4,52 b
4,12 b

PIC (%)
93,18 c
36,71 b
49,09 a
47,12 a
53,59 a

ANDIROBA
ICM
1,55 a
7,60 d
5,84 c
4,25 bc
4,14 b
3,86 b

CRM (mm) PIC(%) ICM
0,6 a
93,18
1,55 a
8,88 c
7,6 c
8,15 bc
8,15 a 6,98bc
7,81 bc
7,81 a 6,99bc
8,32 bc
8,32 a 7,24bc
6,97 b
6,97 a
5,88 b
(Continua)
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(Conclusão)
CV (%)
F
DMS

6,29
319,08
0,67

5,88
109,12
7,88

16,46
29,55
1,68

10,81
71,23
1,65

3,22
9071,34
1,75

11,08
46,06
1,5

OBS: Nas colunas médias seguidas de mesma letra não diferem (p<0,05) entre si segundo teste
Tukey a 5% de significância.
Analisando os índices da tabela acima, quanto à utilização de diferentes concentrações de
óleo vegetal de coco (Cocos nucifera L) e andiroba (Carapa guianensis Aubl.,), em relação à
testemunha, foi observado que,o Índice de Crescimento Micelial, diferiu significativamente
pelo teste Tukey, onde prevaleceu na maioria das concentrações letras diferentes. Corroborando
com esse resultado, foi verificado por Antunes e Javacob (2010), que a utilização dos óleos
essenciais de andiroba, de coco e eucalipto apresentaram esse mesmo efeito inibidor no fungo,
sendo utilizado possivelmente como futuro fungicida.
CONCLUSÕES
Os óleos essenciais de Cocus nucifera e Oenocarpus bataua apresentam potencial
antifúngico para o fungo Colletotrichum musae.
Nas concentrações de 100 a 200 μL (microlitros) houve maior efeito inibidor, quando
comparado com as demais, onde quanto maior foi a dosagem menor o crescimento micelial.
Com relação à testemunha em relação à testemunha, foi observado que,o Índice de
Crescimento Micelial, diferiu significativamente, prevalecendo na maioria das concentrações
letras diferentes, comprovando esse efeito inibidor desses óleos combatendo possivelmente esse
fitopatógeno.
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RESUMO: As práticas agrícolas são praticadas há mais de dez mil anos sem o uso de insumos
químicos e só há pouco mais de meio século que o uso intensivo de agrotóxicos vem sendo
utilizado na agricultura como forma de protegê-la do ataque de pragas e doenças (LONDRES,
2011). o objetivo deste trabalho foi avaliar a percepção de alunos do Colégio Técnico de
Floriano (CTF) sobre o uso dos agrotóxicos na agricultura e os efeitos nocivos que os mesmos
trazem a saúde humana. O estudo foi realizado com estudantes dos cursos técnicos de
agropecuária e agroecologia por meio da aplicação de questionário e atividades de educação
ambiental. Os resultados demonstraram que é do conhecimento dos alunos entrevistados os
danos causados pelo uso de agrotóxicos na alimentação e na saúde humana, optando por
escolher alimentos saudáveis, livres desses insumos químicos.
Palavras–chave: agroquímicos, educação ambiental, remédio, veneno.

PESTICIDES IN THE VIEW OF THE FLORIANO TECHNICAL HIGH
SCHOOL STUDENTS
ABSTRACT: Agricultural practices are practiced for over ten thousand years without the use
of chemical inputs and there is only little more than half a century that the intensive use of
pesticides has been used in agriculture as a way to protect it from attack by pests and diseases
(LONDON , 2011). The aim of this study was to evaluate the perception of students of the
Colégio Técnico de Floriano (CTF) on the use of pesticides in agriculture and the harmful
effects that they bring to human health. The study was conducted with students of technical
courses of agriculture and agroecology through the application of the questionnaire and
environmental education activities. The results demonstrated that it is the knowledge of the
students surveyed the damage caused by the use of pesticides in food and human health, opting
to choose healthy foods free of these chemical inputs.
KEYWORDS: agrochemicals, environmental education, medicine, poison.
INTRODUÇÃO
O setor agrícola é de suma importância para a humanidade, pois além de ser gerador de
renda, é responsável pelo abastecimento de alimentos da sociedade. As práticas agrícolas
começaram a ser praticadas a cerca de dez mil anos atrás pelos homens pré-históricos, o que
lhes permitiu, gradativamente, deixar de ser coletor e nômade (NORO & SEREIA, 2014). As
práticas agrícolas são praticadas há mais de dez mil anos sem o uso de insumos químicos e só
há pouco mais de meio século que o uso intensivo de agrotóxicos vem sendo utilizado na
agricultura como forma de protegê-la do ataque de pragas e doenças (LONDRES, 2011). Com
o crescimento acelerado da população e, consequentemente, a necessidade de produzir mais
alimentos houve a necessidade de intensificação da agricultura.
O processo de modernização da agricultura, ocorrido a partir da década de 1950 na
Europa, e no Brasil a partir da década de 1960, trouxe inúmeras consequências sociais,
econômicas e ambientais. Com o intuito de aumentar a produtividade agrícola, a fim de
amenizar, ou até acabar com a fome da sociedade, adotou-se um padrão de agricultura
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tecnológica, tendo como principais características o uso intensivo de máquinas, uso de
agrotóxicos e fertilizantes, monocultivos, desbravamento de terras para agricultura (NORO &
SEREIA, 2014). Para Balsan (2006) a modernização agrícola aumentou a produtividade
agrícola, todavia, levou a impactos ambientais indesejáveis, dentre os quais destacam-se a
destruição das florestas e da biodiversidade genética, a erosão dos solos e a contaminação dos
recursos naturais e dos alimentos. A modernização agrícola não trouxe apenas boas
consequências, dentre as mais severas, destaca-se o uso indiscriminado dos agrotóxicos.
De acordo com Lucchesi (2005) e Londres (2001) os agrotóxicos começaram a ser
utilizados após a segunda Guerra Mundial, como arma química, nas Guerras do Vietnã e da
Coréia, e como defensivos agrícolas, principalmente durante a Revolução Verde, onde as
indústrias químicas que fabricavam esses venenos enxergavam a agricultura como um mercado
para a comercialização de seus produtos. De acordo com Peres et al. (2005) os agrotóxicos são
agentes desenvolvidos a partir de compostos químicos ou biológicos, com a finalidade de matar,
exterminar, combater a vida. Sabe-se da eficiência dessas substâncias para o controle de pragas
e doenças agrícolas, pouco se sabe sobre os riscos que essas substâncias trazem à saúde humana.
Somente em 1962 veio o primeiro alerta do risco dos agrotóxicos, Rachel Carson,
escritora norte-americana publicou um livro chamado “Silent Spring”, em português
“Primavera Silenciosa”, onde descreveu os riscos dos agrotóxicos à saúde humana e ao meio
ambiente (LUCCHESI, 2005). Os agrotóxicos são substâncias que podem provocar riscos à
saúde pública e ao meio ambiente a depender do grau de contaminação e do tempo de exposição
durante a aplicação, podendo provocar abortos, defeitos em crianças em gestação, câncer,
distúrbios hormonais, poluição de água e rios, poluição do solo, etc (CASTRO &
CONFALONIER, 2005; LUCCHESI, 2005; LONDRES, 2011).
A contaminação por agrotóxico não atinge somente as pessoas que o aplicam ou que
moram no campo, segundo Londres (2011) o consumo de alimentos contaminados com
agrotóxicos podem acarretar sérios problemas à saúde humana, os efeitos podem aparecer ao
longo de vários anos de consumo desses produtos. Todavia, não é do conhecimento da
população dos sérios ricos causados pelo uso dos agrotóxicos, o próprio agricultor ou
trabalhador rural muitas das vezes não têm noção dos ricos que estão expostos ao realizar a
aplicação desses insumos. Além disso, a população urbana é fortemente afetada, consumido
alimentos altamente contaminados, porém poucos sabem sobre os riscos.
Sendo a escola local de multiplicação de conhecimentos, tornam-se necessárias ações
junto aos estudantes em que possam identificar seu conhecimento sobre os danos causados pelo
uso dos agrotóxicos na saúde humana e no meio ambiente ao mesmo tempo em que se realize
atividades de educação ambiental para esclarecimento destes temas. Diante do exposto o
objetivo deste trabalho foi avaliar a percepção de alunos do Colégio Técnico de Floriano (CTF)
vinculado à Universidade Federal do Piauí (UFPI), situado no município de Floriano (PI), sobre
o uso dos agrotóxicos na agricultura e os efeitos nocivos que os mesmos trazem a saúde humana.
MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi realizado com estudantes dos cursos técnicos de agropecuária e agroecologia
do Colégio Técnico de Floriano (CTF) vinculado à Universidade Federal do Piauí (UFPI),
situado no município de Floriano (PI). O município de Floriano está localizado na Zona
Fisiográfica do Médio Parnaíba, à margem direita desse mesmo Rio, a 240 km da capital do
estado do Piauí, Teresina.
Na coleta de dados foi elaborado um questionário com questões semiestruturadas, de
múltipla escolha que abordavam o conhecimento desses alunos quanto ao uso dos defensivos
agrícolas, seus efeitos na alimentação e na saúde humana, bem como as práticas alternativas de
produção de alimentos sem o uso de agrotóxicos.
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Após a aplicação do questionário, foi realizado atividades de educação ambiental com as
turmas do ensino técnico do CTF. Logo, foram abordados em forma de palestras expositivas
temas relacionados ao uso de agrotóxicos na agricultura (origem e finalidade), os impactos
causados pelo uso de agrotóxicos na saúde e no meio ambiente, controles alternativas ao uso de
agrotóxicos na agricultura, agricultura orgânica e práticas agroecológicas. Em seguida foi
aplicado o mesmo questionário, com o intuito de observar se os estudantes manteriam a mesma
opinião em relação à utilização dos agrotóxicos na agricultura.
Após a coleta dos dados, os mesmos foram tabulados em planilha Excel e representados
em forma de gráficos para melhor visualização e discussão.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram entrevistados 74 estudantes de faixa etária entre 15 a 30 anos, sendo 55% do sexo
masculino e 45% do sexo feminino, destes 85% residem na zona urbana. Quando questionados
se sabem para que serve o uso de agrotóxicos na agricultura, 96% dos entrevistados afirmaram
saber para que serve, após a realização das atividades de educação ambiental passou para 99%
o número de estudantes que afirmaram saber para que serve o uso de agrotóxicos (Figura 1).

Figura 1. Respostas dos estudantes do Colégio Técnico de Floriano (CTF) a cerca da
importância do uso de agrotóxicos na agricultura antes e após atividades de educação ambiental
sobre o uso e impactos dos agrotóxicos. CTF-UFPI, 2015.
O uso dos agrotóxicos tem a finalidade de controlar doenças, aumentar a produtividade
das culturas agrícolas e proteger as lavouras contra insetos e outras pragas, sendo comum o seu
uso em diversas regiões agrícolas. Observou-se que quando questionados sobre o uso de
agrotóxicos na sua região, 52% dos entrevistados afirmaram que sim, 18% que não, enquanto
30% não sabem se é comum o uso de agrotóxicos na região de Floriano, no Piauí.
Quando questionados sobre a importância do uso de agrotóxicos na agricultura 11% dos
entrevistados considera importante, pois se não aplicar agrotóxico não tem como produzir
muitos alimentos. 31% dos estudantes consideram que o uso dos agrotóxicos não é importante,
visto que existem medidas em que há produção de muitos alimentos saudáveis sem o uso desses
defensivos agrícolas. De fato há maneiras de se produzir sem a utilização dos defensivos
químicos, adotando formas de controle de pragas e doenças alternativas. Dentro desse panorama
há a agroecologia, onde busca-se produzir sem o uso dos agrotóxicos. A agroecologia consiste
numa técnica de manejo e uso do solo que objetiva produzir de maneira sustentável, sem agredir
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o meio ambiente, considerando as lavouras como ecossistemas onde as interações ecológicas
devem ser respeitadas (CAMPANHOLA & VALARINI, 2001; LEFF, 2002).A maioria dos
entrevistados (58%) responderam talvez, pois o uso de agrotóxico pode prejudicar ou não a
produção de alimentos, dependendo de outros fatores. Ao analisar a Figura 2, observa-se que
após as atividades de educação ambiental a opinião dos entrevistados mudou, onde a grande
maioria (64%) afirmou que o uso dos agrotóxicos não é essencial na agricultura, devido às
outras formas de produção alternativas ao uso dos agrotóxicos. De fato existem práticas
agronômicas eficazes para contornar o uso viciante dos agrotóxicos, como a agricultura de base
ecológica, a agricultura orgânica. Todavia, Sousa et al. (2012) ressaltam que a atuação antrópica
nos agroecossitemas foram tão intensas que atualmente é difícil produzir alimentos livre de
agroquímicos. Esses autores completam que somente aqueles agricultores compromissados
com o seu bem-estar, com os de seus clientes e com a conservação ambiental que estão
buscando alternativas para controlar pragas e doenças em uma produção livre de agroquímicos.

Figura 2. Percepção dos estudantes do ensino médio do Colégio Técnico de Floriano (CTF)
sobre a importância do uso de agrotóxico na produção agrícola antes e após atividades de
educação ambiental sobre o uso e impactos dos agrotóxicos. CTF-UFPI, 2015.
Ao serem questionados se o uso de agrotóxicos causam danos à saúde humana 95% dos
entrevistados afirmaram que sim e 5% afirmaram que talvez. Após as atividades de educação
ambiental passou para 99% o número de estudantes que afirmaram que o uso de agrotóxicos
causam danos à saúde humana. Os agrotóxicos são substâncias que podem provocar riscos à
saúde pública e ao meio ambiente a depender do grau de contaminação e do tempo de exposição
durante a aplicação, podendo provocar abortos, defeitos em crianças em gestação, câncer,
distúrbios hormonais, poluição de água e rios, poluição do solo, etc (CASTRO &
CONFALONIER, 2005; LUCCHESI, 2005; LONDRES, 2011). A contaminação por
agrotóxico não atinge somente as pessoas que o aplicam ou que moram no campo, segundo
Londres (2011) o consumo de alimentos contaminados com agrotóxicos podem acarretar sérios
problemas à saúde humana, os efeitos podem aparecer ao longo de vários anos de consumo
desses produtos.
Atualmente é crescente a preocupação da sociedade com a origem dos alimentos
consumidos. Cada vez mais os consumidores estão se tornando exigentes, preferindo alimentos
saudáveis e isentos de insumos químicos. Essa preferência também foi observada no presente
estudo, onde 97% dos entrevistados responderam que se tivesse como escolher entre alimentos
produzidos com o uso de agrotóxicos e alimentos sem o uso de agrotóxicos optaria alimentos
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livres de agrotóxicos, após as atividades de educação ambiental 100% dos entrevistados
responderam que optaria em consumir alimentos produzidos sem o uso de agrotóxicos.
Resultados semelhantes foram observados por Pereira et al. (2014), onde 96% dos entrevistados
optaram por consumir alimentos produzidos sem o uso de agrotóxicos. Nesse cenário atual é
crescente a demanda por alimentos produzidos de forma orgânica.
A agricultura orgânica baseia-se na produção de alimentos livres de agrotóxicos e no uso
mínimo de insumos externos (CAMPANHOLA & VALARINI, 2001; LUCCHESI, 2005;
BORGUINI & TORRES, 2006). De acordo com Borguini & Torres (2006) os alimentos
orgânicos são regulamentados no Brasil pela Lei Federal nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003,
esses alimentos são produzidos sem a utilização de agrotóxicos e demais insumos químicos. A
produção de alimentos orgânicos no Brasil está crescendo, Campanhola & Valarini (2001)
atribui esse crescimento a preocupação da população em consumir alimentos mais saudáveis e
que não sejam prejudiciais à saúde. Os produtos orgânicos são certificados, no Brasil há mais
de 50 produtos com o selo de orgânico (BORGUINI & TORRES, 2006). Estudos comprovam
que os alimentos orgânicos são mais nutritivos que os alimentos convencionais, que por mais
que sejam bem lavados ainda possuem resíduos químicos dos agrotóxicos aplicados durante
sua produção.
Há uma grande discussão quanto a finalidade dos agrotóxicos. Seria este produto remédio
ou veneno? Do ponto de vista toxicológico pode-se determiná-lo como veneno, entretando para
a indústria química é usual desguiná-lo como remédio de planta. 58% dos entrevistados
consideraram os agrotóxicos como veneno, enquanto esse número passou para 90% após as
atividades de educação ambiental (Figura 3).

Figura 3. Agrotóxico: veneno ou remédio na visão dos estudantes do ensino médio do Colégio
Técnico de Floriano (CTF) antes e após atividades de educação ambiental sobre o uso e
impactos dos agrotóxicos. CTF-UFPI, 2015.
Ao serem questionados se já participaram de alguma palestra ou evento em seu colégio
no qual foi esclarecido o uso dos agrotóxicos na agricultura 78% dos entrevistados afirmaram
que não. O que demonstra que ainda é pouco divulgado os efeitos do uso dos agrotóxicos na
agricultura sobre a saúde humana e o meio ambiente, conforme observado por Santos et al.
(2014). Para Pereira (2014) através de atividades de educação ambiental com estudantes podese alcançar a meta de conscientizar os discentes envolvidos sobre as questões ambientais e de
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segurança alimentar relacionadas ao modelo de agricultura que se utiliza, especialmente
comparando-se o modelo convencional e o agroecológico.
CONCLUSÕES
É do conhecimento dos alunos entrevistados os danos causados pelo uso de agrotóxicos
na alimentação e na saúde humana, optando por escolher alimentos saudáveis, livres desses
insumos químicos.
No ambiente escolar, a educação ambiental precisa ser um processo permanente e
contínuo, com a inserção de atividades diretamente ligadas aos temas relacionados ao uso e
impacto dos agrotóxicos e a segurança alimentar.
AGRADECIMENTOS
Os autores agradecem a Universidade Federal do Piauí pela oportunidade da realização
da pesquisa e às atividades de educação ambiental no Colégio Técnico de Floriano. E ao CNPq
pela concessão do apoio financeiro para a realização do sub-projeto “Letramentos para
agricultura: caminhos para segurança no manejo de agrotóxicos em pequenas comunidades”
integrado ao projeto “Múltiplos letramentos na Educação Profissional e Tecnológica”.
REFERÊNCIAS
BALSAN, R. Impactos decorrentes da modernização da agricultura brasileira. Campoterritório: revista de geografia agrária, v. 1, n. 2, 2006.
BORGUINI, R. G.; TORRES, E. A. F. S. Alimentos orgânicos: qualidade nutritiva e
segurança do alimento. Segurança Alimentar e Nutricional, Campinas, n. 13, v. 2, p. 64-75,
2006.
CAMPANHOLA, C.; VALARINI, P. J. A agricultura orgânica e seu potencial para o
pequeno agricultor. Cadernos de Ciência & Tecnologia, Brasília, v. 18, n. 3, p. 69-101, set.dez. 2001.
CASTRO, J. S. M. CONFALONIER, U. Uso de agrotóxicos no Município de Cachoeiras de
Macacu (RJ). Ciência & Saúde Coletiva, v. 10, n. 2, p. 473-482, 2005.
LEFF, E. Agroecologia e saber ambiental. Agroecologia e Desenvolvimento Rural
Sustentável, Porto Alegre, v.3, n.1, jan./mar.2002.
LONDRES, F. Agrotóxicos no Brasil: um guia para ação em defesa da vida. 1. ed. Rio de
Janeiro: AS-PTA – Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa, 2011. 190 p.
LUCCHESI, G. Agrotóxicos – construção da legislação. 1. ed. Brasília, DF: Câmera dos
deputados, 2005. 10 p.
NORO, V.; SEREIA, D. A. Trabalhando com projetos e problemáticas na formação de alunos
reflexivos: o uso de agrotóxicos e seus impactos. In: O professor PDE e os desafios da
escola pública paranaense: produção didático-pedagógica, 2010 / Secretaria de Estado
da Educação. Superintendência da Educação. Programa de Desenvolvimento Educacional. –
Curitiba : SEED – Pr., 2014.
PEREIRA D. S. In: I Simpósio de Extensão da UFRB. Anais… Cruz das Almas, Ba, 2014.

X Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 2015

Anais - Artigos 				

Ciências Agrárias - Agronomia

491

PEREIRA, D. S.; PEREIRA, E. G.; SANTOS, J. S. Efeitos do uso de agrotoxicos na
alimentação e na saúde humana-visão de estudantes do ensino médio. In: I Simpósio de
Agroecologia da Bahia. Anais… Ilhéus, Ba, 2014.
PERES, F. et al. Desafios ao estudo da contaminação humana e ambiental por agrotóxicos.
Ciência & Saúde Coletiva, v. 10, n. Supl, 2005.
SANTOS, J. S.; PEREIRA, D. S.; PEREIRA, E. G. Percepção de estudantes do ensino
superior sobre o uso e impactos dos agrotóxicos na saúde humana no municipio de Cruz das
Almas-Ba. In: I Semana de Ataulização em Ciências Agrarias, Ambientais e Biologicas,
2014. Anais… Cruz das Almas, Ba, 2014.
SOUSA, M. F.; SILVA, L. V.; BRITO, M. D.; FURTADO, D. C. M. Tipos de controle
alternativo de pragas e doenças nos cultivos orgânicos no estado de Alagoas, Brasil. Revista
Brasileira de Agroecologia, v. 7, n. 1, p. 132-138, 2012.

X Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 2015

Anais - Artigos 				

Ciências Agrárias - Agronomia

492

OS IMPACTOS SÓCIO-ECONÔMICOS DA PRODUÇÃO LEITEIRA
NO VALE DO JAMARI
Rodrigo Alves Ortiz1 Josinei Lucas Oliveira2José Elias de Almeida3Moises José Rosa de
Souza4 Magnus Batista Amorim5
1
Acadêmico de Engenharia Agronômica no IFRO – Campus Colorado do Oeste e-mail:
RodrigoOrtizhug@gmail.com;2 Acadêmico de Engenharia Agronômica no IFRO – Campus Colorado do
Oeste;3Professor Orientador. Docente do Curso Superior em Engenharia Agronômica no Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia – Campus Colorado do Oeste, na Disciplina de Metodologia e
Pesquisa Cientifica. Email: jose.elias@ifro.edu.br;4 Professor Orientador. Graduado em Letras, pela Fundação
Universidade Federal de Rondônia. Docente do Curso Superior em Engenharia Agronômica no Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia – Campus Colorado do Oeste, na Disciplina de
Linguagens e códigos. Email: moises.souza@ifro.edu.br;5 Professor orientador. Mestre em ciência do solo.
Email: magnoeg@gmail.com

RESUMO: Este artigo apresenta os impactos socioeconômicos da produção de leite no
estado de Rondônia, apresentando a produção que se situa na microrregião do Vale do Jamari,
na qual é composta por dez municípios, sendo; Ariquemes, Alto Paraíso, Buritis, Cacaulândia,
Campo Novo de Rondônia, Cujubim, machadinho do Oeste, Monte Negro e Rio Crespo. Os
municípios aqui citados contam em com a bovina-cultura leiteira como uma das principais
fontes de renda, onde esta colabora não só para a melhora da economia como também a vida
da população. A atividade tem ganhado destaque nas ultimas décadas, tendo em vista que esta
passou a fazer parte da agricultura familiar de muitas pessoas da região. Para obter os dados
apresentados neste trabalho, foram elaborados vários questionários no qual para respondermos
recorremos a varias pesquisas bibliográficas, tanto em artigos, como também em vários sites,
tais como: emater, Embrapa IBGE e IDARON. Os fatores ambientais e climáticos, somado a
praticidade e o baixo custo na atividade, colaboraram de forma significativa para a expansão
da produção leiteira na região, segundo dados da secretaria de Agricultura e Pecuária do
Estado de Rondônia, a produção tem em média acima de 2,2 milhões de litros de leite por dia,
sendo o maior produtor da região norte e a 9° bacia do país. A renda gerada através do gado
leiteiro modificou positivamente a sociedade rondoniense, dando uma melhor qualidade de
vida para as pessoas, tendo em vista um grande desenvolvimento econômico.
Palavras-chave: socioeconômico - leite - produção leiteira – Vale do Jamari – setor
Agropecuário.

IMPACTS PRODUCTION OF MILK IN SOCIAL AND ECONOMIC
JAMARI VALLEY
ABSTRACT: This article presents the socio-economic impacts of milk production in the
state of Rondônia, with a production that is located in the micro Jamari Valley, which consists
of ten municipalities, while; Ariquemes, Alto Paraíso, Buritis, Cacaulândia, New Rondônia
Field, Cujubim, hatchet West, Monte Negro and Rio Crespo. The municipalities have cited
here in with the bovine milk-culture as a major source of income, where it contributes not
only to the improvement of the economy as well as the lives of people. The activity has
gained prominence in recent decades, given that this became part of the family farms of many
people in the region. For the data presented in this paper were drawn up several
questionnaires in which to respond resort to various literature searches in both articles, as well
as on various website s such as: Emater, IBGE Embrapa and IDARON. Environmental and
climate factors, plus the convenience and low cost in activity, contributed significantly to the
expansion of milk production in the region, according to the secretary of Agriculture and
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Livestock of the State of Rondônia, production has averaged above 2 2 million liters of milk
per day, the largest producer in the northern region and the 9th basin of the country. The
income generated through dairy positively changed the rondoniense society, giving a better
quality of life for people with a view major economic development.
KEYWORDS: socioeconomic - Milk production - Valley Jamari - sector agricultural.
INTRODUÇÃO
A atividade leiteira é uma das principais fontes de renda para os pequenos agricultores
de Rondônia, sendo uma atividade em crescimento nos últimos anos no estado. Desde as
últimas décadas a produção de leite vem mudando o a situação de muitas famílias que residem
no campo assim também como na zona urbana (Vânia Beatriz Vaconcelos de Oliveira, 2007).
O vale do Jamari é uma região com altos índices de residentes na zona rural, esse fato
corrobora com um grande avanço na pecuária leiteira da região. O leite tem uma grande
importância para o vale do Jamari, tendo em vista que, é um dos produtos que movimenta a
economia local, sendo uma da mais importante fonte de renda para muitos moradores da zona
rural.
Os impactos da produção beneficiam os sitiantes da região e também a zona urbana,
pois o leite produzido vai para a cidade onde sofrerá o beneficiamento, para que seja realizado
esse processo é necessária mão de obra, esse fator é positivo quanto à geração de emprego nas
cidades.
A renda extra da atividade leiteira possibilitou a muitos produtores capacitar membros
familiares com cursos superiores, proporcionando melhorias socioeconômicas à região e a
cada dia a vida de muitos apresenta melhorias, o que trás um incentivo ao produtor para que
este continue em sua propriedade. O produtor rural é figura importante para a sociedade, pois
a alimentação das pequenas cidades provém de pequenas propriedades. Porém, muitos
encontram problemas em permanecer na zona rural migrando para as cidades, o que pode
dificultar o abastecimento das cidades da região. Nesse contexto o leite é uma alternativa de
renda diária, e conseqüentemente traz melhorias na condição de vida da pequena família no
campo.
O objetivo deste estudo foi de caracterizar a produção leiteira do vale do Jamari,
compreender o processo da produção, analisar a importância desse produto na região, além de
seus efeitos socioeconômicos na vida do produtor que está na zona rural e o efeito da
produção na região.
O VALE DO JAMARI
O Território Vale do Jamari faz parte da Mesorregião Leste do Estado de Rondônia.
Atualmente, este território é composto por 9 municípios: Alto paraíso, Ariquemes, Buritis,
Campo Novo de Rondônia, Cacaulândia, Cujubim, Machadinho d’ Oeste, Monte Negro e Rio
Crespo.
O Vale do Jamari foi criado em 29 de junho de 2003 durante a reunião extraordinária do
conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável de Rondônia (CEDRS), é um
espaço físico, geograficamente definido, continuo, compreendendo cidades e espaços rurais.
A área rural compreende em 31.770 km², correspondendo a 13,4% da área total do Estado.
Sua população está estimada em 174.963 habitantes, correspondendo a 12,7% do Estado,
destes 74.859 (cerca de 42,78%) são da zona rural ( PTDRS 2006- plano territorial vale do
Jamari)
O clima do Território Rural Vale do Jamari corresponde ao Equatorial quente úmido.
Por estar no reverso da Encosta Setentrional do Planalto Brasileiro, recebe influências das
massas de ar do Brasil Central, que por sua vez influência na dinâmica das chuvas. A
temperatura média está em torno dos 25ºC anuais e o índice pluviométrico variam de 150 mm
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a 2.000 mm, tendo uma altitude entre 200 e 300 metros. O período seco corresponde aos
meses de maio a setembro (PDTRS 2006).
O Vale tem como uma das principais atividades econômicas a pecuária leiteira. Esta
compõe a agricultura familiar de grande parte da região. Apesar de mais de 80% dos
produtores serem considerados pequenos e a falta de tecnologia ser um impasse para um
sucesso ainda maior, o Vale conta com a produção como um motor de arranque e fomentação
da economia local. Os investimentos em infra-estrutura e meios tecnológicos vêm
aumentando nas ultimas décadas, somado a esses fatores acompanham também o
melhoramento genético dos rebanhos que possibilita um grande aumento na produção. As
redes de resfriamento e laticínios não só beneficia os produtores como também a sociedade
urbana, tendo em vista que os laticínios apresentam muitas oportunidades de emprego para a
população, esses motivos são um dos que mais somam para o desenvolvimento da microregião de Rondônia (Sistema de produção de leite para Rondônia 2011).
A SITUAÇÃO SOCIOECONOMICA DO VALE DO JAMARI
O TVJ (Território do Vale do Jamari) conta com 9.942 territórios rurais, destes 2.485
são destinados a pecuária bovina e 1.520 a produção mista (lavoura branca e pecuária), o que
corresponde a 826.047 há (54,70%) dos 1.510.016 há que compõe o território. A região
apresenta cerca de 44.043 pessoas com algum tipo de ocupação na zona rural, destas 83,5%
são responsáveis pela propriedade e possuem familiares não remunerados. Esse é um dos
principais fatores pelo qual a região tem uma grande desenvoltura quanto à agricultura
familiar, com um foco principal na pecuária leiteira (plano territorial de desenvolvimento
rural sustentável 2006)
O leite no TVJ assim como nas demais regiões é uma das principais fontes de renda que
somam o PIB dos municípios, em alguns casos perdendo apenas para as áreas de indústria e
de serviços. Porém, vale ressaltar que muitos setores da indústria e de serviços possuem
alguma relação com a produção leiteira, as empresas que trabalham com rações, sais, casas
agropecuárias e laticínios estão diretamente ligados a pecuária.
O PIB do TVJ segundo dados do IBGE -2010 somavam R$ 3.257.501, desse total o
setor agropecuário colaborava com aproximadamente 937.616, o que corresponde a 28,78%
do total, menor apenas que a participação do setor deserviços e indústria em alguns casos. Os
municípios que apresentam os maiores indice no PIB da região são Ariquemes, Machadinho
do Oeste e Buritis, respectivamente. O gráfico 01 mostra a influencia da agropecuária nos
municípios do território do Vale do Jamari.
Gráfico 01: Influencia da agropecuária, indústria e serviços no PIB dos municípios em
porcentagens
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Fonte: IBGE- 2010
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A PRODUÇÃO LEITEIRA NO TVJ
A produção leiteira no vale do Jamari está em constante crescimento. Em 2013 a área
destinada a pecuária era de aproximadamente 31.770, 229 m2, (IDARON, 2013), com uma
população bovina de 2.576.695 cabeças, destes cerca de 670.013 cabeças eram de gado
leiteiro, o que corresponde a 26% do total.
Em 2013 7.128 propriedades da região estavam envolvidas com as atividades leiteiras
(IDARON, 2013), com destaque para município de Machadinho d' oeste que apresenta 1.674
propriedades rurais que tem a pecuária leiteira como a principal atividade. Nesse mesmo ano a
produção leiteira diária do vale foi de 399.167 litros, com produção anual de
143.700.120litros.
Segundo a Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril de Rondônia (IDARON), em
2012 haviam 87.829 animais em lactação na região do vale do Jamari, sendo que Buritis
apresentou a maior população, com 19.563 cabeças em lactação, seguido por Campo Novo de
Rondônia (16.948), e Machadinho D'Oeste (15.252).
A produção leiteira diária do vale do jamari é de 399.167 litros. Os três municípios que mais
colaborava com essa media foram: Buritis, Machadinho Do Oeste e Campo Novo de
Rondônia, com produção respectivamente; 86.505 L/dia, 76.886 L/dia, 73.375 L/dia.
1.1 FATORES QUE INFLUENCIAM A PRODUÇÃO
Um dos fatores que ajudam a produção da região é o fato de o TVJ apresentar uma
grande área disponível para a agricultura familiar, sendo praticada por mais de 80%da
população que reside na zona rural. Outro fator são os grandes índices pluviométricos que o
território apresenta índice de 1500 mm a 2.000 mm e além de temperatura em média de 25°c
anuais, o que favorece a atividade leiteira na região.
A atividade no vale do Jamari é em sua maioria feita de forma extensiva,se
caracterizando numa atividade “simples”, uma vez que o manejo utilizado por muitos
produtores é de baixo nível tecnológico. A produção leiteira também gera retorno rápido ao
produtor, uma vez que a renda é mensal o que pode, em alguns casos ser a maior parte renda
familiar. Motivo pelo qual muitos dos que residem na zona rural optam por essa atividade.
Os produtores buscam cada dia uma melhoria para sua produção visando sempre um
aumento quantitativo e qualitativo os bancos e cooperativas tem cada vez mais apoiado o
produtor, através de empréstimos concedidos ao sitiante é possível ter uma estrutura melhor e
mais adequada para um aumento de produção. Alem disso a região oferece uma praticidade
para o desenvolvimento da atividade tendo em vista os fatores climáticos que são favoráveis a
esse a atividade leiteira.
1.1.1 FATORES NEGATIVOS NA PRODUÇÃO
O motivo pelo qual o TVJ não apresenta maiores indícios em sua produção pode ser
compreendido pelo motivo de que, mais de 80% dos produtores são de pequeno porte,
somado a isso manejo que é praticado não é feita de forma correta por muitos pecuaristas.
O bom manejo é o maior responsável pelo sucesso de qualquer produção, sem uma
logística adequada o rendimento é baixo. Apesar de vários órgãos atuar na região, e a
EMATER também oferecer apoio ao produtor, muitos destes não tem conhecimento de como
deve ser feito o tratamento de seu rebanho, alem disso a capacidade de suporte das pastagens
da região não é boa tendo em vista que está em torno de 1,5 UA/ha. Esses fatores impedem
um maior aumento de produção leiteira no TVJ, apesar desses impasses a região vem se
desenvolvendo e seu resultado tem apresentado melhorias. (Sistema de produção de leite para
Rondônia 2011).
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RAÇAS LEITEIRAS QUE SÃO UTILIZADAS NA REGIÃO DO VALE DO JAMARI
A escolha da raça leiteira do rebanho, com qual o produtor irá trabalhar, deve ser o
primeiro passo do pecuarista que deseja investir na produção leiteira. Para os Sistemas de
Gado Leiteiro no Brasil, existem duas opções: as raças Puras ou seus Cruzamentos. Na região
do vale do Jamari se há uma diferença grande entre grandes produtores e pequenos
produtores, os proprietários que se disponham de equipamentos mais avançados utilizam
animais de raça pura, que se bem investido como na, pastagem, alimentação balanceada com
rações e silagem, medicamentos, os animais chegam a altos índices produtivos. Já aqueles
produtores menores acabam tendo apenas cruzamentos que as vezes benéficos sendo feitas de
maneira correta e também com seu lado negativo para aqueles que não conseguem manter o
nível do animal. Os produtores de menor proporção (geralmente integrantes da agricultura
familiar) tem uma menor produção comparado com os grandes produtores, mas não se deixam
abater com técnicas de manejo de animal e de pastagem, como por exemplo, rotação de
pastagem, silagem e outras técnicas utilizada para ter uma produção maior.
A exemplos de tais raças destaca-se como puras: Holandesa, Gir Leiteiro, Pardo Suíço,
Jersey e etc. Já as raças originadas a partir do Cruzamento de tais raças puras, temos:
Girolando, Lavínia e etc. As raças europeias, mais encontradas no país, são: Holandesa e
Jersey. As Zebuínas (Indianas), a mais utilizada é: o Gir Leiteiro. O produtor precisa ter
conhecimento das raças que poderá utilizar, para que dessa forma atinga a produção prevista
para seus devidos níveis, quando não se tem ainda esse conhecimento, o produtor pode buscar
a ajuda de técnicos. Essa ajuda é disponibilizada gratuitamente pelo órgão publico EMATER,
tanto por informações, como por visitas técnicas.
“Em se tratando de animais, há muito somos inclinados à ideia de que as raças

podem ser dispostas em uma hierarquia, desde a melhor até a mais inferior. Em vez
disto – cada uma delas, na verdade, tem suas vantagens e desvantagens, que variam
de uma região para outra”. Jay L. Lush (1951)

COMERCIALIZAÇÃO
A produção total de leite do vale do Jamari em 2012 foi de 143.700.120 (IDARON,
2013). Esta matéria prima é comercializada entre os produtores ou diretamente aos laticínios
ou associações que comercializam com os laticínios.
O total de propriedades que estão envidadas com as atividades agropecuária leiteira no
TVJ é 7.128, dessas 6.002 comercializam. Esse percentual colabora em média com 16 % do
total do estado de Rondônia (IDARON 2013) (que apresenta 35.344 propriedades que
comercializam), sendo a segunda região que mais possui desenvoltura à comercialização do
produto, (Gráfico 02).
Gráfico 02: QTD. De propriedades que comercializam leite em 2012/ região
QTD. Propri. Que comercializam leite
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Fonte: IDARON 2013
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Os municípios de Machadinho do Oeste, Buritis e Campo Novo de Rondônia, são os
que mais possuem propriedades que vendem leite diretamente para laticínios, os três juntos
somam 3.579 propriedades que representa 63,31% do total do TVJ que está estimado em
5.653 sítios. Dentre os três se destaca o município de Machadinho do Oeste com 1.301
localidades, esse fato pode ser explicado pelo fato de que o município é o que apresenta maior
tamanho territorial 8.509,320 km² (IBGE 2010).Os municípios de Cujubim e Cacaulândia
tiveram um acréscimo no numero de propriedades que vendem direto para laticínios.Ao
contrário, o município de Alto paraíso teve uma queda no número de propriedades (Tabela
05).
O leite comercializado para a in natura no TVJ é o que está em menor proporção, pois
esse produto caso esteja muito tempo exposto a temperaturas altas ele pode vir a perder
qualidade e não poderá ser industrializado, devido a esse fato ele é pouco revendido no estado
sem sofrer algum tipo de alteração do seu estado natural. Caso consideremos o valor atual do
litro de leite, que está em média de R$ 0,98 centavos, teríamos R$ 391.183,66 diários gerados
pela produção leiteira no TVJ.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dos dados apresentados e também analisando os levantamentos realizados sobre
a produção leiteira do território do Vale do Jamari, podemos dizer que a produção leiteira
exerce uma função de extrema importância sobre a região, tanto do ponto de vista social como
econômico.
A produção leiteira desde décadas vem trazendo uma melhor condição de vida ao
produtor e também a região e como um todo. O produtor a partir da produção leiteira passou a
enxergar de uma forma diferente a realidade da zona rural. Antes da atividade leiteira não
havia algo no sitio que o estimulava a morar na zona rural tendo em vista que ele não teria
condição de sobreviver, pois a renda era muito baixa, depois que começou a se trabalhar com
o leite o sitiante além de melhorar a sua qualidade de vida, começou a ser estimulado a
continuar em sua propriedade.
O leite como já foi abordado é o segundo maior impulsionador econômico do TVJ,
perdendo apenas para a indústria, porém vale ressaltar que se fizermos uma análise critica a
respeito de todo o processo perceberemos que ele está presente em vários setores da indústria.
Um exemplo claro dessa realidade são os laticínios, as casas agropecuárias, veterinárias entre
outras que estão diretamente ligadas à atividade leiteira.
A produção na região apresenta várias deficiências, as pastagens não são corretamente
manejadas, a alimentação não é muitas vezes ideal e o rebanho sofre com uma perda de
produção. Diante de tal situação é preciso haver uma intervenção mais direta do governo e do
município para apoiar o pequeno produtor que sustenta a produção. Além do apoio prestado
pela EMATER, seria interessante que incentivasse cada vez mais o produtor, através de
investimento em melhoria do rebanho, nas pastagens e alimentação, além disso, deve – se
também investir em treinamentos aos produtores para uma maior praticidade ao manejo do
rebanho.
A importância do leite no TVJ é notada com forte evidencia. Ao longo das décadas ela
vem crescendo e com isso sempre melhorando a vida dos sitiantes da região, e também
influencia a vida na zona urbana através dos empregos que ela proporciona seja de forma
direita ou indireta, ela sempre tem impulsionado o crescimento econômico da região e com
certeza sempre crescerá beneficiando a vida de todos os habitantes do território do Vale do
Jamari.
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RESUMO: O tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) e a cebola (Allium cepa L.), dentre as
olerícolas, são as de maior produção e consumo devido as suas propriedades nutricionais e
funcionais. As doenças de plantas em pós-colheita apresentam sérios problemas de perdas e
podem reduzir a produção e a produtividade de diversas culturas. Sabendo disso, este trabalho
teve como objetivo realizar um levantamento para identificar e quantificar sobre a incidência
e frequência de doenças fúngicas em pós-colheita de frutos de tomate e bulbos de cebola
comercializados na Central de Abastecimento do município de Juazeiro, semiárido baiano.
Foram coletados ao acaso 40 frutos e 40 bulbos, em quatro pontos de comercialização,
totalizando 160 frutos e 160 bulbos por amostragem, durante um período de três meses. Os
frutos e bulbos coletados foram avaliados no laboratório de Fitopatologia da Universidade do
Estado da Bahia. Os frutos de tomate e bulbos de cebola apresentaram elevada incidência de
doenças fúngicas pós-colheita, atingindo 86,86% e 49,38%, respectivamente. Verificou-se
também uma grande diversidade de doenças em frutos de tomate, onde os níveis de incidência
variaram entre 2,08 % e 48,75%, destacando-se Fusarium oxysporum f.sp. lycopercisi. O
mofo preto da cebola por Aspergillus niger van Tieghem apresentou a maior incidência
média. A diversidade de doenças constatada neste estudo sugere a necessidade do emprego de
medidas de controle mais efetivas durante as fases de produção e pós-colheita de olerícolas.
Palavras-chave: Allium cepa L., fitopatologia, Lycopersicon esculentum Mill, olericultura,
pós-colheita.

PERCENTAGE OF IMPACT OF FUNGAL DISEASES IN TOMATO
AND ONION POST-HARVEST, SOLD IN JUAZEIRO, SEMIARID
BAIANO
ABSTRACT: Tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) And onion (Allium cepa L.), among
the vegetable crops, are the largest production and consumption due to their nutritional and
functional properties. Plant diseases in post-harvest losses have serious problems and can
reduce the production and productivity of various crops. Knowing this, this study aimed to
conduct a survey to identify and quantify on the incidence and frequency of fungal diseases in
post-harvest of fruits of tomato and onion bulbs sold in Central Juazeiro municipal supply,
semiarid baiano. They were collected at random bulbs 40 fruits and 40, four points of sale,
fruit and totaling 160 bulbs 160 by sampling over a period of three months. The fruits and
collected bulbs were evaluated in Phytopathology Laboratory of the Bahia State University.
The fruits of tomato and onion bulbs showed high incidence of post-harvest fungal diseases,
reaching 86,86% and 49,38%, respectively. There was also a wide variety of diseases in
tomato fruits, where the incidence levels varied between 2,08% and 48,75%, highlighting
Fusarium oxysporum f.sp. lycopercisi. The black mold onion by Aspergillus niger van
Tieghem had the highest average incidence. The diversity of diseases verified in this study

X Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 2015

Anais - Artigos 				

Ciências Agrárias - Agronomia

500

suggests a need for more effective control measures during the phases of production and postharvest vegetable crops.
KEYWORDS: Allium cepa L., plant pathology, Lycopersicon esculentum Mill, horticulture,
post-harvest.
INTRODUÇÃO
A cebola (Allium cepa L.), dentre as olerícolas cultivadas pertencentes ao gênero
Allium, é a mais importante sob o ponto de vista de volume, consumo e valor econômico
(Souza & Resende, 2002). O tomate (Lycopersicon esculentum Mill.), pertence à família das
Solanaceae, é uma das olerícolas de maior produção e consumo. Os frutos de tomate possuem
significativas quantidades de pigmentos carotenóides, tiamina, niacina e vitamina C
(STEVENS,1985), e o seu armazenamento durante a fase de comercialização, é um fator
condicionante para a conservação e qualidade do produto.
As doenças de plantas em pós-colheita apresentam sérios problemas de perdas e podem
reduzir a produção e a produtividade de diversas culturas, tanto em quantidade quanto em
qualidade, e alteram a consistência, cor e sabor dos vegetais (BARKAI-GOLAN, 2001), e
podem ter causas diversas, dentre as quais se destacam as doenças fúngicas (CHITARRA &
CHITARRA, 1990), pois as ocasionadas por fungos ocorrem com maior frequência e
atividade (BOOTH & BURDEN, 1986), sendo responsáveis por 80 a 90% do total das perdas
nesta fase de produção (GULLINO, 1994).
Parte importante no processo de comercialização são os canais de distribuição de frutas
e hortaliças, onde ainda predominam as centrais de abastecimento ou Ceasas (ACCARINI et
al., 2000) e para identificação e caracterização de patógenos causadores de doenças em póscolheita envolvem coletas periódicas em diferentes pontos de comercialização (SILVEIRA et
al., 2001; SILVA et al., 2002; DANTAS et al., 2003; MUNIZ et al., 2003).
Os danos mecânicos, causados durante o transporte e a comercialização, além de
prejudicar diretamente a aparência dos frutos, podem diminuir o seu valor comercial e
nutricional pelas reações fisiológicas sofridas durante esse período. Na horticultura, a
detecção de micotoxinas em vegetais colonizados por fungos tem despertado preocupação
(SYLOS & RODRIGUEZ-AMAYA, 1999; DRUSCH & RAGAB, 2003), pois essas
substâncias constituem ameaça potencial à saúde, sendo tóxicas para animais e causadoras de
mutagênese e carcinogênese em células humanas (YIANNIKOURIS & JOUANY, 2002).
Dessa forma, este trabalho teve como objetivo realizar um levantamento para identificar
e quantificar sobre a incidência e frequência de doenças fúngicas em pós-colheita de bulbos
de cebola e frutos de tomate comercializados na Central de Abastecimento do município de
Juazeiro, semiárido baiano.
MATERIAL E MÉTODOS
A coleta das amostras dos bulbos de cebola e frutos de tomate foi realizada na Central
de Abastecimento - CEASA (S 09º25'12" – W 040º29'17") da cidade de Juazeiro-BA e
destinadas para avaliação no Laboratório de Fitopatologia e casa de vegetação do
Departamento de Tecnologia e Ciências Sociais da Universidade do Estado da Bahia - UNEB,
campus III. As amostragens foram realizadas mensalmente, durante o período de três meses,
de junho a agosto de 2009, onde foram coletados ao acaso 40 bulbos de cebola e 40 frutos de
tomate, distribuídos em quatro diferentes pontos de comercialização, sendo analisados 160
bulbos e frutos amostragem/mensal, com um total de 480 bulbos e frutos
amostragem/trimestral avaliados.
Os bulbos e os frutos coletados foram lavados com água e sabão, colocados para secar
em condições ambiente por 20 min e, em seguida, incubados sobre a base de placas de Petri
contendo algodão hidrófilo umedecido com água destilada esterilizada (ADE), sendo o
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conjunto envolvido com saco plástico, constituindo uma câmara úmida. Decorrido o período
de 48 h, a câmara úmida foi removida sendo os bulbos de cebola e frutos de tomate mantidos
em condições de temperatura ambiente (25+2ºC) por três dias. Após esse período, os bulbos e
frutos foram avaliados quanto à incidência de doenças fúngicas, caracterizadas pela
porcentagem de bulbos e frutos com sintomas de cada doença.
Os bulbos de cebola e frutos de tomate com sintomas de doenças fúngicas tiveram os
possíveis fitopatógenos isolados em laboratório com a desinfestação superficial de fragmentos
de tecidos lesionados com solução de hipoclorito de sódio e ADE na proporção de 1:3 (v:v)
por um minuto, seguida do plaqueamento dos fragmentos em meio de cultura batata-dextroseágar (BDA) acrescido de 0,05g de tetraciclina para evitar contaminação por bactérias. As
placas foram incubadas por oito dias, à temperatura de 28 ± 2 ºC, sob alternância luminosa
(12 h luz/12 h escuro).
Para avaliação da patogenicidade dos isolados fúngicos obtidos, foram seguidos os
postulados de Koch, sendo utilizados quatro bulbos de cebola e quatro frutos de tomate,
sadios e desinfestados como descrito anteriormente. Sob condições assépticas, utilizando-se a
câmara de fluxo laminar, selecionando-se dois pontos em cada bulbo e cada fruto e efetuados
ferimentos de aproximadamente 3 mm de profundidade, com auxílio de seringa flambada, nos
quais se depositou um disco de BDA com 5 mm de diâmetro contendo estruturas do fungo
teste e fixados com adesivo transparente. Os bulbos e frutos inoculados foram mantidos em
câmara úmida durante 48h, e depois observados diariamente para verificação do aparecimento
de sintomas e reisolamento dos patógenos.
Na identificação dos fungos foram adotados critérios estabelecidos internacionalmente
(ROSSMAN et al., 1994), com base nas observações micromorfológicas das culturas. Os
bulbos de cebola e os frutos de tomate foram avaliados quanto à incidência de doenças
fúngicas caracterizadas pela percentagem de bulbos e frutos, dos quais cada espécie fúngica
foi isolada e a patogenicidade confirmada dos fungos causadores de doenças de plantas,
conforme descrito por Michereff et al. (2003).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os frutos de tomate apresentaram elevada incidência de diferentes doenças fúngicas
pós-colheita em condições semiáridas (Tabela 1), atingindo 86,86% dos frutos de tomate
amostrados. Foram observadas também, entre os meses de coleta e avaliação dos frutos, à
incidência das Podridões por Fusarium oxysporum f.sp. lycopercisi Sacc, Geotrichum sp.,
Aspergillus niger van Tieghem, Colletotrichum gloeosporioides Penz e Alternaria solani
Sorauer em tomate.
TABELA 1. Incidência (%) de doenças fúngicas pós-coheita em frutos de tomate coletados
na central de abastecimento da cidade de Juazeiro, semiárido baiano, Brasil.
Incidência em frutos de tomate (%)
Doença
Junho Julho Agosto Média
Podridão por Alternaria solani
Podridão por Fusarium oxysporum f.sp. lycopercisi
Podridão por Colletotrichum gloeosporioides
Podridões não identificadas
Podridão por Geotrichum sp.
Podridão por Aspergillus niger

2,5
42,5
3,12
4,37
23,75
1,25

3,12
48,13
4,38
3,12
26,25
1,87

4,38
55,63
5,62
3,12
24,38
3,12

3,33
48,75
4,37
3,54
24,79
2,08

Dantas et al. (2003) corroboram com resultados de estudos realizados em vários
pontos de comercialização da Ceasa na cidade do Recife-PE, sobre a incidência e frequência
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de podridões pós-colheita em frutas, onde foi constatado que a incidência de doenças fúngicas
correspondeu 82,53 % em mamão (Carica papaya L.), 21,9% em laranja (Citrus sinensis L.).
A podridão por Fusarium oxysporum f.sp. lycopercisi apresentou a maior incidência média
(48,75%), seguida da podridão por Geotrichum sp. (24,79%). Embora a podridão por
Geotrichum sp. tenha apresentado o segundo maior nível de incidência em frutos de tomate e
essa doença ocorre como fator secundário associado a lesões causadas por outros agentes
patogênicos, torna o fruto impróprio para consumo “in natura” e potencialmente nocivo para o
processamento e beneficiamento.
De acordo com a Figura 1, observa-se que a antracnose apresentou uma média de
incidência de 4,37%, doença causada pelo fungo Colletotrichum gloeosporioides. Gellen et al.
(2000), relataram a antracnose como a doença que apresentou maior incidência em póscolheita de mamão “Surise Solo”. Em estudos realizados por Rezende & Fancelli (1997),
destacam que a antracnose como a principal doença de pós-colheita na produção de algumas
frutas tropicais, reduzindo o valor comercial dos frutos. Já a podridão por Alternaria solani
apresentou uma média de incidência de 3,33%, e as podridões não identificadas de 3,54%. O
aparecimento dos sintomas e sinais foram observados nos frutos durante todas as fases de
coleta.

Figura 1. Incidência (%) de doenças de podridões pós-colheita em frutos de tomate,
provenientes da Central de Abastecimento do município de Juazeiro, semiárido baiano, Brasil.
A podridão por Aspergillus niger van Tieghem apresentou a menor média de
incidência nos frutos de tomate, no entanto, este fato não desconsidera a importância de se
conhecer a sua flutuação média de incidência e sua frequência em frutos de tomate em póscolheita, pois dependendo da disponibilidade do inóculo, hospedeiro suscetível e condições
ambientais favoráveis, como ocorre nos centro de abastecimentos e comercializações, a
deterioração do fruto pode causar apodrecimento completo do mesmo, além desse
fitopatógeno, assim como outros, produzirem a patulina, uma micotoxina com potencial
carcinogênico e mutagênico (KRYGER, 2001).
Os bulbos de cebola apresentaram elevada incidência de diferentes doenças fúngicas
pós-colheita (Tabela 2), atingindo em 49,38% dos bulbos avaliados. Foram observadas
também, entre os meses de coleta e avaliações dos bulbos, à incidência do mofo preto por
Aspergillus niger van Tieghem e da podridão por Fusarium oxysporum f.sp. cepae. Alves et.
al. (2004) citam em seus estudos que a as espécies de Aspergillus tem causado prejuízos a
inúmeras culturas, entre elas amendoim, mamão, sisal, abóbora, cebola, cenoura, tomate, entre
outros. Peres et al. (2000) apontaram o Fusarium como o gênero de maior ocorrência no
Brasil. Os resultados obtidos confirmam a importância econômica das doenças em póscolheita e a necessidade de se conhecer o patossistema em pré e pós-colheita.
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De acordo com a Figura 2, observa-se que a podridão por Aspergillus niger van
Tieghem, agente causal da doença mofo preto, ocorreu em maior incidência (38,96%) nos
bulbos avaliados. Conforme supracitado, é sabido que esse fitopatógeno produz a patulina e
em alguns estudos, verificou-se que essa toxina já provocou efeitos tóxicos em animais, de
caráter teratogênico em camundongos, além de lesões pulmonares, hepáticas e renais
(GOKMEN & ACAR, 1998; RICHARD et al., 2003), efeitos gastrointestinais e neurotóxicos
(HOPKINS, 1993) e imunotóxicos (SHARMA, 1993). A podridão por Fusarium oxysporum
f. sp. cepae, apresentou incidência média de 10,42%.
TABELA 2. Incidência (%) de doenças fúngicas pós-colheita em bulbos de cebola coletados
na central de abastecimento da cidade de Juazeiro, Estado da Bahia, Brasil.
Incidência em bulbos de cebola (%)
Doença
Junho
Podridão por Fusarium oxysporum f.sp. cepae
6,88
Mofo Preto por Aspergillus niger van Tieghem
32,5

Julho
10
40

Agosto
14,38
44,37

Média
10,42
38,96

Figura 2. Incidência (%) de doenças pós-colheita, em bulbos de cebola, provenientes da
Central de Abastecimento de Juazeiro, semiárido baiano, Brasil.
CONCLUSÕES
Os frutos de tomate apresentam elevada incidência de diferentes doenças fúngicas póscolheita, atingindo 86,86% dos frutos analisados. Entre os meses avaliados, a podridão por
Fusarium sp. apresentou a maior incidência média, seguida de Geotrichum sp..
Os bulbos de cebola apresentaram elevada incidência de doenças fúngicas póscolheita, atingindo 49,38% dos bulbos analisados. Entre os meses avaliados, e mofo preto da
cebola por Aspergillus niger van Tieghem apresentou a maior incidência média, seguida da
podridão por Fusarium oxysporum f. sp. cepae (Hanazawa) Snyder e Hansen.
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RESUMO: A necessidade da conscientização ambiental nos povos requer uma sensibilização
no que tange ao cuidado ao próximo e ao meio ambiente, relativizando, desta forma, as
atitudes do indivíduo na comunidade inserida. O atual modelo de produção agrícola têm
trazido diversas ações degradantes ao meio ambiente e aos trabalhadores rurais. No âmbito
das Escolas Famílias Agrícolas a educação ambiental crítica proporciona aos estudantes
conhecimentos sobre um tipo de agricultura mais sustentável, o perigo da utilização de
agrotóxicos e o mal que estas substâncias causam à saúde humana e aos ecossistemas.
Adicionalmente, chama a atenção para a inserção de uma economia mais justa, a economia
solidária relacionada à agroecologia. Essas escolas têm como princípios quatro elementos: o
desenvolvimento do meio; a formação integral; pedagogia da alternância; e associativismo
local. Como metodologia da pesquisa foi realizada pesquisa de campo, com aplicação de
questionários sobre a temática da percepção ambiental no âmbito rural. Este artigo avaliou a
aplicabilidade da educação ambiental crítica relacionada a um diagnóstico da percepção
ambiental dos estudantes da Escola Família Agrícola situada no município de Seabra-BA. A
pesquisa concluiu que há a necessidade de uma maior exploração na temática da educação
ambiental no âmbito rural com os estudantes, principalmente quando tratamos da transição da
agricultura convencional para agriculturas mais sustentáveis.
Palavras-chave: educação ambiental, rural, sustentabilidade, transformação social

ENVIRONMENTAL PERCEPTION OF STUDENTS OF THE SCHOOL
FAMILY AGRICULTURAL IN THE MUNICIPALITY OF SEABRA-BA
ABSTRACT: The need for environmental awareness in people requires an awareness with
regard to care for others and the environment, relativising thus the attitudes of the individual
in inserted community. The current model of agricultural production have brought several
actions degrading the environment and farm workers. Under the Agricultural Family Schools
critical environmental education provides students with knowledge about a type of agriculture
more sustainable, the danger of the use of pesticides and the harm that these substances cause
to human health and ecosystems. Additionally, it draws attention to the inclusion of a more
just economy, the solidarity economy related to agroecology. These schools have the
principles four elements: the development of the environment; the integral formation;
pedagogy of alternation; and local associations. As research methodology field research was
conducted with questionnaires on the subject of environmental awareness in rural areas. This
article evaluated the applicability of the critical environmental education related to a diagnosis
of the environmental awareness of students of Agricultural Family School in the municipality
of Seabra, Bahia. The research concluded that there is need for further exploration on the
theme of environmental education in rural areas with students, especially when dealing with
the transition from conventional farming to more sustainable agriculture.
KEYWORDS: environmental education, rural, sustainability, social transformation
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INTRODUÇÃO
A consciência sobre a preservação ambiental deve ser despertada através da
transformação de atitudes e valores. Para acelerar essa mudança, a Lei 9795/99 instituiu a
Política Nacional de Educação Ambiental em que trata a questão como tema transversal que
envolve todo o currículo escolar do ensino fundamental, médio e superior.
A educação ambiental deve objetivar uma transformação social de caráter urgente que
busque conforme Sorrentino (2005), a superação das injustiças ambientais e sociais na
humanidade. Assim, a educação ambiental poderá ser efetivada de maneira mais abrangente.
A necessidade da conscientização ambiental nos povos requer uma sensibilização no
que tange ao cuidado ao próximo e ao meio ambiente, relativizando aí as atitudes do
indivíduo na comunidade inserida. Segundo Boff (2008), “Cuidar é mais que um ato; é uma
atitude. Portanto, abrange uma atitude de ocupação, preocupação, de responsabilização e de
envolvimento afetivo com o outro”
O atual modelo de produção agrícola têm trazido diversas ações degradantes ao meio
ambiente. A dinâmica do desenvolvimento econômico está fundamentada na pressão sobre os
ecossistemas naturais e agroecossistemas, causando degradação de solos, de áreas agrícolas,
de microbacias hidrográficas, de Áreas de Preservação Permanente, de florestas, rios e mares,
aumentando a pobreza no meio rural e promovendo a exclusão social (BRASIL, 2012).
Para a consolidação do preceito da sustentabilidade no meio rural é necessário uma
mudança de ações dos camponeses no que diz respeito ao uso dos recursos naturais. O maior
desafio é a construção de um processo de desenvolvimento em bases sustentáveis e a geração
de referências concretas sobre estratégias que fortaleçam a organização dos agricultores e
agricultoras, a melhoria dos processos de produção e do manejo dos recursos naturais e a
viabilização de sua inserção no mercado (XAVIER et al., 2007). Daí se vê a importância da
aplicabilidade da educação ambiental no meio rural, desde a produção à comercialização.
No âmbito das Escolas Famílias Agrícolas (EFAs), a educação ambiental proporciona
aos estudantes conhecimentos sobre um tipo de agricultura mais sustentável, o perigo da
utilização de agrotóxicos e o mal que estas substâncias causam à saúde humana e aos
ecossistemas. A proposição da educação ambiental está na necessidade de mudança de
práticas da agricultura convencional, possibilitando difundir o conhecimento dos métodos
alternativos de produção agrícola.
Conforme Ribeiro (2010), as EFAs criadas no início dos anos 1960 na Itália, foram
inspiradas no modelo francês, seguindo a Pedagogia da Alternância. E hoje está bem
difundida em todo país. Têm como princípios quatro elementos: o desenvolvimento do meio;
a formação integral; pedagogia da alternância; e associativismo local, sendo que estes estão
divididos em finalidades e meios.
Os sujeitos possuem diferentes formas de agir e reagir sobre o ambiente que os
circunda. Tais ações e reações são resultados das percepções particulares de cada individuo
sobre si e a coletividade. Desta forma, o estudo da percepção ambiental é de fundamental
importância para que possamos preservar o meio ambiente e as pessoas.
Conforme Whyte (1978), pesquisas que investigam a percepção ambiental contribuem
para a utilização mais racional dos recursos naturais, possibilitam a participação da
comunidade no desenvolvimento e planejamento regional, o registro e preservação das
percepções e dos sistemas de conhecimento do ambiente.
Neste sentido, o presente trabalho estudou a percepção ambiental dos estudantes da
Escola Família Agrícola situada no município de Seabra-Ba por meio de metodologia de
pesquisa de campo.
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MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa foi realizada na Escola Família Agrícola do Território da Chapada
Diamantina, localizada no município de Seabra, centro geográfico do estado da Bahia,
coordenadas geográficas 12° 23’ 56,95” S 41° 45’ 18,59” W. Fundada em fevereiro de 2008,
a escola agrícola faz parte do grupo das EFAs do Estado da Bahia, tem na pedagogia da
alternância o principal fundamento do seu funcionamento. Possui caráter normal de ensino
fundamental e ensino médio profissionalizante, o curso técnico em agropecuária. Os alunos
permanecem 15 dias na escola e 15 dias no campo (comunidade onde vivem), onde realizam
atividades práticas e de pesquisa. A EFA investigada possui atualmente 104 estudantes
matriculados, divididos em duas turmas que funcionam alternadamente.
Inúmeras são as formas de se estudar a percepção ambiental: questionários, mapas
mentais ou contorno, representação fotográfica, etc. Há ainda trabalhos em percepção
ambiental que buscam não apenas o entendimento do que o indivíduo percebe, mas promover
a sensibilização, bem como o desenvolvimento do sistema de percepção e compreensão do
ambiente, (FAGGIONATO, 2014). Foi realizada pesquisa de campo com questionários acerca
da percepção ambiental que os estudantes possuem e como essa percepção relaciona-se com
preservação do meio ambiente onde eles vivem. Os questionários foram aplicados para 79
estudantes dos 104 existentes na escola, ou seja, cerca de 76% dos estudantes da EFA
participaram da pesquisa. A pesquisa foi feita de forma aleatória com estudantes da 7a série
(ensino fundamental) ao 4° ano (ensino médio profissionalizante técnico em agropecuária).
O período de aplicação do questionário foi de setembro a outubro de 2014. A aplicação
foi realizada de forma presencial nas salas de aula nos intervalos. Os dados foram analisados
estatisticamente de forma a garantir os preceitos científicos do tratamento de dados coletados.
Utilizou-se a ferramenta Excel, versão 2010, para tabulação dos dados, análise percentual dos
dados e criação dos gráficos.
Os dados foram analisados por questões de caráter diagnóstico da percepção ambiental
dos estudantes, abrangendo as perguntas: 1- Você saberia definir meio ambiente ? 2- O que
você acha mais importante no meio ambiente? 3- Em sua comunidade você faz algo para
preservar o meio ambiente? 4- Quais são as maiores ameaças ao meio ambiente em sua
comunidade ? 5- Quais sensações onde você estuda causa na sua percepção ? 6- Você conhece
o termo Agroecologia ? Estas informações foram obtidas de forma quantitativa e qualitativas
para verificação dos conceitos de cada indivíduo.
A quantificação dos estudantes entrevistados levou-se em conta o maior número
possível de participantes. Dos 79 estudantes entrevistados, 37 são do sexo feminino e 42 são
do sexo masculino, com idades entre 12 a 26 anos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Segundo Bezerra & Gonçalves (2007), o termo meio ambiente constantemente utilizado
em meios de comunicação e nos discursos políticos, livros didáticos, músicas e outras fontes
demonstram uma grande diversidade conceitual, possibilitando diferentes interpretações,
muitas vezes, influenciadas pela vivência pessoal, profissional e pelas informações
veiculadas na mídia.
Conforme Figura 1, foi observado que cerca de 87 % dos estudantes entrevistados
declararam saber definir o que é o meio ambiente, e apenas aproximadamente 13 % não
sabem definir meio ambiente.
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Figura 1. Percentual de definição sobre o que é o meio ambiente. Fonte: Próprio autor (2014).
Podemos verificar que há um número elevado de estudantes que definem o que é o
meio ambiente. Conforme Tabela 1, as descrições dissertativas denotam que os entrevistados
não se veem como componente do meio ambiente, tratando o meio ambiente numa visão
reducionista, se enxergando assim separados do meio em que vivem apresentando uma
vertente, que remete, segundo Malafaia & Rodrigues (2009), a nuances em que os elementos
da natureza são hipervalorizados em relação ao elemento humano e suas produções.
Tabela 1. Exemplos de conceituação dos estudantes sobre o meio ambiente
Descrição
“ As coisas vivas que ocorrem na terra.”
“É toda a cadeia alimentar que nos cerca.”
“O meio ambiente é tudo que diz respeito à natureza.”
“É tudo que é verde, tais como flores, árvores, jardins, plantas, etc.”
“Meio ambiente para mim é natureza e os rios.”
“ As plantas e a natureza.”
Observa-se na Figura 2 que cerca de 58 % dos entrevistados citaram a água como
elemento principal do meio ambiente, seguido por todos os elementos somados (25,3 %), solo
(8,9 %), plantas (3,8 %) e animais (1,3 %). Uma explicação para o elevado índice que
caracteriza a água como elemento principal do meio ambiente pode estar relacionado à
questão da escassez hídrica na região da Chapada Diamantina, região caracterizada do
semiárido, onde se encontra a cidade de Seabra, o que está relacionado a seca, causando
limitações de abastecimento humano e na produção agrícola.

Figura 2. Descrição dos elementos principais do meio ambiente segundo os estudantes.
Fonte: Próprio autor (2014).
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A educação ambiental através da percepção ambiental, pode ser considerada uma
arma eficiente na defesa do meio ambiente, podendo inclusive, ajudar a reaproximar o
homem da natureza, garantindo um futuro com mais qualidade de vida para todos, já que
desperta maior responsabilidade e respeito dos indivíduos em relação ao ambiente em que
vivem (FERNANDES & PELISSARI, 2003). Neste sentido, investigou-se acerca das atitudes
e hábitos dos estudantes na comunidade onde vivem. Cerca de 80 % dos entrevistados fazem
alguma atividade em sua comunidade com o objetivo de preservar o meio ambiente. Dentre
estas atividades os entrevistados citaram com mais destaque: “não desmatam”; “ fazem
mutirão de limpeza”; “ não joga lixo na rua”; “tentam economizar água; “conscientiza os
outros moradores”; “fazem reciclagem” “evita queimadas” e “plantam árvores”.
Seguindo as avaliações descritivas dos estudantes, os mesmos consideram como
principais ameaças ao meio ambiente em sua comunidade os itens, “desmatamento” ,
“queimadas” “lixo nas ruas”, e “caça”, revelando, que os mesmos são capazes de apontar os
principais problemas ambientais globais discutidos atualmente. Entretanto, poucos alunos
declararam problemas ambientais locais, principalmente quando analisamos que os itens
“poluição de rios e aquíferos”, “degradação dos solos”, falta de saneamento básico” e
“construções próximas a rios”.

Figura 3. Percepção ambiental da EFA segundo os estudantes. Fonte: Próprio autor (2014).
A percepção ambiental avaliada no âmbito da EFA, nos demonstra na Figura 3, a
percepção que os estudantes têm do lugar onde estudam. Foi descrito que aproximadamente
60% dos entrevistados dizem se sentir satisfeitos e percebem o lugar como “agradável”,
seguido de “muito agradável” (27,8%), “indiferente” (8,9%), “desagradável” (2,5%), “muito
desagradável” (0,0%) e 1,3% não responderam a pergunta. Os entrevistados que declararam a
percepção como “agradável” ou “muito agradável” relacionaram o quesito paisagístico, tendo
o local onde estudam uma certa preservação e uma bela paisagem conservada além de um
valor cultural muito intrínseco. As pessoas que declararam: “indiferente”, “desagradável” ou
“muito desagradável” citaram o quesito da falta de educação dos colegas e da falta de
participação dessas na preservação e manutenção dos recursos naturais no âmbito da EFA.
Somando-se o número de pessoas que percebem o ambiente onde estudam como “agradável”
e “muito agradável” chega-se a um percentual de 87,3%, o que nos permite inferir um
ambiente conservado, que possui características paisagísticas bem aceitas.
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Figura 4. Verificação do conhecimento dos estudantes acerca da temática da agroecologia.
Fonte: Próprio autor (2014).
Segundo Casado, Sevilla-Guzmán e Molina (2000) acreditam em uma Agroecologia
baseada nos princípios da sustentabilidade, defendem a ideia de que as estratégias de
desenvolvimento rural sustentável, a partir da agroecologia, devem ocorrer de forma
endógena, através de um fortalecimento dos mecanismos de resistência ao discurso da
modernidade agrária. Assim foi observado, na Figura 4, a questão sobre o conhecimento dos
estudantes da EFA acerca da agroecologia, constatou-se que de todos os estudantes
entrevistados 67,1 % destes declararam não conhecer o termo agroecologia e apenas 25,3%
conhecem o termo explicitado e 7,6% não responderam a pergunta. Este é um dado que
preocupa, pois demonstra a necessidade de maior discussão e difusão deste tema junto aos
estudantes da EFA.
CONCLUSÕES
Como diagnóstico é possível inferir que a maioria dos estudantes (87%) define o meio
ambiente, mesmo não se inserindo como elemento deste. Para os estudantes (58,2%) a água é
declarada como o principal elemento do meio ambiente, sendo necessário um esforço maior
para a conservação e a aquisição através de sistemas de captação de água para estas
comunidades. Aproximadamente 80% dos estudantes participam em sua comunidade de
alguma forma de contribuição para a preservação ambiental. Os desmatamentos e as
queimadas (73,4%) são as principais ameaças ao meio ambiente na comunidade em que estes
vivem. Cerca de 87% percebem o ambiente em que estudam como “agradável” e “muito
agradável”. Aproximadamente 67% não conhecem o termo “agroecologia”. A pesquisa
demonstrou a necessidade de uma maior exploração na temática da educação ambiental no
âmbito rural, principalmente quando tratamos da transição da agricultura convencional para
agriculturas mais sustentáveis.
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RESUMO: A ensilagem de capins tropicais está em crescente uso, porém o baixo teor de
matéria seca destes pode ser um empecilho para o processo. O trabalho objetivou-se em
avaliar as perdas fermentativas da ensilagem de capim-elefante utilizando as técnicas de
emurchecimento e uso de aditivos sequestradores de umidade. O experimento foi conduzido
em delineamento casualizado arranjado em esquema fatorial duplo (2x3), com quatro
repetições, o primeiro fator refere-se à forragem ensilada (forragem in natura e forragem
emurchecida) e o segundo refere-se aos aditivos (sem aditivo, farelo de arroz a 5% e fubá de
milho a 5%). No momento da ensilagem e da abertura, foram realizadas pesagens para
determinação das perdas pela quantificação da produção do efluente e das perdas por gases. O
emurchecimento e o uso dos aditivos reduziram as perdas por efluentes. Quando utilizado o
emurchecimento as perdas por gases não diferiram nos tratamentos quando utilizado ou no os
aditivos, e sem o emurchecimento o fubá de milho apresentou mais eficiente em relação ao
farelo de arroz, e ambos superiores ao tratamento sem aditivo. No índice de recuperação de
matéria seca, quando ensilada a forragem in natura, o tratamento sem aditivo teve maior valor
de recuperação de matéria seca quando comparado com os tratamentos aditivados, devido à
sua alta perda por efluente e, para a forragem emurchecida, o fubá de milho mostrou-se mais
eficiente, obtendo o maior valor. Conclui-se que estas técnicas aumentam o teor de matéria
seca da forragem e da silagem, reduzindo as perdas por gases e efluente.
Palavras-chave: efluente; forrageira; matéria seca; Pennisetum purpureum.

FERMENTATION LOSSES OF ELEPHANT GRASS SILAGE FADING
AND PLUS ADDITIVES
ABSTRACT: The silage tropical grasses is in increasing use, however the low content of
moisture can be an impediment to the process. The study aimed to evaluate the fermentation
losses in the elephant grass silage using the fading techniques and use of moisture kidnappers
additives. The experiment was conducted in randomized design arranged in scheme double
factorial (2x3), with four replications, the first factor relates to the ensiled forage (forage fresh
and forage drought) and the second refers to additives (without additive, bran rice 5% and
corn meal 5%). At the time of silage and of the opening, were performed weighing to
determine the loss through the measuring the production of effluent and losses by gases. The
fading and the use of additives reduced the losses by effluent. When used the fading gas
losses did not differ between treatments or used as additives, and without fading the corn meal
presented itself made more efficient with respect to rice bran, and both superior to treatment
without additive. In the dry matter recovery rate, when ensiled the forage natural, the
treatment without additive presented a higher dry matter recovery value, when compared with
additives treatment, due to its high gas loss and effluent for the wilted fodder, the corn meal
was more efficient, getting the most value. We conclude that these techniques increase the dry
matter content of the forage and silage, reducing losses by gases and effluent.
Keywords: effluent; forage; dry matter; Pennisetum purpureum.
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Keywords: effluent; forage; dry matter; Pennisetum purpureum.
INTRODUÇÃO
O Brasil destaca-se como uma potência na produção de carne e leite, onde geralmente
explora a criação de bovinos em sistemas de pastagens, os quais apresentam a vantagem de os
custos de produção e manutenção reduzidos, porém nestes, há uma sazonalidade na produção
das forrageiras, decorrente da influência de fatores climáticos, havendo um acúmulo de
produção de forragem de 80% na época das águas e 20% na época da seca. Com a
irregularidade na disponibilidade de forragem, é necessária a adoção de estratégias para o
fornecimento de volumosos suplementares no período da seca (SCHMIDT, 2006).
A conservação da forragem por meio da ensilagem é uma técnica que pode ser utilizada
devido ao custo atrativo para manter a sustentabilidade no sistema de produção animal
(NEGRÃO; SILVA, 2011). Esta técnica consiste na conservação da forragem em condições
de anaerobiose através da fermentação de açúcares por bactérias produtoras de ácidos
orgânicos, principalmente ácido lático (agente conservante), consequentemente ocorrendo a
redução do pH da massa ensilada e inibição de microrganismos deterioradores (NUSSIO;
JOBIM, 2014). Para obter sucesso neste processo, as plantas a serem ensiladas devem atender
alguns requisitos indispensáveis, que são: alto teor de carboidratos solúveis (acima de 15% na
matéria seca), baixa capacidade tamponante para permitir o rápido rebaixamento do pH
(valores menores que 20 mg eq. NaOH/100 g de matéria seca) e teores de matéria seca da
forragem entre 30 e 35% no momento da ensilagem (SIQUEIRA; BERNARDES, 2014).
As condições climáticas do Brasil permite o cultivo de várias espécies de forrageiras
que podem destinadas a ensilagem, o que fez com que nos últimos anos tenha havido
crescente interesse na utilização de capim-elefante (Pennisetum purpureum Schum.) na
produção de silagem, por apresentar elevada produtividade, permitir a realização de diversos
cortes ao decorrer do ano e pela vasta área plantada em capineiras no país (CYSNE, 2004).
O capim-elefante deve ser colhido para ensilagem no estádio de desenvolvimento
vegetativo, devido ao elevado rendimento de massa seca por área e teor proteico, baixo
conteúdo das frações fibrosas com elevada digestibilidade. Entretanto, neste ponto a planta
apresenta excesso de umidade e insuficiente teor de carboidratos solúveis, propiciando
condições para o desenvolvimento de microrganismos indesejáveis, o que prejudica o padrão
fermentativo e resulta em silagem de baixa qualidade (FERRARI JÚNIOR; LAVEZZO,
2001).
Plantas com baixos teores de matéria seca, além de ocasinarem elevadas perdas por
efluentes, são propensas a fermentações indesejáveis e apresentam maior resistência à redução
do pH, favorecendo o desenvolvimento de bactérias do gênero Clostridium (produtoras do
ácido butírico), as quais ocasionam elevadas perdas fermentativas (FRANÇA et al., 2011).
Como estratégias para diminuição das perdas por efluente, podem-se utilizar técnicas de
emurchecimento ou a aplicação de aditivos sequestradores de umidade (ZANINE et al.,
2006). No entanto, a utilização do emurchecimento, esta prática nem sempre é satisfatória,
pois o diâmetro dos colmos do capim-elefante dificulta a saída da água do interior destes
(Tosi et al., 1999), além de esbarrar em questões de operacionalidade, principalmente de
maquinários, tornando-se muitas vezes inviável o uso (SIQUEIRA; BERNARDES, 2014).
Desta forma, o uso de aditivos que contenham elevado teor de MS e capacidade de
retenção de água é testado a fim de obter um melhor padrão de fermentação e minimizar os
prejuízos ocasionados na composição bromatológica das silagens produzidas (SHMIDT et al.,
2007). Esta técnica deve ser avaliada por ser uma alternativa ao processo de emurchecimento,
que é adequado apenas para produção de silagem em pequena escala. Vale ressaltar que estes
produtos tenham fácil manipulação, custo baixo e sejam de fácil aquisição (IGARASI, 2002).
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Entre os aditivos existentes no mercado, Monteiro et al. (2011) destaca que o fubá de
milho e o farelo de arroz contribuem para o aumento na porcentagem de matéria seca da
massa a ser ensilada e na porcentagem de carboidratos solúveis, redução do poder tampão da
forragem e do pH da silagem, destacando que estes fatores proporcionam melhor fermentação
na ensilagem, resultando em melhoria da composição bromatológica da silagem de capim
elefante. Estes autores destacam que o valor de proteína bruta inferior para a silagem sem
aditivo pode ser atribuído à perda de compostos nitrogenados solúveis no efluente. Neste
sentido, o trabalho objetivou-se as perdas fermentativas da ensilagem de capim-elefante
utilizando as técnicas de emurchecimento e uso de aditivos sequestradores de umidade.
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido no laboratório de pesquisas do Grupo de Pesquisas
Sistemas Integrados de Produção Agropecuária na Amazônia Ocidental (INTEGRA) – IFRO
Câmpus Colorado do Oeste. Utilizou-se o delineamento experimental inteiramente
casualizado arranjado em esquema fatorial duplo (2x3) com quatro repetições, sendo o
primeiro fator a forragem ensilada (forragem in natura e forragem emurchecida) e o segundo
fator os aditivos (sem aditivo, farelo de arroz a 5% e fubá de milho a 5%). Foi realizada a
colheita da forragem e em seguida dividiu-a em dois lotes; o primeiro foi levado para
processamento em picador estacionário em partículas com tamanho de até 2,0 centímetros e o
segundo passou pelo processo de emurchecimento, onde foi exposto ao sol por um período de
quatros horas, realizando viragem da forragem 2h após a sua exposição. Após este período, o
material coletado foi levado para a picagem. Ambos os lotes de forragem, após a picagem,
foram acondicionadas manualmente em silos experimentais até atingir densidade de 500 a 550
kg m-3 de forragem.
Os silos experimentais foram constituídos de potes de vidro com capacidade de 2,5 L
dotados de tampas com válvulas do tipo “sifão”, as quais permite a saída, mas impede a
entrada de gases no interior do silo, com a finalidade de quantificar as perdas de matéria seca
ocorridas durante o processo fermentativo. Foi colocado areia seca no fundo dos silos, a fim
de ela servir como coletor do efluente produzido, havendo uma tela de material plástico com
malha suficiente para impedir o contato da forragem com a areia. Este processo tem mostrado
eficiência, pois a mensuração das perdas por efluentes é obtida pela diferença do peso do
conjunto silo + areia + tela no momento da abertura (após a retirada da silagem do interior do
silo) e da ensilagem, em relação a quantidade de forragem fresca ensilada, seguindo a
metodologia descrita por Jobim et al. (2007). No momento da ensilagem e da abertura dos
silos foram coletadas amostras para a determinação da matéria seca da forragem e da silagem,
respectivamente, e levadas à estufa de ventilação forçada de ar por 72 horas a 65 ºC conforme
a metodologia descrita por Silva & Queiroz (2002).
Os dados obtidos foram submetidos à analise de variância e, quando o teste F
apresentou-se significativo, foi realizado o teste de Tukey para comparação de médias, ao
nível de 5% de probabilidade de erro.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Houve interação entre a técnica de emurchecimento e a adição de aditivos sobre as
variáveis de porcentagem de matéria seca (MS) da silagem e da forragem, perdas por gases
(PGas) e índice de recuperação de matéria seca (IRMS), não havendo para a variável de
perdas por efluente (PEflu), a qual apresentou efeito isolado sobre os fatores.
Se tratando da MS, é possível ressaltar que a técnica de emurchecimento e adição de
aditivos proporcionaram incrementos na MS da forragem. Resultados semelhantes foram
encontrados por Carvalho et al. (2008), em que a técnica de emurchecimento incrementou a
MS do capim-elefante em 7,7%. Em relação à forragem, a utilização de ambos os aditivos
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(farelo de arroz e fubá de milho) incrementou a MS quando comparado à forragem sem
aditivo, porém, na forragem emurchecida o farelo de arroz proporcionou maior aumento no
teor de MS em relação ao fubá de milho e a forragem sem aditivo. Para a MS da silagem,
quando não se realizou o emurchecimento, o farelo de arroz também proporcionou maior teor
de MS, seguido pelo fubá de milho e, e quando houve o emurchecimento, o uso de ambos
aditivos proporcionou incremento na MS, não havendo diferença significativa entre eles. O
mesmo foi observado por Monteiro et al. (2011), utilizando a mesma porcentagem de aditivo
notou um aumento de 11,02 e 10,08% no teor de MS da forragem de capim-elefante, quando
utilizado farelo de arroz e fubá de milho, respectivamente.
Tabela 1. Valores de matéria seca da forragem e da silagem. IFRO, 2015.
Matéria seca da forragem (%)
Matéria seca da silagem (%)
Aditivos
In natura Emurchecida Médias In natura Emurchecida Médias
Sem aditivo
16,34 bB
23,26 aB
19,80 18,70 bC
21,45 aB
20,08
Farelo de arroz
21,34 bA
26,47 aA
23,91 23,77 bA
27,80 aA
25,84
Fubá de milho
23,47 aA
22,05 aB
22,76 20,31 bB
27,14 aA
23,73
Médias
20,38
23,93
20,93
25,50
CV (%)
6,78
1,95
*Coeficiente de variação. As médias seguidas pela mesma letra, maiúscula na coluna e
minúscula na linha, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5%
de probabilidade.
Mesmo com o incremento de MS na forragem, decorrente das técnicas de
emurchecimento e do uso de aditivos, os valores de MS encontrados encontram-se abaixo dos
desejados (entre 30 e 35%) para que o alimento seja bem conservado (SIQUEIRA;
BERNARDES, 2014), podendo haver fermentações indesejadas, principalmente por bactérias
causadoras da fermentação butírica, resultando em grande produção de efluentes, constituindo
uma elevada perda qualitativa e quantitativa (Junges, 2010), pois esta fermentação converte
proteína e ácido lático em nitrogênio amoniacal e ácido butírico (DOMINGUES et al., 2012).
Tabela 2. Perdas por efluente, em kg ton-1 massa verde, na ensilagem de capim-elefante
utilizando as técnicas de emurchecimento e uso de aditivos. IFRO, 2015.
Aditivos
Forragem
Médias
Sem aditivo
Farelo de arroz
Fubá de milho
In natura
105,07
86,58
77,63
89,76 a
Emurchecida
75,75
59,48
55,66
63,63 b
Médias
90,41 a
73,03 b
66,65 b
CV* (%)
12,73
*Coeficiente de variação. As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente
entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.
A ensilagem do capim in natura apresentou maior produção de efluente quando
comparada com a ensilagem do capim emurchecido (Tabela 2). Segundo Jobim et al. (2007),
o volume do efluente produzido está diretamente relacionado com diversos fatores,
principalmente porcentagem de MS da forragem no momento da ensilagem, deste modo, fica
evidente os maiores valores de perdas por efluentes quando ensiladas as forragens sem
aditivos ou sem o emurchecimento. Também é válido ressaltar que o efluente das silagens
carreia compostos nitrogenados, açúcares, ácidos orgânicos e sais minerais (IGARASI, 2002),
desta forma o uso de aditivos é vantajoso, pois evita o escape de nutrientes via efluentes,
amortizando as perdas de MS.
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Tabela 3. Perdas gases, em % da MS inicial, na ensilagem de capim-elefante utilizando as
técnicas de emurchecimento e uso de aditivos. IFRO, 2015.
Aditivos
Forragem
Médias
Sem aditivo
Farelo de arroz
Fubá de milho
In natura
3,87 aA
2,72 aB
1,29 aC
2,63
Emurchecida
1,45 bA
1,71 bA
1,62 aA
1,59
Médias
2,66
2,21
1,46
CV* (%)
27,44
*Coeficiente de variação. As médias seguidas pela mesma letra, maiúscula na linha e
minúscula na coluna, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5%
de probabilidade.
Analisando a variável de perdas por gases (Tabela 3), observa-se que a ensilagem do
capim emurchecido diminuiu as perdas por gases nos tratamentos sem aditivo e com o farelo
de arroz, já nos tratamentos acrescidos de fubá de milho não diferiram. Tal fato é evidenciado
por não haver diferença significativa na porcentagem de MS do material antes da ensilagem.
De acordo com Junges (2010), a produção de gases é uma forma de perda de MS durante o
processo de fermentação, no período de armazenamento da silagem, intermediada por
microrganismos que convertem carboidratos em CO2 e compostos voláteis.
Para o IRMS, observa-se (Tabela 4) valores acima de 100% nos tratamentos de
ensilagem da forragem in natura + sem aditivo e forragem emurchecida + fubá de milho, o
que evidencia que ouve um incremento de MS das forragens para as silagens produzidas. Tal
fato é justificado por no tratamento forragem in natura + sem aditivo ter ocorrido maior perda
por efluentes, resultando em maior porcentagem de MS no momento de abertura dos silos, já
para o tratamento forragem emurchecida + fubá de milho o incremento de MS deve-se à
menor perda por efluente, pelo fato de o emurchecimento e o uso do aditivo diminuir a
umidade da forragem.
Tabela 4. Recuperação de material seca, em porcentagem (%), na ensilagem de capimelefante utilizando as técnicas de emurchecimento e uso de aditivos. IFRO, 2015.
Aditivos
Médias
Forragem
Sem aditivo
Farelo de arroz
Fubá de milho
In natura
101,20 aA
96,00 bB
77,88 bC
91,69
Emurchecida
84,37 bC
98,71 aB
115,82 aA
99,63
Médias
96,85
97,35
92,78
CV* (%)
1,73

*Coeficiente de variação. As médias seguidas pela mesma letra, maiúscula na linha e minúscula na coluna, não
diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.

CONCLUSÕES
As técnicas empregadas mostraram-se eficiente no aumento da porcentagem de matéria
seca, melhorando as características fermentativas das silagens.
Os menores valores encontrados para as perdas de gases e efluentes foram encontrados
nos tratamentos com a adição de fubá de milho.
As menores perdas de efluentes foram encontradas quando realizada a ensilagem com a
forragem emurchecida.

X Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 2015

Anais - Artigos 				

Ciências Agrárias - Agronomia

518

AGRADECIMENTOS
Ao professor D. Sc. Rafael Henrique Pereira dos Reis pelas orientações no decorrer do
trabalho e ao grupo de pesquisas INTEGRA, pelo empréstimo dos materiais utilizados para a
realização da pesquisa.
REFERÊNCIAS
CARVALHO, G. G. P. et al. Características fermentativas de silagens de capim-elefante
emurchecido ou com adição de farelo de cacau. Arquivo Brasileiro de Medicina
Veterinária e Zootecnia, v. 60, n. 1, p. 234-242, 2008.
CYSNE, J. R. B. Valor nutritivo de silagens de Capim-elefante (Pennisetum purpureum
Schum.) com níveis crescentes de adição do subproduto da graviola (Anona muricata L.).
Fortaleza: 2004. 28p.
DOMINGUES, A.N. et al. Nutrition value of silage from corn hybrids in the State of Mato
Grosso, Brazil. Acta Scientiarum Animal Science, v.34, n.2, p.117-122, 2012.
FERRARI JUNIOR, E. LAVEZZO, W. Qualidade da silagem de capim-elefante (Pennisetum
purpureum schum.) emurchecido ou acrescido de farelo de mandioca. Revista Brasileira de
Zootecnia, Viçosa, v. 30, n. 5, p. 1424-1431, 2001.
FRANÇA, A. F. S. et al. Características fermentativas da silagem de híbridos de sorgo sob
doses de nitrogênio. Ciência Animal Brasileira, Goiânia, v.12, n. 3, p. 383-391, jul./set.
2011.
IGARASI, M. S. Controle de perdas na ensilagem de capim Tanzânia (Panicum
maximum Jacq. cv. Tanzânia) sob efeitos do teor de matéria seca, do tamanho de
partícula, da estação do ano e da presença do inoculante bacteriano, 2002. Dissertação
(Mestrado em Agronomia – Ciência Animal e Pastagens). Escola Superior de Agricultura
Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo, Piracicaba.
JUNGES, D. Aditivo microbiano na silagem de milho em diferentes tempos de
armazenamento e avaliação da estabilidade aeróbia por termografia em infravermelho.
Dissertação (Mestrado em Ciências Veterinárias) – Setor de Ciências Agrárias, Universidade
Federal do Paraná. Curitiba, 2010. 100p.
KEPLIN, L. 2006. Produção de silagem de qualidade e uso de inoculantes. In: Encontro
Técnico sobre Conservação de Forragens (Silagens), 2006. Nova Odessa. Anais... Instituto de
Zootecnia. Nova Odessa, 2006.
MONTEIRO, I. J. G. et al. Silagem de capim-elefante aditivada com produtos alternativos.
Revista Animal Sciences, Maringá, v.33, n. 4, p. 347-352, 2011.
NEGRÃO, F. M.; SILVA, E. A. Co-produtos na ensilagem de gramíneas tropicais. FAZU em
Revista, Uberaba, n. 8, p. 163-171, 2011.
NUSSIO, L. G.; JOBIM, C. C. Princípios básicos da fermentação na ensilagem. In: REIS, R.
A.; BERNARDES, T. F.; SIQUEIRA, G. R. (Eds) Forragicultura: Ciência, Tecnologia e

X Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 2015

Anais - Artigos 				

Ciências Agrárias - Agronomia

519

Gestão dos Recursos Forrageiros. Jaboticabal: Maria de Lourdes Brandel – ME, 2013. 649660p.
PACHECO, W. F. et al. Perdas fermentativas de silagens de capim-elefante (Pennisetum
purpureum schum.) com níveis crescentes de feno de gliricídia (gliricidia sepium). Acta
Veterinaria Brasilica, v.8, n.3, p.155-162, 2014.
SCHMIDT, P. et al. Aditivos químicos e biológicos na ensilagem de cana-de-açúcar. 1.
Composição química das silagens, ingestão, digestibilidade e comportamento ingestivo.
Revista Brasileira de Zootecnia, v.36, n.5, p.1666-1675, 2007.
SCHMIDT, P. Perdas fermentativas na ensilagem, parâmetros digestivos e desempenho
de bovinos de corte alimentados com rações contendo silagens de cana-de-açúcar. 2006.
228p. Tese (Doutorado em Ciência Animal e Pastagens). Universidade de São Paulo, Escola
Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Piracicaba, 2006.
SIQUEIRA, G. R.; BERNARDES, T. F. Culturas destinadas à ensilagem. In: REIS, R. A.;
BERNARDES, T. F.; SIQUEIRA, G. R. (Eds) Forragicultura: Ciência, Tecnologia e
Gestão dos Recursos Forrageiros. Jaboticabal: Maria de Lourdes Brandel - ME, 2013. 661670p.
TOSI, P et al . Avaliação do capim-elefante (Pennisetum purpureum Schum.) cultivar taiwan
A-148, ensilado com diferentes técnicas de redução de umidade. Revista Brasileira de
Zootecnia, Viçosa, v. 28, n. 5, p. 947-954, 1999 .
ZANINE, A.M. et al. Avaliação da silagem de capim-elefante com adição de farelo de trigo.
Archivos de Zootecnia, v.54, n. 208, p.1-10, 2006.

X Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 2015

Anais - Artigos 				

Ciências Agrárias - Agronomia

520

PERDAS FERMENTATIVAS E RECUPERAÇÃO DE MATÉRIA SECA
DA SILAGEM DE VARIEDADES DE CANA-DE-AÇÚCAR SOB
DIFERENTES TEMPOS DE ARMAZENAMENTO
Dayenne Mariane Herrera1, Otávio Fernandes de Souza Filho2, Rafael Henrique Pereira
dos Reis3, Ernando Balbinot3, Thiago de Souza Rizzi2, Gean Rafael Boton Bravin2
Discente de Graduação em Engenharia Agronômica – IFRO Câmpus Colorado do Oeste. Bolsista
PIBITI/CNPq. e-mail: dayenne.herrera@gmail.com; 2Discente de Graduação em Engenharia Agronômica –
IFRO Câmpus Colorado do Oeste. Bolsista PIBITI/IFRO; 3Professor de Ciências Agrárias – IFRO Câmpus
Colorado do Oeste. e-mail: rafael.henrique@ifro.edu.br
1

RESUMO: Objetivou-se avaliar as perdas fermentativas, matéria seca e recuperação da
matéria seca da silagem de variedades de cana-de-açúcar com diferentes tempos de
armazenamento. Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado em esquema de parcelas
subdivididas com quatro repetições, de modo que as variedades de cana-de-açúcar
(RB858453, ciclo precoce; e SP81-3250, ciclo médio) foram avaliadas nas parcelas e os
tempos de armazenamento das silagens (30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240 e 270 dias) nas
subparcelas. As variáveis analisadas foram: perdas ocorridas durante o processo fermentativo
nas formas de gases e efluente, recuperação de matéria seca e matéria seca da silagem. Houve
efeito das variedades de cana-de-açúcar e tempos de armazenamento da silagem para a
variável perda fermentativa por gases (PGas, %). As maiores PGas foram observadas pela
variedade SP81-3250, que resultaram em menor taxa de recuperação de matéria seca
(RECMS). Para perdas por efluente (PEflu, kg ton-1 silagem), obteve-se apenas efeito isolado
do fator variedades de cana-de-açúcar, de modo que a RB855453 é superior à SP81-3250.
Observa-se relação inversa entre matéria seca da silagem e recuperação de matéria seca.
Palavras–chave: carboidratos solúveis, ensilagem, gases, RB855453, SP81-3250.

FERMENTATIVE LOSSES AND RECOVERY OF VARIETY OF
SILAGE DRY MATTER OF CANE SUGAR UNDER DIFFERENT
TIMES OF STORAGE
ABSTRACT: The objective was to evaluate the fermentation losses, dry matter recovery of
dry matter silage varieties of sugarcane with different storage times. We used a completely
randomized design in split plot with four replications, so that the varieties of sugarcane
(RB858453, early maturity, and SP81-3250, average cycle) were evaluated in the plots and
storage times of silages (30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240 and 270 days) in the subplots.
The variables analyzed were: losses incurred during the fermentation process in the forms of
gases and effluents, dry matter recovery and dry matter silage. There was an effect of the
varieties of sugarcane and silage storage times for the variable loss by fermentation gases
(PGAs, %). The biggest EMPs were observed by the variety SP81-3250, which resulted in
lower recovery rate of dry matter (RECMS). For losses effluent (PEflu, kg silage ton-1) was
obtained just isolated effect of the factor varieties of sugarcane, so that the RB855453 is
higher than SP81-3250. Observed an inverse relationship between the silage dry matter and
dry matter recovery.
KEYWORDS: soluble carbohydrates, silage, gases, RB855453, SP81-3250.
INTRODUÇÃO
O uso da cana-de-açúcar (Saccharum officinarum) tem sido preconizado para sistemas
de produção animal. Características agronômicas como alto potencial de produção e
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variedades adaptadas aos diversos ambientes agrícolas têm feito desta planta um ingrediente
interessante para os sistemas de produção animal. Aliado aos aspectos agronômicos tem-se,
também, características desejáveis do ponto de vista zootécnico, como baixo custo por
tonelada de matéria seca, ponto de maturação coincidente com a escassez de forragem e
grande amplitude de corte.
A cana-de-açúcar possui elevado teor de açúcares na época de estiagem, período que
coincide com o baixo crescimento das pastagens e em que ocorre maior demanda de
volumosos suplementares. Esses fatores fazem com que a cana-de-açúcar seja utilizada
predominantemente na forma fresca, integral, picada e fornecida aos animais, sem nenhum
processo de conservação. No entanto, uma produção excedente de cana-de-açúcar ao consumo
pode ocorrer em função de variações anuais e, se deixada a campo sem ser colhida, perde seu
valor nutritivo; sobre este aspecto, a produção excedente pode ser colhida e conservada pelo
processo de ensilagem (EVANGELISTA et al., 2009), eliminando, também, cortes diários,
dado o fornecimento de silagem ao longo do tempo em armazenamento.
Embora a cana-de-açúcar apresente todos os requisitos indispensáveis para uma planta a
ser ensilada, como alto teor de carboidratos solúveis (CS), baixa capacidade tamponante e
teores de matéria seca adequados, esta apresenta distinção em relação a outras forrageiras
tradicionalmente utilizadas para ensilagem: a natureza química e a quantidade dos CS, quase
na sua totalidade formada por sacarose.
O alto teor de carboidratos solúveis da planta favorece a fermentação alcoólica pelo
desenvolvimento de leveduras, que convertem a sacarose em etanol, CO2 e água, resultando
em perda de nutrientes solúveis (KUNG JUNIOR & STANLEY, 1982). Na ensilagem da
cana-de-açúcar, perdas resultantes do processo fermentativo possuem grande importância
(PEDROSO et al., 2005) e, sobre esta condição, dado a ensilagem da produção excedente de
cana-de-açúcar para fornecimento aos animais no decorrer do ano, torna-se interessante a
avaliação das possíveis perdas ocorridas durante o processo fermentativo ao longo do tempo
de armazenamento em silos.
Desse modo, objetivou-se avaliar as perdas fermentativas nas formas de gases e efluente
da silagem de variedades de cana-de-açúcar com diferentes tempos de armazenamento.
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido no laboratório de pesquisas do Grupo de Pesquisas
Sistemas Integrados de Produção Agropecuária na Amazônia Ocidental – IFRO Câmpus
Colorado do Oeste. O período experimental foi de dez meses, entre outubro de 2014 a julho
de 2015. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado em esquema
de parcelas subdivididas com quatro repetições, de modo que as variedades de cana-de-açúcar
(RB858453, ciclo precoce; e SP81-3250, ciclo médio) foram avaliadas nas parcelas e os
tempos de armazenamento das silagens (30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240 e 270 dias) nas
subparcelas.
As variedades de cana-de-açúcar utilizadas foram provenientes da Usina Curtpam, no
município de Cerejeiras-RO. A colheita manual foi realizada no mês de outubro de 2014,
momento em que as variedades apresentavam °Brix médio de 12,1 e 18,8 para RB855453 e
SP81-3250, respectivamente. A cana-de-açúcar foi transportada até as dependências do IFRO
Câmpus Colorado do Oeste e, no dia posterior ao corte, as plantas foram trituradas em picador
estacionário, em partículas de 2 a 3 cm, para ensilagem.
Os silos experimentais consistiram em potes de vidro de 2,5 L, dotados de tampas
apropriadas para garantir a vedação adequada. Em cada tampa foi inserida uma válvula de
escape do tipo “sifão”, permitindo a saída, mas impedindo a entrada de gases no interior do
silo. No fundo de cada silo, foram colocados uma média de 1,0 kg de areia, separados da
forragem por uma tela, para quantificação de efluentes. A forragem foi compactada
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manualmente no interior dos silos até a obtenção da densidade de 500 a 550 kg m-3. Após a
compactação, os silos foram vedados com silicone acrílico, pesados e armazenados.
A perda por gases (PGas, %) no processo de ensilagem foi calculada com base na
pesagem dos silos no fechamento e na abertura em relação à massa de forragem armazenada,
descontada a tara do silo. A quantidade de efluente (Eflu, kg ton-1 silagem) foi estimada pelo
acréscimo na massa do conjunto pote, areia e tela, pela equação: PEflu = [100(Pab –
Pen)]/(MVfe), em que Pab é a massa (kg) do conjunto (pote+areia+tela) por ocasião da
abertura; Pen é a massa (kg) do conjunto (balde+areia+tela) por ocasião da ensilagem; MVfe
é a massa de matéria verde de forragem ensilada (kg) (JOBIM et al., 2007). A recuperação de
matéria seca (RECMS, %) durante o tempo de armazenamento foi obtida de acordo com
Bernardes et al. (2007), com uso da equação: RECMS = 100[(MFf x MSf)/(MFi x MSi)], em
que MFf é a massa de forragem final; MSf é o teor de MS final; MFi é a massa de forragem
inicial; MSi é o teor de MS inicial. Os resultados foram apresentados em perda de matéria
seca.
Para a determinação da matéria seca da forragem e da silagem, foram coletadas
amostras no momento da ensilagem e das aberturas dos silos, respectivamente, e estas foram
secas em estufa de ventilação forçada de ar a 65°C por 72 horas, conforme metodologia
proposta por SILVA & QUEIROZ (2002).
Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e, quando o teste F
apresentou-se significativo, foi realizado o teste Tukey para agrupamento de médias, ao nível
de 5% de probabilidade de erro.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Houve efeito entre os fatores variedades de cana-de-açúcar e tempo de armazenamento
na ensilagem para a variável perdas por gases (PGas, %). No entanto, para perdas por efluente
(PEflu, kg ton-1 silagem), obteve-se apenas efeito independente do fator variedades de canade-açúcar (Tabela 1).
Para PGas (%) foram observados incrementos contínuos conforme se aumentou o tempo
de armazenamento na ensilagem de 30 para 270 dias, podendo-se atribuir, sobre esta
condição, que alterações fermentativas sobretudo da liberação gasosa podem ocorrer em
longo prazo, corroborando com Pedroso (2003) e Schmidt (2006). Um ponto essencial para
que ocorra elevada perda por gases é a presença de oxigênio no interior do silo, proporcionada
pela inadequada compactação da forragem ou ausência de vedação completa. Em função
disso, a produção de gases é uma forma importante de perda de MS durante o processo de
fermentação, sendo decorrente durante o período de armazenamento, da atividade de
microrganismos indesejáveis que consomem os carboidratos e liberam energia na forma CO2
e diferentes compostos voláteis. As maiores perdas por gases nos períodos mais prolongados
de armazenamento podem estar relacionadas às fermentações secundárias, normalmente
mediadas por bactérias heteroláticas, que apresentam metabolismo fermentativo mais lento.
Esses microrganismos caracterizam-se pela produção de CO2 na conversão de ácido lático e
carboidratos aos ácidos acético e propiônico (McDONALD et al., 1991).
Valores superiores de PGas foram obtidos para a variedade SP81-3250 (0,15%)
comparado a RB855453 (0,11%), possivelmente devido às características distintas de cada
variedade, como o teor de matéria seca, carboidratos solúveis e microflora epifítica, por
exemplo. As perdas por gases estão associadas ao tipo de fermentação ocorrida na ensilagem
e, segundo Nussio et al. (2002), o excesso de carboidratos da planta estimula a produção de
álcool, havendo um aumento considerável de perdas por gases. Esta condição pode ser
explicada pelo fato que, no período da ensilagem, a variedade SP81-3250, de ciclo médio,
apresentava um maior teor de carboidratos solúveis (°Brix 18,8), o que não ocorreu com a
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variedade RB855453, de ciclo precoce, que no período já estava em declínio do teor de
sólidos solúveis (°Brix 12,1).
A ensilagem de gramíneas com elevada umidade favorece as perdas durante as
diferentes fases do processo fermentativo. De acordo com Domingues et al. (2012), a
porcentagem de matéria seca da forragem (MSFOR) atua sobre os processos microbiológicos
e bioquímicos na ensilagem. Deste modo, o percentual de MSFOR adequado inibe o
surgimento de fermentações indesejáveis, enquanto a baixa MSFOR resulta na produção de
elevada quantidade de efluente, proporcionando inadequado padrão fermentativo e perda
qualitativa da silagem. Os resultados obtidos no presente trabalho corroboram com as
informações supracitadas (Tabela 1).
A variável perdas por efluentes (PEflu, kg t-1 de silagem) não foi afetada pela interação
entre os fatores variedades e tempo de abertura dos silos experimentais, entretanto, houve
efeito isolado das variedades de cana-de-açúcar. Valores superiores de efluente foram obtidos
para a variedade RB855453 em relação a SP81-3250. Maiores PEflu são explicadas pela
elevada umidade da variedade RB855453 no momento da ensilagem (MSFOR de 27,29%),
enquanto que a variedade SP81-3250 apresentou valor de MSFOR de 31,49%.
Tabela 1 Perdas fermentativas nas formas de gases e efluente na ensilagem de variedades de
cana de-açúcar em diferentes tempos de armazenamento. IFRO Câmpus Colorado
do Oeste, 2015.
Armazenamento na
Variedade de Cana-de-Açúcar
Média
CV (%)
ensilagem (dias)
RB855453
SP81-3250
Perdas por Gases (%)
30
0,07 bC
0,12 aB
0,10
60
0,09 bC
0,14 aB
0,11
90
0,11 aB
0,13 aB
0,12
120
0,10 bC
0,14 aB
0,12
16,03
150
0,10 bC
0,16 aA
0,13
180
0,13 aB
0,14 aB
0,14
210
0,12 bB
0,17 aA
0,14
240
0,11 bB
0,18 aA
0,15
270
0,18 aA
0,16 aA
0,17
Média
0,11
0,15
CV (%)
20,45
Perdas por Efluentes (kg ton-1 silagem)
30
118,49
88,27
103,38
60
113,77
98,55
106,16
90
141,39
101,61
121,50
120
123,30
112,78
118,04
150
131,20
110,41
120,80
13,8
180
124,28
107,73
116,00
210
129,71
105,88
117,80
240
134,95
115,78
125,36
270
135,84
103,00
119,42
Média
128,10 a
104,89 b
CV (%)
23,17
Matéria Seca da
27,29
31,49
Forragem (%)
Médias seguidas de letras distintas, maiúsculas na linha e minúscula na coluna, diferem entre
si pelo teste Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade de erro.
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Para as variáveis matéria seca da silagem (MSSIL, %) e recuperação de matéria seca
(RECMS, %) não houve efeito da interação entre os fatores variedades de cana-de-açúcar e
tempos de armazenamento da silagem (Tabela 2). Entretanto, houveram efeitos isolados
desses fatores sobre estas variáveis. Observou-se que o aumento do período armazenado
proporcionou redução dos valores de MSSIL e RECMS.
Tabela 2 Porcentagem de matéria seca da silagem e recuperação da matéria seca na
ensilagem de variedades de cana-de-açúcar com diferentes períodos de
armazenamento. IFRO Câmpus Colorado do Oeste, 2015.
Armazenamento da
Variedade de Cana-de-Açúcar
Média
CV (%)
silagem (dias)
RB855453
SP81-3250
Matéria Seca da Silagem (%)
30
24,88
26,83
25,85 b
60
27,17
28,20
27,68 a
90
26,80
28,12
27,46 a
120
23,99
26,88
25,44 b
150
25,32
27,38
26,35 b
6,09
180
22,53
22,19
22,36 d
210
24,18
23,20
23,69 c
240
23,62
23,76
23,69 c
270
23,86
25,61
24,73 c
Média
24,70 b
25,80 a
CV (%)
4,24
Recuperação de Matéria Seca (%)
30
78,26
74,34
76,30 b
60
85,77
76,72
81,24 a
90
81,23
76,41
78,82 a
120
74,23
71,71
72,97 b
150
77,99
72,82
75,41 b
6,05
180
69,47
59,58
64,53 c
210
74,13
61,93
68,03 c
240
72,05
62,42
67,24 c
270
71,28
68,75
70,01 c
Média
76,05 a
69,41 b
CV (%)
6,71

Médias seguidas de letras distintas diferem entre si pelo teste Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade de
erro.

Valores superiores de MSSIL foram obtidos pela variedade SP81-3250 independente
dos tempos de armazenamento na ensilagem, enquanto que a variedade RB855453 apresentou
maior valor de RECMS.
A porcentagem de matéria seca da silagem é diretamente relacionada ao teor de sólidos
convertidos em nutrientes, em decorrência da maturação da planta. O maior valor de MSSIL
obtido pela variedade SP81-3250 pode-se explicar pelo maior teor de matéria seca da
forragem desta variedade. Por outro lado, a redução do valor da MSSIL em função do
aumento do tempo de armazenamento, provavelmente se dá em razão da perda de matéria
seca, principalmente de carboidratos solúveis, como observado para PGas de forma
incrementada conforme o maior tempo de armazenamento. Segundo Pedroso et al. (2005), um
dos principais responsáveis pela redução no teor de matéria seca durante o processo
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fermentativo da cana-de-açúcar após a ensilagem é a perda de matéria seca ocasionada pela
fermentação por leveduras. Ainda neste sentido, McDonald; Henderson e Heron (1991)
também apontam que altas contagens de leveduras em silagens estão associadas ao teor de
carboidratos solúveis das plantas, sendo responsáveis pela conversão anaeróbia de açúcares
em etanol, água e dióxido de carbono, elevando, assim, as perdas de matéria seca durante a
fermentação.
A redução dos valores de RECMS conforme o aumento do tempo de armazenamento
pode ser explicada pelo elevado de consumo de carboidratos solúveis pela microbiota do
interior do silo durante o processo fermentativo (NUSSIO et al., 2002). Na ensilagem da canade-açúcar, perdas resultantes do processo fermentativo possuem grande importância,
sobretudo por gases, pois são altamente correlacionadas ao teor de etanol e à recuperação de
matéria seca (PEDROSO et a., 2005), corroborando com os resultados apresentados no
presente trabalho. É observada relação inversa entre MSSIL e RECMS, de modo que valores
inferiores de MSSIL, assim como de MSFOR, para a variedade RB855453 implicaram maior
porcentagem de RECMS, em função da perda de água durante o processo de ensilagem.
CONCLUSÕES
Maiores tempos de armazenamento da silagem de cana-de-açúcar proporcionam
aumento dos valores de perdas fermentativas por gases.
O maior teor de carboidratos solúveis da variedade SP81-3250 proporcionou um
aumento considerável na perda por gases da silagem.
A produção de efluente não é alterada pelo tempo de armazenamento da silagem,
entretanto, se modifica em função da variedade de cana-de-açúcar.
O aumento do tempo de armazenamento proporciona valores inferiores de matéria seca
da silagem, sobretudo pela perda de matéria seca a partir de carboidratos solúveis.
Os percentuais de recuperação de matéria seca são reduzidos conforme o
prolongamento do tempo de armazenamento da silagem.
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1

RESUMO: O objetivo deste trabalho foi caracterizar o perfil do consumidor de alface
(Lactuca Sativa L.) comercializado em feiras livres de Palmas-TO, através das frequências de
compra e de consumo, e os fatores de escolha na aquisição. Os dados foram obtidos por meio
de observação in loco e abordagens diretas, através de questionários aplicados em três feiras.
Foram entrevistados um total de 144 consumidores. Dentre os entrevistados as mulheres são
as que mais compram a alface, as frequências de compra foram de uma vez por semana. A
frequência de consumo mais de uma vez por semana com 58%. Qualidade e saúde foram
vistos como fatores essenciais no processo de escolha da alface para o consumo.
Palavras–chave: aquisição, Lactuca sativa, consumo, mercado

CONSUMER PROFILE LETTUCE (Lactuca sativa L.) MARKETED IN
FAIR FREE OF PALMS-TO
ABSTRACT: The objective of this study was to characterize the lettuce user profile (Lactuca
Sativa L.) sold in street markets of Palmas-TO, through the purchase and consumption of
frequencies, and the choice factors in the acquisition. Data were obtained through on-site
observation and direct approaches through questionnaires in three fairs. They interviewed a
total of 144 consumers. Among the interviewed women are the most buy lettuce, purchase
frequency was once a week. The consumer more frequently than once per week with 58%.
Quality and health were seen as essential factors in the choice of lettuce process for
consumption.
KEYWORDS: acquisition, Lactuca sativa, consumption, market
INTRODUÇÃO
A alface é a hortaliça folhosa de maior importância no Brasil e mais presente na dieta da
população brasileira, ocupando importante parcela no mercado nacional, e seu consumo
ocorre principalmente na forma natural. Tem sido observado o aumento do consumo dessa
hortaliça, devido à crescente elevação populacional e pela tendência de mudança no hábito
alimentar do consumidor, bem como a conscientização das hortaliças (Cortez etal.,2002). Esta
folhosa é bem aceita pelos consumidores devido ao seu sabor agradável e refrescante,
facilidade de preparo e, principalmente, constituir-se em excelente fonte de fibras, cálcio e
vitamina A (Sgarbieri, 1987).
As feiras livres, consideradas as formas mais antigas e tradicionais de comercialização
de produtos agropecuários ou hortifrutigranjeiros, se originaram na antiguidade, com a troca
do excedente da produção entre os produtores que, mais tarde, passaram a comercializá-los
em troca de dinheiro (SOUSA, 2004).
Segundo Coutinho, Neves e Silva (2006), as feiras livres são consideradas uma
importante estrutura de suprimento de alimentos das cidades, especialmente as interioranas,
pois promovem o desenvolvimento econômico e social, fomentando a economia destas
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pequenas cidades. Oferecem produtos sempre frescos e permitem uma relação restrita entre
consumidores e produtores e o poder de barganha exercido por eles.
Para ser competitivo e atender à demanda do mercado da distribuição e venda de
hortaliças, é necessário compreender o consumidor, traçar seu perfil e conhecer e conhecer
seus hábitos, através de pesquisas (Saabor, 2001). A partir de levantamento do perfil dos
consumidores, houve reformulações na comercialização da alface nos EUA, buscando o
atendimento das suas demandas (Glaser et al.,2001).
Existe uma tendência, que irá intensificar-se, dos consumidores exigirem cada vez mais
qualidade e não apenas quantidade (Blisard et al.,2002). Isso já é o observado, pois também
começam a pesar muito na decisão de compra os aspectos de sabor, textura, controle no uso
de agrotóxicos, embalagem e controle fitossanitário destes produtos (CEAGEPRESS2005).
O objetivo deste trabalho foi caracterizar o perfil dos consumidores de alface
comercializado em feiras livres de Palmas-TO; através das frequências de compra e de
consumo, e os fatores de escolha na aquisição em função do sexo e da faixa etária.
MATERIAL E MÉTODOS
Esta pesquisa foi realizada em três feiras livres de Palmas-TO, considerando a divisão
de Palmas em Plano Diretor Norte, Plano Diretor Sul, e Região de Taquaralto; nas feiras da
quadra 307 norte, quadra 304 sul e feira do bairro Aureny I região de Taquaralto. Foram
aplicados 144 questionários continha as seguintes questões: (1) sexo; (2) idade; (3) frequência
de compra; (4) frequência de consumo (5) fatores que interferem na escolha na aquisição da
alface.
Foram utilizados consumidores de alface, ou seja, indivíduos que efetivamente
compravam o produto, de acordo com Ferreira et al. (2000).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Entre os cento e quarenta e quatro consumidores entrevistados, noventa e um eram do
sexo feminino (63%) e cinquenta e três do sexo masculino (37%). O resultado demonstra que
aparentemente o responsável pela compra da alface é a mulher (Figura 1).

Figura 1. Percentual de homens e mulheres que durante a aplicação dos questionários
disseram comprar alface, as mulheres tiverem uma porcentagem maior com 63% disseram
que compram alface.
Os resultados em relação à faixa etária na figura 2 demonstram que 44% dos
entrevistados tinham de 30 a 40 anos de idade.
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Figura 2. Faixa Etária dos entrevistados no momento da compra da alface, onde o percentual
maior foi com 44% dos entrevistados apresentando entre 30 a 40 anos de idade.
Dentre os consumidores entrevistados 32% possuem ensino médio completo, 18%
ensino superior incompleto (Figura 3).

Figura 3. Escolaridade dos consumidores de alface durante as entrevistas foi possuir ensino
médio completo com um percentual de 32% no momento da compra.
Com relação à renda (Figura 4) verificou-se que setenta e quatro dos entrevistados
possuem 1 a 2 salários mínimos (51%), quarenta e três possuem 3 a 4 salários mínimos
(30%), e vinte e sete são os que ganham mais que 5 salários mínimos (19%).
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Figura 4. Renda mensal dos consumidores de alface foi de 1 a 2 salários mínimos com 51%
dos entrevistados.
Quanto à frequência de compra, verificou-se que 44% dos entrevistados compram alface
uma vez por semana, 37% compram mais de uma vez na semana (Figura 5).

Figura 5. Frequência de compra dos consumidores de alface foi de 1 vez por semana com
44% dos entrevistados.
A frequência de consumo verificou-se que 58% dos entrevistados consomem alface
mais de uma vez por semana, 23% consomem de uma vez na semana (Figura 6). Atualmente,
tem se intensificado a busca por melhor qualidade de vida através do consumo de alimentos
mais saudáveis, com baixo valor calórico como as hortaliças folhosas na das hortaliças (Vilela
& Macedo, 2000).
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Figura 6. Frequência de consumo apresentada pelos entrevistados que consomem alface foi
mais de 1 vez por semana com 58%.
Qualidade e saúde foram vistos como fatores essenciais no processo de escolha da
alface para o consumo, 63% e 17% respectivamente (Figura 7). Consumidor geralmente
associa saúde com o consumo de frutas e hortícolas, além da qualidade que é fundamental. Os
consumidores entrevistados atribuíram relativamente baixa importância para o aspecto do
preço do produto, demonstrando que preferem adquirir produtos de melhor qualidade, mesmo
sendo mais caros.

Figura 7. Fatores apresentados pelos entrevistados no momento da compra da alface foi a
questão da qualidade com 63%.
Segundo os entrevistados sessenta e sete disseram que já deixaram de comprar alface
porque encontrou algum defeito do tipo queimada (47%), dos quarenta entrevistados disseram
ter lesões (28%), estes resultados confirmam a tendência de que a aparência externa das
hortaliças é de grande importância, uma vez que o consumidor somente adquire o produto que
aparece ser mais atrativo (Figura 8).
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Figura 8. Defeitos apontados pelos entrevistados no momento da compra foi a queima da
alface com 47% dos entrevistados.
Estas informações são importantes para os produtores e fornecedores da cadeia, pois
segundo CEAGEPRESS (2001), para que estes permaneçam como fornecedores, devem
tomar uma série de cuidados e atender às exigências, deve manter qualidade nos produtos,
principalmente quanto à aparência, tamanho e cor dos produtos. O desconhecimento do
mercado pode causar uma remuneração inferior ou mesmo prejuízo total por ocasião da
venda, segundo Junqueira & Luengo (2000).
CONCLUSÕES
Com base nos resultados obtidos temos que as mulheres são as mais criteriosas e
atenciosas na escolha da alface, visto que estas são as que mais compram, possuem renda
mensal para está adquirindo o produto, pois o preço teve baixa importância. O consumo se
intensifica a partir dos 30 a 40 anos de idade.
Os fatores de decisão de compra mais expressivos são qualidade e a saúde, fatores estes
associados a uma maior preocupação com a saúde e impulsionando o consumo para mais de
uma vez por semana.
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1

RESUMO: Atualmente com 17 (dezessete) campus, sendo 1 (um) virtual e a missão de
promover a educação profissional, científica e tecnológica, o IFPE atende o Ensino Básico
médio e técnico, nas modalidades integrado, subsequente e na educação de jovens e adultos
(EJA); no ensino superior com cursos de graduação em Bacharelado, Tecnólogo e
Licenciatura, nas modalidades presencial e a distância; e também Cursos de Pós-Graduação
(Lato e Stricto Sensu). A pesquisa tem por objetivo conhecer o perfil do discente do curso
técnico em eletroeletrônica na modalidade integrado do IFPE Campus Garanhuns através dos
dados coletados e da análise realizada, traçar políticas de ensino, pesquisa e extensão, além de
políticas de assistência estudantil mais abrangente. O estudo reporta-se em ingressos no ano
de 2013 onde foram analisados 36 (67,92%) de um universo de 53 (100%) alunos
matriculados. A coleta de informações concerniu na aplicação de um questionário composto
por 50 questões pessoais e socioeconômicas. A metodologia utilizada foi de grande
importância para conhecer o perfil dos alunos ingressante no IFPE, campus Garanhuns,
podendo ser detectado inicialmente fatores que possam vir a comprometer o seguimento
estudantil com o intuito de inibir a reprovação e a evasão escolar. Discutir estratégias que
possibilitem a melhoria no desempenho acadêmico, avaliar os índices de reprovação, analisar
fatores que desmotivem o estudante em sua trajetória acadêmica é fundamental para a
permanência do aluno na instituição.
Palavras-chave: discente, educação profissionalizante, gestão pública, perfil.

PROFILE STUDENTS IN TECHNICAL COURSE
ELETROELETRONICS MODE INTEGRATED OF IFPE CAMPUS
GARANHUNS
ABSTRACT: Currently with seventeen (17) campus, being one (1) virtual and with the
mission to promote professional, scientific and technological education, IFPE meets the
average basic education and technical, in the integrated, subsequent modalities and adult
education (EJA); in superior education with undergraduate degrees in Bachelors, Graduation
degree and Technologist’s degrees, in the attendance and non-presencial modalities; and also
the Post-Graduating Courses (Lato and Stricto Sensu). The research aims to understand the
profile of the student of the technical course in electronics in integrated mode in IFPE
Campus Garanhuns through the collected data and the analysis, draw educational policies,
research and extension, as well as more comprehensive student assistance policies. The study
reports on new entries in 2013 which analyzed 36 (67.92%) of a universe of 53 (100%)
enrolled students. Information gathering is based on the application of a questionnaire
composed of 50 personal and social economic issues. The methodology used was of great
importance to know the profile of the newcomer students of IFPE Campus Garanhuns and can
detect factors that may compromise the student's academic development, in order to inhibit
failure and truancy. Discuss strategies that allow improvement in academic performance,
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assess failure rates analyzing factors that desmotivem student in his academic career is key to
the permanence of the student in the institution.
KEYWORDS: students, vocational education, public administration, profile
INTRODUÇÃO
No decorrer do tempo o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Pernambuco (IFPE) recebeu vários nomes, ocorreram algumas ampliações e modernizações.
Portanto a sua tradição quanto à formação de profissionais técnicos no Estado de Pernambuco
continua.
O primeiro campus foi o de Recife, criado em 23 de setembro de 1909, pelo então
Presidente da República Nilo Peçanha, através do Decreto nº 7.566, onde em cada uma das
capitais dos Estados do país teria uma Escola de Aprendizes Artífices, destinadas a ministrar o
ensino profissional primário e gratuito.
Em 1937 com a Lei nº 8 378, de 13 de janeiro, as escolas de Aprendizes Artífices
passaram a serem denominadas de Liceus Industriais, assim surgindo o Liceu Industrial de
Pernambuco. Já em 1942 houve outra modificação, com Lei Orgânica do Ensino Industrial,
Decreto-Lei nº 4.073, de 30 de janeiro de 1942, os Liceus passaram a oferecer
concomitantemente dois ciclos: o básico (ensino médio) e o técnico. Com a criação das
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961 e a de
Expansão e Melhoria do Ensino, Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971 também reformularam
o ensino técnico e profissional no Brasil.
O atual IFPE recebeu as denominações sucessivas de Escola de Ensino Industrial do
Recife, Escola Técnica do Recife e Escola Técnica Federal de Pernambuco (ETFPE), todas
diretamente voltada para ensino técnico. Em 1999, a ETFPE é transformada em Centro
Federal de Educação Tecnológica de Pernambuco (CEFET-PE), passando por uma ampliação
no número de cursos técnicos oferecidos e tendo também autonomia para atuar no Ensino
Superior, com os cursos de formação de tecnólogos. Com a expansão dos CEFETs, foi criada
as Unidades de Ensinos Descentralizados (UNEDs), que tinha como objetivo levar o ensino
técnico e tecnológico para outras regiões do estado, com base nas leis Nº 5.692/71 (Educação
Profissionalizante Compulsória); Nº 7.044/82 (Educação Profissionalizante Facultativa); e Nº
8.948/94 (Criação do Sistema Nacional de Educação Tecnológica). Com a autonomia em
1993 das atuais Escolas Agrotécnicas Federais (EAFs), onde foram transformadas em
Autarquias Federais, instituídas pela Lei Nº 8.731, passaram ter autonomia administrativa,
financeira, patrimonial, didática e disciplinar, voltado ao ensino técnico aplicado na área da
agronomia, acompanhando mais a vocação agrícola do município (PDI, 2009, p. 9).
Com a publicação da Lei Nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, pelo então presidente
Luís Inácio Lula da Silva, foi instituída a Rede de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica e criando os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Em seguida,
o CEFET-PE passa a se chamar Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Pernambuco (IFPE), onde teve incorporadas as EAFs (Belo Jardim, Barreiros e Vitória de
Santo Antão); os UNED do CEFET-PE (Ipojuca e Pesqueira); e o CEFET-PE (Recife).
Atualmente o IFPE possui 17 (dezessete) campus(um virtual), citados: Afogados da Ingazeira,
Caruaru, Garanhuns, Belo Jardim, Barreiros, Vitória de Santo Antão, Ipojuca, Pesqueira,
Recife, Cabo de Santo Agostinho, Igarassu, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Palmares,
Paulista e a EAD localizada em Recife.. Com a missão de promover a educação profissional,
científica e tecnológica, o IFPE atende o Ensino Básico médio e técnico, nas modalidades
integrado, subsequente e na educação de jovens e adultos (EJA); no ensino superior com
cursos de graduação em Bacharelado, Tecnólogo e Licenciatura, nas modalidades presencial e
a distância; e também Cursos de Pós-Graduação (Lato e Stricto Sensu).
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A pesquisa tem por objetivo conhecer o perfil do estudante do curso técnico em
eletroeletrônica na modalidade integrado do IFPE Campus Garanhuns através dos dados
coletados e da análise realizada, traçar políticas de ensino, pesquisa e extensão, além de
políticas de assistência estudantil mais abrangente. Conhecer o perfil dos estudantes é
importante para poder tomar decisões mais acertadas em várias dimensões e níveis de gestão
do IFPE Campus Garanhuns. Atualmente são mais de 900 estudantes que utilizam os serviços
prestados por este Campus.
Saber o que eles pensam e sentem em relação aos nossos serviços é importante para
melhorarmos continuamente os nossos serviços. A presente pesquisa visa conhecer melhor as
dimensões de moradia, alimentação, manutenção e trabalho, meios de transporte, saúde,
acesso à biblioteca, acesso à cultura, ao esporte e ao lazer, conhecimento básico de
informática, domínio de língua estrangeira e movimentos sociais dos estudantes do IFPE
Campus Garanhuns. Conhecer essas dimensões pode contribuir para o melhor direcionamento
das políticas e diretrizes estratégicas das decisões no nível da Gestão local bem como da
Reitoria e das Pró-reitorias (SOARES et al., 2013).
Adotar hábitos de vida saudável é contribuir para o estabelecimento de relações mais
solidárias, é participar da criação de políticas públicas que incidam positivamente na saúde de
todos e, sobretudo, é ser capaz de lidar como o mundo de uma forma positiva. Um dos
parâmetros da qualidade de vida é o socioambiental (moradia, transporte, segurança,
assistência médica, condições de trabalho, remuneração, educação, opções de lazer e meio
ambiente, etc.). Neste sentido, destaca-se a importância da prevenção da saúde e da qualidade,
como um estímulo para a seleção de um estilo de vida (ROZIN et al., 2009).
MATERIAL E MÉTODOS
A metodologia utilizada neste artigo foi à abordagem qualitativa, que se caracteriza pelo
enfoque descritivo e interpretativo composta por questionário de caráter exploratório. Quanto
às técnicas de coleta de informações o estudo concerniu na aplicação de um questionário junto
aos sujeitos participantes da pesquisa. Este estudo teve como objetivo principal levantar
informações acerca das condições socioeconômicas e sociohistóricas dos estudantes, traçando
assim um perfil dos mesmos. O campo de investigação foi o IFPE campus Garanhuns. Os
sujeitos participantes da pesquisa são estudantes, que cursam 1º ano do ensino médio técnico
em eletroeletrônica na modalidade integrado, no ano de 2013. De porte dos registros obtidos
foram elaboradas planilhas para processamento de dados onde resultou na identificação do
perfil dos alunos do curso técnico em Eletroeletrônica na modalidade integrado do IFPE.
Foram aplicados 36 (67,92%) questionários de um universo de 53 (100%) alunos
matriculados. O questionário era composto por 50 questões pessoais e socioeconômicas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Entre os dados coletados podemos constatar que a maioria é do sexo masculino
(86,11%), possuía idade inferior a 15 anos (55,56%), afirma ser branco (97,22%), possui 1 ou
2 irmãos (69,44%), não trabalha, nem exerce função remunerada (94,44%) e tem seus gastos
pagos pela família (94,44%), utiliza coletivo para deslocamento casa/IFPE (55,55%), reside a
menos de 10Km do IFPE (97,22%).
De acordo com pesquisa a idade predominante dos alunos do curso técnico em
eletroeletrônica na modalidade integrado são entre 13 e 15 anos, estando dentro da faixa etária
inicial para o Ensino Médio. Foi constatado também que esses alunos não possuem uma
condição socioeconômica desfavorável a sua permanência nos estudos.
Referente ao hábito de leitura 80.56% não lê jornal ou raramente lê, somente 16,67%
utilizam a biblioteca do IFPE com muita frequência, 30,55% não leu nenhum livro neste ano.
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Estes índices indicam a falta de hábito de leitura por parte dos alunos, fato este que dificulta a
vida estudantil durante o curso técnico em eletroeletrônica.
Referente à família 80,55% possui: renda familiar até dois salários mínimo, 75% reside
com 3 ou mais pessoas em sua casa, apenas 20,83% dos pais possuem ensino superior sendo
que 55,55% destes pais colocou seus filhos em escolas privadas durante o ensino
fundamental. Baseado na renda familiar a grande maioria (94,44%) pode participar do edital
de assistência estudantil pois possui renda per capita abaixo de 1,5 salário mínimo.
Na área de Tecnologia da Informação a maioria dos alunos considera seu conhecimento
na área como bom ou muito bom (80,55%), possui computador em casa (69,44%), utiliza
microcomputador frequentemente ou sempre (58,33%), para entretenimento (72,22%),
trabalhos escolares (88,89%), comunicação via e-mail (66,67%), comunicação redes sociais
(88,89%). Referente ao uso de internet 88,89% possui acesso, 55,56% utiliza a internet como
principal meio de se manter atualizado sobre os acontecimentos do mundo contemporâneo e
77,78% como fonte de pesquisa para as disciplinas do curso. Apenas 10,81% dos alunos
acessam a internet no IFPE. Referente a área de TI verifica-se um alto índice de alunos com
computadores em casa o que facilita a comunicação com seus colegas e no desenvolvimento
das atividades escolares, no entanto somente 11,11% dos alunos acessam a internet dentro do
IFPE Campus Garanhuns devido a baixa disponibilidade de laboratórios de informática aos
alunos fora de seus horários de aula.
Para MORAN (1997) “A educação presencial pode modificar se significativamente com
as redes eletrônicas. As paredes das escolas e das universidades se abrem, as pessoas se
intercomunicam, trocam informações, dados, pesquisas. A educação continuada é otimizada
pela possibilidade de integração de várias mídias, acessando as tanto em tempo real como
assincronicamente, isto é, no horário favorável a cada indivíduo, e também pela facilidade de
pôr em contato educadores e educandos.” Com base no texto de Moran, fica claro a
importância da tecnologia para o ensino, pesquisa e extensão fato preocupante ao campus
Garanhuns pois apenas 11,11% dos alunos pesquisados possuem acesso a internet na
Instituição.
Todos os entrevistados possuem em casa TV, geladeira, fogão, banheiro e telefone
celular. A maioria dos alunos não possui em casa empregada doméstica (91,67%), freezer
(86,11%) e telefone fixo (69,44%).
CONCLUSÕES
Concluímos, portanto que é de grande importância conhecer o perfil dos alunos
ingressante no IFPE, campus Garanhuns, para que se possam detectar inicialmente fatores que
possa vir a comprometer o seguimento estudantil com o intuito de inibir a reprovação e a
evasão escolar. Discutir estratégias que possibilitem a melhoria no desempenho acadêmico é
fundamental para a permanência do aluno na Instituição. Avaliar os índices de reprovação,
analisar fatores que desmotivem o estudante em sua trajetória acadêmica.
A (LDB, 2000) afirma que: “As propostas de mudanças qualitativas para o processo de
ensino-aprendizagem no nível médio indicam a sistematização de um conjunto de disposições
e atitudes de como pesquisar, selecionar informações, analisar, sintetizar, argumentar,
negociar significados, cooperar, de forma que o aluno possa participar do mundo social,
incluindo-se aí a cidadania, o trabalho e a continuidade dos estudos”. Neste contexto podemos
compreender que a formação dos alunos do ensino médio alcança uma amplitude de
conhecimentos. Além do conhecimento teórico, a prática fundamentaliza a formação do
“SER” político-social, cultural e profissional.
Diante destes dados tão significativos observamos a importância do estudo exploratório
com o intuito de analisar o perfil dos alunos ingressantes no ensino médio, a fim de direcionar
o auxilio permanência de acordo com as necessidades especificas de cada um, obter uma

X Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 2015

Anais - Artigos 				

Ciências Agrárias - Agronomia

538

abrangência maior nas visitas técnicas, programas esportivos e culturais, de modo que o aluno
sinta motivação em sua permanência no ambiente escolar.
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RESUMO: O turismo cresce a cada ano no Brasil e cada vez mais cidades passam a explorar
este atividade como fonte de renda a sua população. Para acompanhar o crescimento do
turismo, os gestores devem repensar seu posicionamento e sua aceitação enquanto oferta
turística e, desenvolverem novas tendências e incrementarem as já existentes. O trabalho
objetivou identificar o perfil dos gestores de hotéis e pousadas de Garanhuns/PE. Foi uma
pesquisa exploratória, realizada para traçar o perfil são apontados através de sintomas (ou
queixas) para se alcançar os objetivos. A pesquisa foi desenvolvida através de entrevistas
semiestruturadas realizadas aos gestores dos hotéis/pousadas localizados no município de
Garanhuns/PE.
Palavras–chave: perfil, gestores, hoteleiro.

PROFILE OF MANAGERS OF THE HOTEL SECTOR OF
GARANHUNS/PE CITY
ABSTRACT: Tourism is growing every year in Brazil and more and more cities begin to
explore this activity as a source of income to the population. To accompany the growth of
tourism, managers should rethink its position and its acceptance as tourism and develop new
trends and scale up existing ones. The study aimed to identify the profile of the managers of
hotels and Garanhuns / PE. It was an exploratory survey, conducted to discover or further
describe the problems that are indicated by symptoms (or complaints) to achieve the
objectives. The research was conducted through semi-structured interviews conducted with
managers of hotels / inns in the municipality of Garanhuns / PE.
KEYWORDS: profile, managers, innkeeper.
INTRODUÇÃO
Garanhuns está a 842 metros acima do nível do mar, sendo o principal município do
Agreste Meridional, distante 230 quilômetros da capital do Estado. Essa localização
privilegiada é que proporciona o clima de montanha, onde a temperatura média anual é de
vinte e um graus, variando entre nove graus no inverno, e podendo chegar a trinta graus no
verão. O clima ameno de Garanhuns é o principal atrativo turístico, pois ao seu redor estão
localizadas regiões com temperaturas elevadas o ano inteiro.
Com as características do mercado atual hoteleiro, só sairão vencedores aqueles
empreendedores que tiverem a capacidade de alinhar competitividade e produtividade de
modo eficiente e eficaz. Dessa forma, o empreendedorismo configura-se como elemento
propulsor da economia de uma região, pois é pela iniciativa de indivíduos que desenvolvem e
empreendem oportunidades que uma economia estrutura-se, cresce e consolida-se agregando
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valor a um segmento e gerando empregos dentro de uma ótica de sustentabilidade social
(FARACO, 2005).
O turismo é hoje a atividade que mais gera emprego e renda em todo o mundo.
Segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT), o turismo é responsável pela geração de
6% a 8% do total de empregos no mundo (Ministério do Turismo, 2010). O turismo brasileiro
segue o crescimento, com impacto positivo na economia do país. O aumento da renda média e
do consumo das famílias e a emergência de uma nova classe média no Brasil constituem uma
oportunidade ímpar de fortalecimento deste mercado e de reconhecimento do turismo como
importante fator de desenvolvimento econômico e social. No momento em que novos
produtos entram, a cada dia, na pauta de consumo dos brasileiros, as viagens podem e devem
ser incluídas neste rol, potencializando o consumo doméstico e aquecendo a economia. De
2002 a 2008 o número de pessoas empregadas na área do turismo no Brasil cresceu 32,70%
(Ministério do Turismo, 2010).
O hotel faz parte de um mecanismo essencial de um sistema de serviço à disposição da
atividade turística, que tem evoluído de forma a constituir uma organização complexa que
requer administração técnica e especializada. Para acompanhar o crescimento do turismo,
devem repensar seu posicionamento e sua aceitação enquanto oferta turística e,
desenvolverem novas tendências e incrementarem as já existentes (FREIRE et al., 2007).
Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi identificar o perfil dos gestores de hotéis e
pousadas localizados na cidade de Garanhuns/PE.
MATERIAL E MÉTODOS
A metodologia utilizada neste artigo foi à abordagem qualitativa, que se caracteriza pelo
enfoque descritivo e interpretativo composta por entrevista dirigida de caráter exploratório.
Quanto às técnicas de coleta de informações o estudo concerniu de entrevista dirigida junto
aos gestores de hotéis e pousadas da cidade de Garanhuns/PE. Este estudo teve como objetivo
principal levantar informações acerca das condições socioeconômicas, dados pessoais e
profissionais, traçando assim um perfil dos mesmos. O campo de investigação foi os hotéis e
pousadas localizados na cidade de Garanhuns/PE. Os sujeitos participantes da pesquisa são
gestores dos hotéis e pousadas da cidade de Garanhuns/PE. De porte dos registros obtidos
foram elaboradas planilhas para processamento de dados onde resultou na identificação do
perfil dos gestores de hotéis e pousadas da cidade de Garanhuns/PE.
Foram efetuadas 23 (67,92%) entrevistas dirigidas de um universo de 30 (100%) hotéis
e pousadas localizados na cidade de Garanhuns/PE.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dos 30 hotéis/pousadas existentes em Garanhuns/PE, foram visitados 25 (83,33%)
sendo que 23 (76,67%) participaram do projeto respondendo a entrevista dirigida. Estes
empreendimentos estavam distribuídos da seguinte forma: 17 (73,91%) hotéis, 5 (21,74%)
pousadas e 1 (4,35%) hotel fazenda.
Dos hotéis/pousadas pesquisados 21 (91,30%) possuem administração familiar e todos
23 (100%) encontram-se na classe tarifária convencional junto a CELPE.
Na Figura I encontram-se os principais resultados encontrados na pesquisa quanto aos
gestores. Dos gestores 21 (91,30%) trabalham pelo menos 44 horas/semanais e 20 (86,96%)
possuem residência própria, mas 21 (91,30%) não possuem conhecimento em língua inglesa e
espanhola e 39,13% dos gestores fez algum curso na área de gestão nos últimos cinco anos.
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Figura 1 – Dados dos gestores hoteleiros de Garanhuns/PE. IFPE, 2015.
Comparando com os resultados do estudo de Teixeira (2005), realizado com gestores
do setor hoteleiro em Sergipe, observou-se que 50% desses empresários tem formação
superior. Essa tendência já foi verificada em outros estudos realizados no setor turístico a
exemplo do de Barbosa e Teixeira (1997), que foi realizado com proprietários de empresas de
diversas atividades como hotelaria, agências, restaurantes e transportes, que identificou que
60% dos que atuavam com negócios turísticos tinham formação acadêmica superior. Quanto à
escolaridade dos gestores do setor hoteleiro de Garanhuns fica um pouco abaixo, 39,1 tem
formação superior, mas é um número elevado considerando que a maioria (91,30%) possui
administração familiar.
Conforme destacam, Teixeira e Morrison (2004), que uma das maiores dificuldade da
aprendizagem de novas competências reside no fato desses empresários considerarem a
atividade hoteleira simples sem ter a necessidade de atualizarem-se ou de agregar novos
procedimentos gerenciais. As referidas autoras do estudo realizado em Sergipe observaram
nesta pesquisa é que o gerenciamento de hotéis/pousadas de pequeno porte é considerado
pelos empreendedores/gestores como essencialmente prático, que a melhor maneira de
aprender a gerenciar é fazendo. Em Garanhuns a situação não é diferente 60,87% dos gestores
não fizeram nenhum curso na área de Gestão nos últimos 5 anos não estando preocupado com
o aperfeiçoamento das suas competências e desenvolvimento contínuo.
CONCLUSÕES
Conforme mencionado por Teixeira e Morrison (2004) um dos desafios para o
desenvolvimento gerencial de empresários/gestores de pequenos negócios do setor hoteleiro é
a adoção de uma filosofia de aprendizado contínuo, pois essas competências estão sempre
mudando em função das necessidades do mercado.
Esta é uma realidade verificada no perfil dos gestores de hotéis e pousadas da cidade
de Garanhuns onde a grande maioria (91,30%) possui administração familiar e não está
preocupada em aprimorar seus conhecimentos para melhor gerir os recursos destes
empreendimentos o que coloca em risco o futuro de setor hoteleiro da cidade de
Garanhuns/PE pela falta de profissionalismo da maioria de seus gestores, embora a maioria
(52,2%) está trabalhando a mais de anos nesta função.
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1

RESUMO: A cana-de-açúcar (Saccharum spp.), tem grande importância histórica para o
Brasil, sendo cultivada desde a época da colonização. A escolha da variedade é a etapa mais
importante a ser considerada para o sucesso da lavoura, assumindo um papel decisivo na
produtividade da cultura e, consequentemente, possibilita uma produção de qualidade e com
menor custo. Neste contexto, objetivou-se avaliar 16 variedades melhoradas de cana de
açúcar, juntamente com 2 variedades regionais cultivadas por agricultores locais, quanto ao
perfilhamento e produtividade nas condições edafoclimáticas do distrito de Brejo do Amparo
Norte de Minas Gerais. Foram utilizados 18 tratamentos (variedades) com três repetições. A
parcela experimental foi composta de quatro linhas espaçadas de 1,30m sendo as duas centrais
consideradas úteis, onde foram avaliadas a variável número de perfilho por metro linear,
sendo que na avaliação foram contados todos os perfihos das duas linhas centrais de cada
parcela. Para a característica produtividade, foi avaliada logo que o índice de maturação (IM)
se encontrou entre 0,85 e 1 (cana madura), onde nas duas linhas centrais da parcela, os colmos
foram cortados, retirando-se os ponteiros, e pesados em uma balança mecânica de plataforma
com capacidade máxima de 300 kg. Após a pesagem, foi feita a conversão para toneladas por
hectare. Maiores médias de perfilhamento foram observadas pelas variedades RB92579,
Testemunha 1-NIR, RB98710, RB99395 e RB855156, as quais não diferiram estaticamente
entre si. Maiores produtividades foram observadas na variedade regional Testemunha 1-NIR e
pela variedade melhorada RB92579.
Palavras–chave: Saccharum spp, melhoramento vegetal, agricultura familiar.

TILLERING AND PRODUCTIVITY OF SUGARCANE GENOTYPES
TO THE CITY OF JANUÁRIA NORTH OF MINAS GERAIS
ABSTRACT: The sugarcane (Saccharum spp.), Has great historical importance to Brazil,
being cultivated since the time of colonization. The choice of the range is the most important
step to be considered for a successful crop, assuming a crucial role in crop yield and therefore
provides high-quality production and low cost. In this context, this study aimed to evaluate 16
improved varieties of sugarcane, along with two regional varieties grown by local farmers on
tillering and productivity at conditions of Heath District Amparo North of Minas Gerais. 18
treatments (varieties) with three replications were used. The experimental plot consisted of
four rows spaced 1.30 m and the two middle considered useful, which were valued at variable
number of tillers per meter, and in the evaluation were counted all perfihos the two central
rows of each plot. For the characteristic productivity was evaluated as soon as the maturation
index (MI) was found between 0.85 and 1 (mature sugar cane), where the two center lines of
the portion, the stalks have been cut, removing the pointers, and heavy in a mechanical scale
platform with a maximum capacity of 300 kg. After weighing, the conversion is made for
tonnes per hectare. Highest average tillering were observed by the varieties RB92579,
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Witness 1-NIR, RB98710, RB99395 and RB855156, which did not differ statistically from
each other. Higher yields were observed in the regional variety Witness 1-NIR and the
improved variety RB92579.
KEYWORDS: Saccharum spp, plant breeding, family farming.
INTRODUÇÃO
A cana-de-açúcar tem grande importância histórica para o Brasil, sendo cultivada
desde a época da colonização. É um dos principais produtos agrícolas, sendo a terceira
cultura em área plantada. Do seu processo de industrialização obtêm-se como produtos o
açúcar nas suas mais variadas formas e tipos, o álcool (anidro e hidratado), a cachaça e a
rapadura, principalmente em agroindústrias artesanais (IBGE, 2014).
A região sudeste é a maior produtora de cana-de-açúcar, sendo o estado de São Paulo o
maior produtor (IBGE, 2014). Minas Gerais, apesar de produzir cerca de seis vezes menos
que São Paulo, se destaca no cenário nacional como o estado mais especializado na produção
de cachaça artesanal. No município de Januária, situado no Norte de Minas Gerais, a canade-açúcar é uma das principais culturas agrícolas sendo a região de Brejo do Amparo onde se
concentra tradicionalmente a produção da cachaça de alambique.
De acordo com CÂMARA (1993), o processo produtivo canavieiro visa três objetivos, a
produtividade, a qualidade e a longevidade do canavial. A escolha da variedade da cana-deaçúcar é a etapa mais importante e de menor custo para o produtor, sendo a base que sustenta
o alcance dos objetivos listados anteriormente. (SILVEIRA et al., 2002).
Embora a produtividade local seja próxima à média nacional, é necessário avaliar
novas variedades, sob as condições locais e dentro do sistema de produção da região, em
face da possibilidade de melhoria do sistema produtivo, pois o principal fator responsável
pelo aumento da produtividade da cana-de-açúcar são as variedades melhoradas (Resende
Sobrinho, 2000).
Diante do exposto, objetivou-se avaliar o perfilhamento de dezesseis variedades
melhoradas de cana de açúcar, juntamente com duas variedades regionais cultivadas por
agricultores locais, quanto ao seu perfilhamento e produtividade.
MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi conduzido na Fazenda Sítio, distrito de Brejo do Amparo, município de
Januária, MG. O município está localizado a 15°29’ de latitude sul, 44°21’ de longitude oeste
e altitude de 434 m. O clima desta região é do tipo Aw, segundo a classificação de Köppen
(Moreira, 1985), com uma temperatura anual de 26°C, umidade relativa média de 60% e
precipitação média anual de 850 mm. A localidade é permeada de cursos d'água, o que faz
com que o solo seja naturalmente encharcado durante boa parte do ano, principalmente no
primeiro semestre. Durante o período chuvoso uma grande quantidade de fertilizantes
provindos das formações rochosas que circundam o baixo povoado é carregada pelas
enxurradas, o que faz com que boa parte destes cursos d’água transborde levando consigo boa
parte destes fertilizantes para os canaviais próximos a eles, mantendo a fertilidade natural do
terreno.
Foi utilizado o delineamento em blocos casualizados com dezoito tratamentos
(variedades) e três repetições. Cada parcela foi constituída de quatro linhas com 8 m de
comprimento, no espaçamento de 1,3 m, perfazendo assim uma área total de 41,6 m² por
parcela, sendo a área útil de 15,6 m2. A caracterização física e química do solo utilizado no
experimento encontra-se na Tabela 1.

X Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 2015

Anais - Artigos 				

Ciências Agrárias - Agronomia

545

Tabela 1. Características químicas e físicas das amostras coletadas nas camadas de 0-20 cm e
de 20-40 cm de profundidade na área onde foi instalado o experimento. IFNMG, Campus
Januária, MG.
pH¹

MO²

P³

K³

Ca4

Mg4 Al4

H+Al5

T

t

SB

V

m

Areia

Silte Argila

Indentif.
dag/kg mg/dm3
.....................cmolc/dm3......................
.....%..... .......dag/kg...........
0-20
8,11
3,3
1,6 38 13,3 0,6 0,0 0,88 14,8 13,9 13,9 94 0,0 39
45
16
20-40 8,13
1,8
0,7 17 12,1 0,2 0,0 0,87 13,3 12,4 12,4 93 0,0 42
41
17
4
5
¹ = pH em água; ² = Colorimetria; ³ = Extrator: Mehlich-1X; = Extrator: KCl 1 mol/L; = pH SMP.
Nota: os teores de micronutrientes (Cu, Fe e Zn) deram próximos de 0 mg/dm 3 nas duas camadas. Os teores de
Mn deram 0,2 mg/dm3 na camada de 0 a 20cm e 7,4 mg/dm3 na camada de 20 a 40cm.

Os tratamentos foram constituídos pelas variedades: RB (956911, 928064, 825336,
855035, 92579, 867515, 99395, 925345, 855036, 98710, 977619, 855453 e 855156), SP
(813250, 801816), IAC862210, disponibilizadas pela RIDEZA, e as variedades Vela e NIR
(não identificada regionalmente) oriundas do distrito de Brejo do Amparo.
A implantação do experimento ocorreu no mês de julho de 2013, caracterizando-se
como cana de inverno, aquela que pode ser colhida de 12 a 14 meses em média (Vitti e
Mazza, 2002). O preparo do solo foi feito convencionalmente através de duas gradagens e a
sulcação. O plantio foi feito manualmente nos sulcos abertos a 0,25 m de profundidade,
espaçados de 1,30 m. No início do período chuvoso foi feita uma adubação orgânica de
cobertura com cinza de bagaço de cana-de-açúcar distribuída próximo à linha de plantio na
dose de 400g por metro linear.
Para a avaliação do número de perfilhos, foi feita a contagem de todos perfilhos em
quatro metros lineares, sendo 2 metros em cada uma das linhas centrais. Posteriormente foi
calculado o número de perfilhos por metro linear. As medições foram realizadas aos 90 e 120
dias após o plantio (DAP), segundo Leite et al. (2010). A Produtividade de colmos foi
avaliada logo que o índice de maturação (IM) se encontrou entre 0,85 e 1 (cana madura), onde
nas duas linhas centrais da parcela foi feita a despalha e em seguida os colmos foram cortados
e pesados em uma balança mecânica de plataforma com capacidade máxima de 300 kg.
Barbosa (2005). Após a pesagem, foi feita a conversão para toneladas por hectare.
A análise estatística foi realizada utilizando-se o programa SISVAR, versão 5.3
(Ferreira, 2008), procedendo-se Análise de Variância e, posteriormente, as médias dos
tratamentos foram comparadas pelo Teste de Scott-Knott, ao nível de 5% de probabilidade.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Observou-se que não houve diferença significativa no número de perfilhos por metro
linear entre as variedades de cana-de-açúcar dentro dos períodos de avaliações, (Tabela 1).
Tabela 1. Resumo da análise de variância do perfilhamento das variedades de cana-de-açúcar,
em função dos diferentes períodos de avaliações após o plantio (DAP). Instituto
Federal do Norte de Minas Gerais, Campus Januária, Januária, MG, 2013.
GL

Quadrado médio

Perfilhamento por metro linear
30 DAP

60 DAP

90 DAP

120 DAP

Variedades

17

1,13877

7,637085

30,52

35,72

Blocos

2

3,385706

9,573857

117,57

312,785
(Continua)
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(Conclusão)

GL
Resíduo
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Quadrado médio
Perfilhamento por metro linear

0,585231

4,436679

19,65

23,21

CV (%)

95,63

35,11

35,84

35,55

Média

0,8

6,0

12,37

13,55

Não significativo pelo teste F, ao nível de 5% de probabilidade

Observou-se que o número de perfilhos teve um acréscimo acentuado entre 30 e 90 dias
após o plantio, continuando apenas com um leve acréscimo dos 90 aos 120 dias. Tais
resultados já eram esperados, pois a cana-de-açúcar tem em seu perfilhamento inicial uma
evolução bastante singular, e somente a partir do momento que começa a competição entre os
perfilhos pelos fatores de crescimento (luz, água, nutrientes, espaço), que se constata a
paralisação deste processo.
Resultados semelhantes foram obtidos por Suguitai (2006), que observaram crescimento
acentuado até os 90 DAP com posterior estabilização durante o restante do ciclo e por Pinto et
al. (2011), que relatou crescimento contínuo dos seis meses inicias com acréscimo acentuado
entre 90 e 120. No entanto, aos 30 dias DAP, o perfilhamento foi inferior aos valores
descritos pelos autores, que foi de 4,0 a 5,42 perfilhos / metro linear. Isso pode ser atribuído à
época de plantio tardia, dificultando o perfilhamento inicial da cultura em função da pouca
umidade do solo e das baixas temperaturas.
Mesmo não havendo diferença significativa entre as variedades, notou-se que a partir
dos 60 DAP a variedade RB92 579 apresentou as maiores médias (Figura 1).

Figura 1. Médias de perfilhos por metro linear de variedades de cana - de - açúcar em
diferentes épocas de avaliações após o plantio. Instituto Federal do Norte de Minas Gerais,
Campus Januária, Januária, MG, 2013.
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Tabela 2 Resumo da análise de variância referente ao diâmetro médio de colmos (DC) em
mm, altura média de colmos (AC) em m, número de colmos adultos (NC), número de plantas
tombadas (NPT) e produtividade de colmos por hectare (PROD) em t ha -1. Instituto Federal
do Norte de Minas Gerais, Câmpus Januária, Januária, MG, 2014.

*

-Efeito significativo pelo teste F, ao nível de 5% de probabilidade. ns- não significativo pelo
teste F, ao nível de 5% de probabilidade.
Pela análise de variância (Tabela 2), foi observada diferença significativa (P<0,05) entre as 18
variedades de cana-de-açúcar para o caractere produtividade de colmos (PROD). Maiores
médias foi observado na variedade regional Testemunha 1-NIR e na variedade melhorada
RB92579 e o grupo com as menores médias foi composto pelas demais variedades (Figura 2).

Figura 2. Produtividade de colmos por hectare em cana-planta de 18 variedades de cana-deaçúcar. Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Câmpus Januária, Januária, MG, 2014.
Nota: médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de ScottKnott a 5% de probabilidade.
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A produtividade de colmos da variedade RB92579 encontrada no presente trabalho foi
superior a encontrada em um trabalho realizado por Abreu et al. (2013) ao avaliar o
crescimento e produtividade de cana-de-açúcar em função da disponibilidade hídrica dos
tabuleiros costeiros de Alagoas, onde esta variedade obteve uma produtividade de 102 t ha-1
no ciclo de cana-planta, já em nosso experimento esta variedade atingiu uma produtividade
final de 146,3 t ha-1 (Figura 2). Porém, outras variedades testadas no presente experimento
obtiveram produtividade de colmos inferiores a encontradas em outros trabalhos para canaplanta. Um exemplo é a variedade SP813250, que obteve uma produtividade de 74,9 t ha-1 em
nosso experimento (Figura 2), já em outro trabalho realizado por Tasso Júnior et al. (2013)
avaliando cultivares de cana-de-açúcar de ciclo médio, esta mesma variedade obteve uma
produtividade de 109,81t ha-1. Um outro expemplo são as variedades RB855453 e SP801816
que obtiveram em nosso experimento uma produtividade de 70,6 t ha-1 e 43,3t ha-1,
respectivamente (Figura 2), já em outro trabalho realizado por Marques et al. (2010)
avaliando a produtividade de sete cultivares de cana-de-açúcar influenciado pelo
florescimento, estas duas variedades obtiveram uma produtividade de 117,14 t ha-1 e 158,09 t
ha-1, respectivamente. É oportuno ressaltar que as condições edafoclimáticas da região na qual
este trabalho foi conduzido é diferente das condições onde outros trabalhos foram realizados,
bem como do sistema de produção utilizado. E por isso é de grande importância testar
variedades nas condições locais para verificar o desempenho de cada uma.
CONCLUSÕES
Para a característica perfilhamento, não houve diferença significativa entre as
variedades testadas, embora a variedade RB92 579 tendeu a apresentar as melhores médias.
As variedades Testemunha 1-NIR e RB92579 apresentaram os melhores desempenhos
para a característica produtividade avaliadas, sendo por tanto, as duas variedades mais
produtivas nas condições edafoclimáticas locais. A variedade SP801816 foi a variedade que
apresentou o menor desempenho tanto para a caracteristica perfilhamento quanto para
produtividade, sendo por tanto, a variedade menos produtiva, não se adaptando bem às
condições edafoclimáticas da região.
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1

RESUMO: O arroz é um cereal com destaque no cenário mundial, está entre os mais

produzidos e consumidos mundialmente, além de ser o principal alimento para mais de 50%
da população do mundo. É cultivado em diversas localidades, devido sua facilidade de
adaptação em diferentes condições edafoclimáticas. Essa adaptabilidade propicia a infestação
de doenças ocasionadas por fungos. A brusone é considerada a doença mais séria na
rizicultura, pois reduz a produtividade do cereal. Os ambientalistas alertam que as mudanças
climáticas vem agravando-se desde o século passado, influenciando variadas atividades
antropogênicas, como a agricultura. Já que a produção de alimentos é essencial para a
sobrevivência da humanidade surgiu a necessidade de estimar os prejuízos de tais mudanças
na produtividade do arroz. Sendo possível constatar que a temperatura e umidade são os
fatores de maior influência no desenvolvimento da brusone, modificando a geografia de
produção de arroz, sendo mais provável seu aparecimento em locais com maior precipitação,
como na região Norte.
Palavras–chave: doenças, Pyricularia grisea, rizicultura, temperatura, umidade.

POSSIBLE IMPACTS CAUSED BY CLIMATE CHANGE ON RICE
BLAST
ABSTRACT: Rice is a cereal with emphasis on the world stage, is among the most produced
and consumed worldwide, and is the staple food for more than 50% of the world population.
It is grown in various locations due to its ease of adaptation in different soil and climatic
conditions. This adjustability provides the infestation of diseases caused by fungi. The blast is
considered the most serious disease in rice growing, as it reduces the productivity of cereal.
Environmentalists warn that climate change is worsening since the last century, influencing
various anthropogenic activities, such as agriculture. Since food production is essential for the
survival of humanity came the need to estimate the losses of such changes in rice
productivity. As can be seen that the temperature and humidity are the most influential factors
in the development of blast, modifying rice production geography, its appearance is more
likely in areas with higher rainfall, such as in the North.
KEYWORDS: disease, Pyricularia grisea, rice culture, temperature, humidity
INTRODUÇÃO
O sudeste asiático é apontando como o berço da rizicultura e, provavelmente, foi o
principal alimento e a primeira planta cultivada na Ásia. O arroz era produzido antes do Brasil
ser colonizado pelos portugueses, chamado de “milho d’água” e colhido nos alagados
próximos ao litoral (EMBRAPA, 2010). O país tem aumentado a produção de desse cereal,
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que constitui a base alimentar de grande parte da população nacional, destacando-se
nutricionalmente por ser fonte de energia.
É cultivado em diversas localidades devido sua facilidade de adaptação em diferentes
condições edafoclimáticas. Mas essa condição propicia a infestação de doenças, como por
exemplo, as ocasionadas por fungos.
O fungo Pyricularia grisea é o agente causal da doença denominada brusone, infesta
folhas e bainhas foliares da cultura. A principal consequência da contaminação na planta é a
redução da área fotossintética, prejudicando o potencial produtivo do arroz.
As condições climáticas influenciam diretamente no aparecimento e severidade dessa
doença, em especial a temperatura e umidade. Diante disso, as mudanças no clima podem
alterar a relação patógeno, hospedeiro e ambiente, influenciando na incidência da doença,
além da redução das áreas de cultivo consideradas de baixo risco.
Os fatos expostos são decorrentes do processo de transformação acompanhado por uma
grande evolução tecnológica que a humanidade passou a partir da revolução industrial,
intensificando a utilização de combustíveis fosseis e mecanizando os sistemas de produção,
alterando as mudanças climáticas em escala mundial (Walter et al., 2010).
Diante da temática apresentada, o presente estudo buscou por meio de revisão de
literatura relatar a importância produtiva do arroz, descrevendo as consequências da principal
doença na cultura, além de estimar as alterações no cultivo desse cereal relacionadas às
mudanças climáticas.
MATERIAL E MÉTODOS
Com relação aos aspectos metodológicos, inicialmente para a consecução desta
pesquisa, foi realizado um estudo bibliográfico sobre a doença foliar na cultura do arroz
denominada brusone. Classifica-se esta pesquisa como descritiva, visto que buscou observar,
analisar e registrar os dados coletados, sem a interferência do pesquisador. Do ponto de vista
da forma de abordagem, esta pesquisa pode ser classificada como qualitativa uma vez que seu
objetivo foi obter informações sobre doenças foliares em trabalho de campo no IFRO,
Campus Ariquemes.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O arroz é um cereal com destaque no cenário mundial, está entre os mais produzidos e
consumidos mundialmente, além de ser o principal alimento para mais de 50% da população
do mundo. Possui também papel estratégico na economia e sociedade de diversos países,
principalmente os emergentes (FAO, 2006; CONAB, 2007).
A produção global de arroz em 2009 foi de 685 milhões de toneladas, produzidos em
uma área de 158 milhões de hectares, com produtividade média de 4.329 kg.ha-1 (FAO, 2010).
Segundo o Ministério da Agricultura o Brasil colheu 11,26 milhões de toneladas na safra
2009/2010, atribuindo a nona posição no ranking mundial do cereal.
Com mais de 30% do volume, a China é o maior produtor de arroz (INFOCOMM,
2010). A América Latina é o terceiro maior consumidor de recurso, mas é o segundo maior
produtor (EMBRAPA, 2007).
Já no Brasil o consumo médio é de 45,4kg de arroz beneficiado por habitante/ano,
fazendo parte da alimentação da maioria dos brasileiros (WEBER, 2012).
A enorme busca por esse produto pode ser facilmente explicada por seus aspectos
nutricionais, pois é uma excelente fonte de energia. É importante para uma alimentação
equilibrada, pois apesar de possuir alta concentração de carboidratos, também é fonte de
proteínas, minerais e vitaminas (WALTER et al., 2008).
Além disso, Fornasieri et al. (2006) ressalta que o arroz pode ser cultivado em locais
diversos, isso por sua capacidade de adaptar-se a diferentes condições edafoclimáticas.

X Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 2015

Anais - Artigos 				

Ciências Agrárias - Agronomia

552

Brusone: implicações e consequencias sobre a cultura do arroz
A brusone é considerada a doença mais séria do arroz, pois influência na produtividade
do cereal a nível mundial, e o principal prejuizo é a redução da produtividade.
A doença é causada pelo fungo Pyricularia grisea, e os fatores favoráveis para sua
infecção e proliferação são: humidade relativa do ar elevada, por volta de 90-92%, alta
luminosidade e temperatura diurna média de 30-35ºC. Segundo Asuyama (1965) o patógeno
possui variedade e quantidade significativa de hospedeiros, o que acaba acarretando em ampla
abrangência de infestação em gramíneas por todo o mundo.
Um dos hospedeiros desse fungo é o arroz, ocorre em regiões produtoras de todo o
mundo. O principal sintoma é a infecção nas panículas, fator que pode influenciar diretamente
na produtividade (OU, 1995).
Os sintomas na planta contaminada são diversos, as lesões podem ser encontradas nas
folhas, panículas, pedicelos, sementes e raízes. Apesar disso, os danos mais comuns da
brusone do arroz são as lesões foliares, que normalmente são em forma de diamantes
(TEBEEST et al., 2009).
Segundo Prabhu (1986) a ocorrência da doença nas folhas pode ocasionar redução na
altura da planta, número e peso dos grãos. A produtividade também pode ser reduzida por
fatores indiretos, pois a mesma influencia na redução do número de folhas e
consequentemente nas taxas de fotossíntese (BASTIAANS et al., 1994).
A produtividade pode ainda sofrer efeitos diretos por ocasionar danos nas panículas,
pois o percentual de grãos formados e número de grãos por panículas são menores em plantas
doentes (PINNSCHMIDT et al., 1994).
Possíveis implicações das mudanças climáticas na produção de arroz
As mudanças climáticas vêm acentuando-se desde o século passado e causando
preocupação em ambientalistas. As consequências dessas mudanças no meio ambiente são
diversas, a terra está em média 0,7 ºC mais quente, além do aumento médio do nível do mar
em 0,17 m. Segundo o IPCC (2007) após o ano de 1970 aumentou a frequência de eventos
extremos, dentre os mais notáveis estão as secas, inundações e tempestades. Essa mudança
influencia diversos ecossistemas e afetando aspectos físicos, biológicos, naturais e humanos.
Porém esses impactos serão de diferente escala e consequência sobre os diversos sistemas,
sejam eles: hídricos, agrícolas, de biodiversidade ou saúde humana (IPCC, 2007).
Apesar da consciência de que haverá mudança, ainda não há muito conhecimento sobre
os danos na agricultura, mas alguns autores já vem demonstrando resultados de estudos nessa
área. Pinto et al. (2006) ressaltam que uma das principais influências para o aumento e
severidade de doenças foliares é as mudanças climáticas mundiais. Esse fato pode ser
comprovado devido a vulnerabilidade da planta para fatores abióticos, dentre eles a
temperatura (JULIATTI e SOUZA, 2005). Alguns relatos defendem que em condições
climáticas favoráveis ao desenvolvimento da doença, as medidas de controle das doenças
foliares não são suficientes para combater o patógeno, o que pode resultar em epidemias
(ROLIM et al., 2007).
As condições de temperatura mais elevada e chuvas mais intensas, como ocorrentes em
regiões tropicais e subtropicais resultam em maior severidade das doenças. Para que uma
doença ocorra é necessário a interação do hospedeiro suscetível, patógeno e ambiente
(umidade do ar, precipitação e temperatura) (CORREIO AGRICOLA, 2003).
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Figura 1: Consequências das mudanças Climáticas no Brasil (Mudanças Climáticas, 2015)
Por meio da Figura 1 pode-se deduzir que as regiões Norte, Centro-Oeste e Sul poderão
apresentar maiores surtos de brusone, uma vez que a alta umidade favorece a proliferação de
fungos. O aumento da temperatura poderá reduzir as áreas de proliferação, uma vez que a
temperatura média para o desenvolvimento desse patógeno está por volta de 28ºC.
Pinto et al. (2008) demonstraram em seus estudos que as mudanças climáticas afetarão
principalmente o Agreste e regiões do Cerrado Nordestino, influenciando diretamente na
redução das áreas de baixo risco na produção do arroz, acentuando uma migração já ocorrente
dessa cultura para o Mato Grosso em busca de precipitações melhores distribuídas. Acreditase que em 2050 haverá redução em torno de 12,5% da área favorável para o plantio. As perdas
podem chegar em R$ 530 milhões, caso que é agravado pela o aumento populacional, pois
nessa mesma época a estimativa é de aumento de 70 milhões de habitantes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Atualmente, a brusone é a doença que causa maior preocupação aos produtores e
pesquisadores da rizicultura, uma vez que o aparecimento da doença resulta na redução da
produtividade. É importante destacar que as mudanças climáticas interferem diretamente na
vida, reprodução e proliferação de fungos, entre eles a Pyricularia grisea (agente causal da
brusone).
A temperatura e umidade destacam-se como os fatores de maior influência no
desenvolvimento da doença, fato que remodelará a geografia de produção de arroz, sendo
mais provável seu aparecimento em locais com maior precipitação, como exemplo, a região
Norte.
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1

RESUMO: A dependência exclusiva da chuva para suprir as necessidades hídricas das
culturas é um risco permanente no Estado do Ceará, perdas de safra causadas pela “seca” na
estação chuvosa são constantes e em anos atípicos as perdas são ocasionadas por “enchentes”.
A presente pesquisa foi conduzida, na primeira etapa, via internet onde foram digitados os
registros mensais de precipitação de todos os 12 municípios sedes da Bacia Hidrográfica do
Banabuiú, pertencente ao Estado do Ceará no período de 1974 a 2012, em planilhas do Excel,
sendo estes dados fornecidos pelos Postos Pluviométricos da Fundação Cearense de
Meteorologia – FUNCEME. Na segunda etapa, após a digitação dos dados, foi calculado a
Média Aritmética Simples dos registros mensais entre os municípios sedes integrantes da
bacia, para cada ano observado, com isso, foram determinadas as Normais Pluviométricas
mensais, a Normal Pluviométrica anual, o histórico anual de precipitações, as probabilidades
de safra na agricultura de sequeiro para as culturas de feijão e milho e as probabilidades de
perda de safra por falta ou excesso de chuva.
Palavras–chave: agricultura, chuva, estiagem, riscos

LIKELIHOOD OF UPLAND CROPS AGRICULTURAL IN BANABUIÚ
BASIN
ABSTRACT: Sole reliance on rain to meet the crop water requirements is an ongoing risk in
the state of Ceará, crop losses caused by "dry" in the wet season are constant and atypical
years losses are caused by "flood". This research was conducted in the first stage, which were
entered via the internet monthly rainfall records from all 12 counties headquarters in
Banabuiú Basin, belonging to the state of Ceará in the period 1974-2012, in Excel
spreadsheets, and these data provided by rain gauges Ceará Foundation for Meteorology FUNCEME. In the second step, after entering the data was calculated using Simple
Arithmetic mean of monthly records between municipalities headquarters members basin, for
each observed year, it was to establish the Normal monthly rainfall, the Normal annual
rainfall, the annual history of precipitation, the probability of harvest in rainfed agriculture for
crops of beans and corn and the likelihood of crop loss due to lack or excess of rain.
KEYWORDS: agriculture, rain, drought, risks
INTRODUÇÃO
Expressa-se a quantidade de chuva pela altura de água caída e acumulada sobre uma
superfície plana e impermeável. Ela é avaliada por meio de medidas executadas em pontos
previamente escolhidos, utilizando-se aparelhos denominados pluviômetros ou pluviógrafos,
conforme sejam simples receptáculos da água precipitada ou registrem essas alturas no
decorrer do tempo.
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Na Pluviometria, a chuva se caracteriza por quatro grandezas: altura pluviométrica ou
lâmina, duração ou tempo, intensidade média e distribuição temporal. Contudo, neste trabalho
só analisaremos a lâmina, pois as estações da FUNCEME utilizam pluviômetros, onde não há
registro de intervalos de tempo inferiores a 24 horas, como no caso dos pluviógrafos.
A disponibilidade de precipitação numa bacia durante o ano é o fator determinante para
quantificar, entre outros, a necessidade de irrigação de culturas e o abastecimento de água
doméstico e industrial. A determinação da intensidade da precipitação é importante para o
controle de inundação e a erosão do solo. Por sua capacidade para produzir escoamento, a
chuva é o tipo de precipitação mais importante para a hidrologia (TUCCI et al., 2009).
O Estado do Ceará sofre, entre outros, sérios problemas de estiagem que ocorrem na
região Nordeste do Brasil, fenômeno que, à luz do conhecimento científico atual, está
intimamente ligado à circulação atmosférica de larga escala (Walker, 1928; Bjerknes, 1969)
causando sérios transtornos às populações nordestinas, principalmente àquelas que vivem nos
sertões dos Estados incluídos no Polígono das Secas.
Devido à localização no extremo leste da América do Sul tropical, o Nordeste brasileiro
- NEB esta submetido à influência de fenômenos meteorológicos, que lhe conferem
características climáticas peculiares, únicas em semi-áridos de todo o mundo. Nobre e Molion
(1987) sugeriram que a semiaridez do NEB é devida à adjacência à Região Amazônica, onde
ocorrem movimentos convectivos amplos e intensos. O ar ascendente sobre a Amazônia
adquire movimento anticiclônico nos níveis altos (Alta da Bolívia), diverge e, parte dele,
desloca-se para leste, criando o ramo descendente e uma forte inversão psicrotérmica
(MOLION e BERNARDO, 2002).
O Comitê Meteorológico Internacional, em 1872, decidiu sobre a necessidade de se
dispor de valores médios calculados a partir de um intervalo uniforme, para permitir a
comparabilidade do comportamento dos dados medidos ou coletados em várias localidades ou
estações meteorológicas. De certo, o termo aplica-se não apenas a dados de temperatura, mas,
ainda, à pluviometria e a dados de outros elementos climatológicos. A idéia básica é que as
médias assim calculadas seriam essencialmente constantes para intervalos de tempo
suficientemente extensos, com respeito a uma mesma variável climática e para uma dada
estação meteorológica. O intervalo padrão para cálculo de normais foi então estabelecido
como sendo de 30 anos, a extensão mínima julgada indispensável (XAVIER, 2001).
Segundo dados da EMATERCE (2011), o Estado do Ceará plantou significativamente
em 2011 oito culturas graníferas, a seguir: algodão, amendoim, arroz, feijão, girassol,
mamona, milho e sorgo. Porém, somente a soma das culturas de feijão e milho representou
respectivamente, 93,92%; 93,64% e 92,79%, em relação ao tamanho da área plantada, à
produção de grãos e ao valor da safra (produção x preço) do Estado.
O consumo de água do feijão pode variar de 250 a 400 mm/ciclo, e o consumo de água
do milho pode variar de 400 a 700 mm/ciclo, dependendo de três fatores: o cultivar, o solo e
as condições climáticas locais (DOORENBOS e PRUITT, 1997).
Irrigação por aspersão é o método de irrigação em que a água é aspergida sobre a
superfície do terreno, assemelhando-se a uma chuva, por causa do fracionamento do jato
d’água em gotas. O jato d’água e o seu fracionamento são obtidos pela passagem d’água sob
pressão através de pequenos orifícios ou bocais (BERNARDO, 1982).
Para Frizzone et al. (2011), a eficiência de irrigação (correspondente à fração do volume
de água efetivamente utilizada pelas culturas em relação ao total captado na fonte de
suprimento), no caso da aspersão, pode atingir 80%.
MATERIAL E MÉTODOS
Para a realização da pesquisa foram utilizados dados pluviométricos dos registros
mensais de precipitação de 12 municípios do Estado do Ceará, que compõem as sedes de
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municípios presentes na Bacia do Banabuiú, no período de 1974 a 2012, que foram tabulados
em planilhas do Excel, sendo estes dados fornecidos pelos Postos Pluviométricos da
Fundação Cearense de Meteorologia – FUNCEME (FUNCEME, 2013).
Após digitar os dados de precipitação pluviométrica, as Normais Pluviométricas foram
determinadas pelas médias mensais e anuais dos 12 municípios, para cada ano. A Estação
Chuvosa foi caracterizada pela sequência dos quatro meses de maior média de precipitação.
As culturas de feijão e milho são produzidas em maior escala no Estado e são
difundidas em todas as regiões do Ceará, representando da melhor forma possível a nossa
Agricultura de Sequeiro. O feijão se desenvolve bem entre 250 e 400 mm de ETc ao longo do
ciclo, enquanto a faixa de produção do milho fica entre 400 e 700 mm de ETc (Doorenbos e
Pruitt, 1997), desta forma, o intervalo considerado no estudo, para a determinação de uma
faixa indicativa de safra foi entre 250 e 700 mm de ETc, sendo que abaixo de 250 mm de ETc
caracterizou perda por falta de chuva e acima de 700 mm de ETc perda for excesso de chuva.
A precipitação pluvial, assim como a precipitação lançada pelos aspersores, não é
totalmente aproveitada pelas raízes das plantas. No caso da “chuva”, além das perdas por
evaporação, arraste das gotas pelo vento e percolação profunda, existem também as perdas
por escoamento superficial.
Desta forma foi necessária a aplicação de um coeficiente de ajuste, que quantifique a
lâmina aplicada na cultura em função da lâmina precipitada naturalmente, através da chuva.
Este coeficiente foi 0,7, ou seja, a eficiência de aplicação da chuva na planta foi considerada
70%. Corrigindo os valores de ETc, teremos as seguintes faixas:
hec  357,14 mm (250 mm / 0,7)  perda de safra por falta de chuva,
357,14 mm  hec  571,43 mm (400 mm / 0,7)  safra de feijão,
571,43 mm  hec  1000 mm (700 mm / 0,7)  safra de milho,
hec  1000 mm  perda de safra por excesso de chuva.
Onde hec é a altura da precipitação na estação chuvosa.
Os dados observados de hec foram analisados estatisticamente e em seguida, avaliadas
as probabilidades teóricas de ocorrência. Eles foram ordenados em ordem decrescente e a
cada um é atribuído o seu número de ordem m (m variando de 1 a n, sendo n = número de
anos de observação).
A Probabilidade (P) com que foi igualado ou superado um evento de ordem m foi
determinada pelo método de Kimbal (equação 1).
P = m / (n + 1)

(1)

A Bacia do Banabuiú se encontra na região central do Ceará, possui uma área de 19.647
km2, corresponde a 13,37 % do território cearense e fazem parte dessa bacia hidrográfica 12
municípios, sendo todos sedes (COGERH, 2013).
A duração e a intensidade média da Precipitação são inversamente proporcionais e a
ausência de ambas, no presente estudo, não influenciou no resultado final. No caso da
distribuição temporal, sua análise teria superestimado os riscos de perda, na ocorrência de
veranicos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os municípios analisados se encontram na Tabela 1, com seus períodos de observação e
suas coordenadas geográficas.
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Tabela 1 – Período observado e coordenadas geográficas das sedes dos municípios da
Bacia do Banabuiú
Município
Período observado
Latitude (o)
Longitude (o)
Banabuiú
1988 a 2012
- 5,30
- 38,92
Boa Viagem
1974 a 2012
- 5,12
- 39,73
Ibicuitinga
1988 a 2012
- 4,97
- 38,63
Madalena
1988 a 2012
- 4,85
- 39,57
Mombaça
1974 a 2012
- 5,74
- 39,62
Monsenhor Tabosa
1974 a 2012
- 4,78
- 40,06
Morada Nova
1974 a 2012
- 5,10
- 38,37
Pedra Branca
1974 a 2012
- 5,45
- 39,71
Piquet Carneiro
1974 a 2012
- 5,80
- 39,41
Quixadá
1974 a 2012
- 4,97
- 39,01
Quixeramobim
1974 a 2012
- 5,19
- 39,29
Senador Pompeu
1974 a 2012
- 5,58
- 39,37
As normais pluviométricas mensais da Bacia do Banabuiú são apresentadas para o
primeiro semestre na Tabela 2 e para o segundo semestre na Tabela 3.
Tabela 2 – Normais pluviométricas (mm) da Bacia do Banabuiú para o 1º semestre
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
81,3
101,8
163,4
169,3
97,1
51,9
Tabela 3 – Normais pluviométricas (mm) da Bacia do Banabuiú para o 2º semestre
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
24,6
8,9
2,9
1,5
3,3
21,6
A normal pluviométrica anual é a soma das normais pluviométricas mensais, que no
caso específico da Bacia do Banabuiú tem o valor de 727,6 mm.
A estação chuvosa desta bacia se concentra nos meses de fevereiro a maio (Figura 1) e
tem como média 531,6 mm.

Precipitação média (mm)

200,0
150,0
100,0
50,0
0,0

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Meses

Figura 1 – Distribuição da Precipitação média mensal na Bacia do Banabuiú.
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A partir dos valores de precipitação pluviométrica anual no período de 1974 a 2012, foi
feita uma comparação com a normal pluviométrica anual, para facilitar a visualização dos
anos em que choveu abaixo ou acima da média histórica (Figura 2).

Precipitação (mm)

anos

média

1600,0
1200,0
800,0
400,0
0,0
1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Anos

Figura 2 - Precipitação pluviométrica anual da Bacia do Banabuiú nos anos de 1974 a
2012 comparados com a normal pluviométrica.
A curva ajustada aos pontos assim obtidos permitiu determinar a probabilidade de
ocorrência de um determinado valor de precipitação. Na Figura 3 estão apresentadas as
probabilidades de ocorrências de precipitações (em azul escuro), o limite superior de
precipitação para safra de milho (em azul claro), o limite inferior de precipitação para safra de
milho e o limite superior de precipitação para safra de feijão (em amarelo) e o limite inferior
de precipitação para safra de feijão (em cor de rosa).
ppt

F min

F max / M min

M max

Precipitação (mm)

1200,0
1000,0
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600,0
400,0
200,0
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90

100

Probabilidade de ocorrência (%)

Figura 3 – Curva de Permanência na Bacia do Banabuiú.
Através da Figura 3 é possível identificar quatro faixas distintas, sendo: acima da linha
azul clara, perda de safra por excesso de chuva; entre as linhas azul clara e amarela, safra de
milho; entre as linhas amarela e cor de rosa, safra de feijão; e abaixo da linha cor de rosa,
perda de safra por falta de chuva.
Para a identificação dos valores de interesse de precipitação e probabilidade de
ocorrência, foi realizada a interpolação linear em dados obtidos através da equação 1. As
probabilidades encontradas foram: 85,38%, 28,66% e 4,90%, para as respectivas
precipitações: 357,14 mm, 571,43 mm e 1.000 mm. Desta forma temos as seguintes
probabilidades:
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 Perda de safra por falta de chuva = 100,0% - 85,38% = 14,62%
 Safra de feijão = 85,38% - 28,66% = 56,71%
 Safra de milho = 28,66% - 4,90% = 23,76%
 Perda de safra por excesso de chuva = 4,90%
 Perda de safra por falta ou excesso de chuva = 14,62% + 4,90% = 19,52%
CONCLUSÕES
A probabilidade de ocorrência de safra de feijão foi superior as probabilidades de
ocorrência de safra de milho e de perdas de safra. No entanto, o risco de perda de safra de
feijão foi de 43,29%, valor considerado alto, que torna a agricultura de sequeiro uma atividade
arriscada na Bacia do Banabuiú.
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1

RESUMO: A compostagem é uma prática utilizada há muito tempo e vem-se usando diversos

tipos de materiais orgânicos para sua fabricação. Objetivou-se com esse trabalho estudar o
aproveitamento de alguns resíduos orgânicos agroindustriais no processo de compostagem,
em sacos de nylon, e o uso dos compostos produzidos como substrato para formação de
mudas de tomate. Para a compostagem foram utilizados bagaço de caju (BC), pó de coco
verde (PC) e restos de frutas e verduras de mercado (RS). Os tratamentos constaram de BC
(100%), BC+PC (1:1), BC+PC (1:2), RM+PC (1:1) e RM+PC (1:2). Os compostos
produzidos foram aplicados como substrato em semeio de tomate. Os resultados obtidos
demonstraram que o resto de mercado apresentou boas características de compostabilidade.
Em semeio de tomate, os tratamentos contendo restos de mercado e o pó de coco verde se
mostraram mais eficientes para a produção de mudas de tomate.
Palavras-chave: biodegradação aeróbica, composto orgânico, substrato, tomate

COMPOSTING PROCESS AND QUALITY OF COMPOUNDS
PRODUCED WASTE DIFFERENT FROM ORGANIC
ABSTRACT: Composting is a practice used for a long time and comes to using different
types of organic materials for its manufacture. The objective of this work was to study the use
of some agro-industrial organic waste in the composting process in nylon bags, and use of
compounds produced as a substrate for formation of tomato seedlings. For compost were used
cashew bagasse (BC), coconut powder (PC) and residues of fruit and vegetable market (RS) .
Treatments consisted of BC (100%) , BC + PC ( 1: 1) , BC + PC (1: 2 ) , RM + PC ( 1 : 1) and
RM + PC (1: 2 ) . The obtained composition was applied as substrate in tomato seeding. The
results showed that the rest of the market showed good characteristics of compostability. In
tomato seeding, the treatments containing market debris and coconut powder were more
efficient for the production of tomato seedlings.
KEYWORDS: biodegradation aerobics, organic composites, substratum, tomato
INTRODUÇÃO
A matéria orgânica é uma das substâncias mais complexas existentes na natureza,
formada por resíduos vegetais, animais e organismos vivos ou mortos (PAVAN E CHAVES,
1998). Ela constitui um dos principais componentes do solo, por isso para alguns autores é
referida como “a vida do solo”, devido a sua importância nas principais propriedades físicas,
químicas, físico-químicas e biológicas do solo. Segundo Maia et al. (2003), a compostagem é,
geralmente, considerada o processo mais eficiente de tratamento e estabilização de resíduos
orgânicos, produzindo a custos aceitáveis um produto higiênico e útil: o composto.
A função do composto, de fornecer nutrientes, depende, basicamente, dos materiais
empregados no seu preparo. Se o material for pobre, o composto terá valor fertilizante baixo;
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por outro lado, quando rico, o valor fertilizante será alto e o composto poderá suprir, de forma
adequada, diversos elementos às plantas (PEREIRA, 1985). Na literatura encontram-se
diversos sistemas de compostagens (tipos de pilhas), onde o tipo ideal é a que melhor se
encaixar as condições do local onde a mesma será construída e de acordo com as
possibilidades do produtor.
São muitos os resíduos orgânicos de origem urbana, industrial e agrícola que podem ser
usados na agricultura, como, por exemplo, estercos bovinos, de galinha e de suíno, torta de
mamona, lodo de esgoto, resíduos oriundos da fabricação de álcool e açúcar, restos de frutas e
verduras das feiras, subprodutos da agroindústria, etc.
Diante do exposto este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar o processo de
compostagem dos diferentes materiais empregados, sua qualidade para uso na agricultura
orgânica e, ainda, uma forma de otimizar o preparo de compostos orgânicos, facilitando,
assim, sua comercialização.
MATERIAL E MÉTODOS
O presente trabalho foi desenvolvido em casa de vegetação do Departamento de
Fitotecnia do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Ceará (CCA/UFC), no
período de fevereiro a maio de 2008.
Os materiais utilizados para a obtenção dos compostos foram: bagaço de caju, pó de
coco verde e restos de mercado (restos de frutas e verduras de mercado).
O Bagaço de caju foi obtido na indústria Jandaia – Sucos do Brasil S/A, em Pacajus CE. O pedúnculo do caju passa por um processo de retirada da polpa para fabricação de suco
e o que resta desse processo é o bagaço, que na empresa não é usado. Esse material foi
coletado e passou por uma secagem ao sol por quatro dias.
O pó de coco verde foi proveniente da Cooperativa de Beneficiamento da Casca de
Coco Verde (COOBCOCO), onde passa por um processo de limpeza. Em seguida é
processado, triturado, prensado, selecionado (pó e fibra) e segue para secagem.
Os restos de mercado foram obtidos no Mercado São Sebastião, no Centro de Fortaleza.
Os resíduos sólidos coletados e utilizados foram os seguintes: laranja (4,78%), mandioca
(9,64%), cebola (5,02%), abacate (6,25%), alface (22,80%), tomate (5,06%), chuchu (3,88%),
beterraba (4,34%), pepino (3,24%), berinjela (2,15%), pimentão (7,30%), goiaba (1,13%),
batata (2,08%), banana (2,65%), manga (3,28%), jerimum (3,91%), maracujá (0,76%),
cenoura (5,58%), brócolis (2,17%) e mamão (4,0%). Esses materiais foram cortados com
aproximadamente 3 a 5 cm de diâmetro e misturados.
O experimento constou cinco tratamentos distribuídos em delineamento inteiramente ao
acaso com três repetições: Bagaço de caju puro (100%) - BC (100%); Bagaço de caju + pó de
coco (1:1) - BC+PC (1:1); Bagaço de caju + pó de coco (1:2) - BC+PC (1:2); Restos de
mercado + pó de coco (1:1) - RM+PC (1:1) e Restos de mercado + pó de coco (1:2) - RM+PC
(1:2)
Os materiais misturados foram colocados dentro de sacos de nylon (cada saco uma
parcela experimental), com dimensões de 90 cm x 65 cm. Os sacos foram preenchidos até 70
cm de altura e as proporções foram definidas através das marcações externas nos sacos. Cada
saco foi pesado para determinação do peso inicial, foram dispostos em duas fileiras e
identificados com uma placa contendo, de forma codificada, indicação do número do
tratamento, da repetição e do peso do material.
A partir de sua montagem foi monitorado diariamente. A temperatura foi medida no
meio do saco, em relação ao seu comprimento, com o auxílio de um geotermômetro, onde o
mesmo era introduzido a 10 cm de profundidade. Essa coleta era feita em dois horários
distintos, às 08:00 e às 17:00 alternadamente.
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Para a oxigenação da mistura de compostagem, foi feito o revolvimento do material a
cada três dias, segundo metodologia descrita por Pereira Neto (1996). Manualmente passavase o material de um saco para outro. À medida que era feito o revolvimento adicionava-se,
uniformemente, água à massa de compostagem, para repor a perda de água no sistema,
sempre que necessário. A quantidade de água colocada era de acordo com umidade dos
materiais, que era avaliada apertando-se na mão uma amostra do material, sentindo a umidade
do mesmo, porém não deixando escorrer nenhum líquido.
Aos 69 dias, todos os sacos contendo o material compostado foram pesados para a
determinação do rendimento (Tabela 3).
As análises realizadas foram: temperatura durante a compostagem, teor de umidade,
conteúdo de nutrientes, relação C/N, densidade, condutividade elétrica e pH dos materiais
compostados, realizadas no Laboratório de Água e Solo da Embrapa Agroindústria Tropical.
A composição química inicial de cada matéria-prima está apresentada na Tabela 1. A
Tabela 2 apresenta os valores de relação C/N, densidade, condutividade elétrica e pH de cada
matéria-prima utilizada no processo de compostagem.
TABELA 1. Teores de N, P, K, Ca, Mg, S e Na nas matérias-primas utilizadas: restos de
mercado, bagaço de caju e pó de coco. CCA/UFC, 2008.
N
P
K
Ca
Mg
S
Na
MATÉRIAS-PRIMAS
------------------------------------g/kg--------------------------------mg/kg17,53
2,65
265,0
4,26
1,91
5,78
16,3
Restos de mercado
21,73
1,61
72,7
0,64
0,92
6,71
3,2
Bagaço de caju
15,25
1,06
76,1
3,44
2,45
3,54
25,1
Pó de coco
TABELA 2. Valores de relação C/N, densidade, condutividade elétrica, pH e umidade das
matérias-primas utilizadas: restos de mercado, bagaço de caju e pó de coco. CCA/UFC, 2008.
MATÉRIASDENSIDAD
UMIDAD
PRIMAS
C/N
E
C.E.
pH
E
kg/m³
dS/m
%
Restos de mercado
53:1
0,59
0,009
5,13
87,7
Bagaço de caju
45:1
0,32
1,027
4,32
12,5
Pó de coco
59:1
0,3
0,485
6,01
60,0
* FONTE: Kiehl, 1981 apud Pereira, 1985.

Para a avaliação da qualidade dos compostos produzidos quanto à possibilidade de uso
como substrato para formação de mudas de hortaliças, foi feito o semeio de tomate var. Santa
Clara. A semeadura foi feita manualmente em bandeja de poliestireno expandido, contendo
128 células, com 34,6 cm³ por célula, colocando-se uma semente no centro de cada célula da
bandeja. Os tratamentos foram distribuídos na bandeja sob delineamento inteiramente
casualizado, com 3 repetições, usando-se uma fileira de célula por cada repetição, totalizando
15 parcelas constituídas por 8 células cada (8 plântulas). Em nenhum tratamento houve adição
de adubo mineral. Foi avaliada a porcentagem de germinação das sementes nos diferentes
usos dos compostos, considerando-se germinadas as sementes que emitiram o hipocótilo. Aos
22 dias após a semeadura (DAS), foram avaliadas as variáveis: altura da planta, número de
folhas definitivas, diâmetro do caule e percentagem de sobrevivência das plântulas. Os
resultados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste
de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. As análises de variância foram realizadas com
base no delineamento experimental.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em geral todos os tratamentos atingiram rapidamente a fase termofílica (45-65°C), já no
primeiro dia de compostagem. No entanto, em relação à duração dessa fase houve diferenças
significativas entre os tratamentos, as quais podem ser observadas na Tabela 4. As
temperaturas, nos diferentes tratamentos, não seguiram o mesmo padrão (Figura 1), o que
mostra a particularidade de cada material na compostagem quanto à retenção de umidade
(Tabela 2), quantidades diferentes de nutrientes (Tabela 1) e, ainda, prováveis diferenças na
diversidade e quantidade de microrganismos decompositores. Nesse sentido, Pereira Neto
(1994) comenta que o crescimento e a diversificação da população microbiana na massa de
compostagem relacionam-se diretamente com a concentração de nutrientes, os quais fornecem
material para síntese protoplasmática e suprem a energia necessária para o crescimento
celular, além de outras funções.
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FIGURA 1. Variação da temperatura durante os primeiros 40 dias do processo de
compostagem. Cada ponto corresponde à média de 9 valores, referentes a 3 dias de
compostagem e 3 repetições em cada dia. CCA/UFC, 2008.
O rendimento dos compostos orgânicos variou em todos os tratamentos de acordo com
as matérias-primas utilizadas e com suas proporções. Na Tabela 3 mostram-se essas
diferenças. O tratamento BC (100%) foi o que apresentou maior rendimento (83,2%), o que
pode ser associado ao seu baixo teor de umidade inicial, na condição em que o material foi
utilizado. Já o tratamento RM+PC (1:1) foi o que obteve menor rendimento (20,3%), o que foi
atribuído à grande quantidade de água contida no RM pois, quando este material foi
incorporado em menor proporção com o PC, RM+PC (1:2), houve um aumento no
rendimento do composto final. Fazendo uma comparação entre os tratamentos BC+PC (1:1) e
BC+PC (1:2), verifica-se que no tratamento que o PC está em maior proporção houve um
maior rendimento do composto, o que pode estar associado ao baixo potencial de degradação
do PC (NUNES, 2002), provavelmente pelo alto teor de lignina presente nesse material e pela
sua alta relação C/N (ARAGÃO, SANTOS E ARAGÃO, 2005).
Gomes e Pacheco (1988) comentam que, em geral, em processo de compostagem o
rendimento do composto final é da ordem de 33,3% a 50% do volume inicial. O tratamento
que mais se aproximou dessa faixa foi o RM+PC (1:2), com 30,8% de rendimento.
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TABELA 3. Rendimento dos compostos produzidos, em porcentagem, nos
69 dias de compostagem. CCA/UFC, 2008.
PESO INICIAL
PESO FINAL RENDIMENTO
TRATAMENTOS
(kg)
(kg)
(%)
BC (100%)
28,0
23,3
83,2
BC+PC (1:1)
27,0
17,5
64,8
BC+PC (1:2)
26,6
19,1
71,8
RM+PC (1:1)
51,0
10,3
20,3
RM+PC (1:2)
42,6
13,1
30,8
Durante a condução do experimento foi observado que a emergência das plântulas de
tomate ocorreu a partir do 5º dia após a semeadura até, aproximadamente, o 8º dia após o
semeio. Os resultados obtidos nas avaliações de germinação, número de mudas vivas, altura,
diâmetro do caule e número de folhas são apresentados na Tabela 4, bem como o resumo da
análise de variância.
TABELA 4. Germinação, número de mudas vivas, altura, diâmetro do caule e número de
folhas das mudas de tomate semeadas em substratos dos tratamentos BC (100%), BC+PC
(1:1), BC+PC (1:2), RM+PC (1:1) e RM+PC (1:2). (cada valor representa a média de três
repetições). CCA/UFC, 2008.
D.
MUDAS ALTURA CAULE
Nº
TRATAMENTOS
GERMINAÇÃO VIVAS
(cm)
(mm)
FOLHAS
BC (100%)
7,33 a
0,00 b
BC+PC (1:1)
7,33 a
7,00 a
4,17 b
1,55 b
2,33 b
BC+PC (1:2)
6,33 a
6,33 a
3,73 b
1,41 b
2,00 b
RM+PC (1:1)
7,67 a
7,67 a
7,43 a
2,72 a
3,67 a
RM+PC (1:2)
8,00 a
7,33 a
5,27 b
2,00 b
2,67 ab
Fontes de
variação
G.L.
Q.M.
TRATAMENTO 4
1,1667NS
30,8333** 22,0643** 3,0010** 5,4333**
RESÍDUO
10 0,8667
0,6000
0,4547
0,0674
0,2000
C.V. (%)
12,69
13,67
16,37
16,9
20,96
Médias seguidas da mesma letra não diferem significativamente entre si pelo teste de
Tukey a 5% de probabilidade.
NS,**- não significativo a 5%, significativo 1% de probabilidade, respectivamente, pelo
teste F.
Analisando a variável germinação, pode-se observar que não houve diferença entre os
tratamentos em relação ao número de plantas germinadas. Nesse sentido, Silva Júnior e
Visconti (1991) comentam que um bom substrato proporciona retenção de água suficiente
para a germinação, além de permitir boa aeração e a emergência das plântulas.
CONCLUSÕES
Após 69 dias, os tratamentos que mais se aproximaram da maturação foram aqueles que
apresentavam restos de mercado em sua mistura, sendo que, os que continham bagaço de caju
ficaram parcialmente compostados, o pó de coco verde esteve relacionado a processo de
compostagem menos eficientes.
Os tratamentos contendo restos de mercado e pó de coco verde nas proporções (1:2 e
1:2), principalmente este último, foram os que apresentaram, aos 69 dias, melhores condições
de uso como substrato para produção de mudas.
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1

RESUMO: O período chuvoso no estado do Acre não sempre favorece o cultivo da alface
americana, principalmente na formação da cabeça. Quando este cultivo é feito a campo, a
dificuldade é ainda maior. Porém com o teste de novas variedades existentes no mercado de
sementes, pode-se mostrar a cultivar que mais se adapta as condições do período chuvoso no
estado. Com objetivo de testar variedades de alface tipo americana na região do Purus, foi
conduzido experimento entre março e maio de 2015, em campo aberto no município de Sena
Madureira. Foram avaliadas três variedades de alface Americana (Tainá®, Amélia® e
Angelina®). Além das variedades, foram testados dois espaçamentos de plantio: 0,30 x 0,30m
e 0,35 x 0,35m. O delineamento foi em blocos ao acaso, com cinco repetições. A variedade
Tainá® produz em campo aberto e de forma comercial na região do Purus durante o período
chuvoso.
Palavras-chave: hortaliça, Lactuca sativa, massa fresca.

LETTUCE TYPE AMERICAN PRODUCTION DURING THE RAINY
PERIOD IN THE PURUS ACRE REGION
ABSTRACT: The rainy season in the state of Acre does not always favor the cultivation of
lettuce, especially in the formation of the head. When this cultivation is done in the field, the
difficulty is even greater. But to test new varieties existing in the seed market, it can be shown
to cultivate that best suits the conditions of the rainy season in the state. Aiming to test
iceberg lettuce varieties in the Purus region, experiment was carried out between March and
May 2015, in the open in the municipality of Sena Madureira. We evaluated three American
varieties of lettuce (Tainá®, Amélia® and Angelina®). In addition to the varieties were tested
two planting spacing: 0.30 x 0.30 m and 0.35 x 0.35 m. The design was a randomized blocks,
with five repetitions. The Tainá® variety produces in the open and commercial form in the
Purus region during the rainy season.
KEYWORDS: Vegetable, Lactuca sativa, fresh pasta.
INTRODUÇÃO
A alface (Lactuca sativa L.) é a hortaliça folhosa mais consumida no Brasil (SANTOS
et al., 2001), sendo que o consumo da alface tipo repolhuda, conhecida popularmente como
alface tipo americana tem aumentado em todo o país (Sala & Costa, 2012). Inicialmente o
plantio deste tipo de alface foi para atender as redes de " fast foods" e, e já se constatada o
aumento no consumo desta hortaliça também na forma de salada, pois apresenta folhas mais
tenras e crocantes.
No estado do Acre são poucos os produtores de alface tipo americana, os quais se
concentram na região de Rio Branco, e na região do Purus onde está localizado o município
de Sena Madureira, os produtores nem produzem este tipo de alface.
A época de plantio influencia no cultivo da alface, por tratar-se de cultura bastante
influenciada por condições ambientais. A alface tipo americana requer, como temperatura
ideal para o desenvolvimento, 23ºC durante o dia e 7ºC à noite. Temperaturas muito elevadas
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podem provocar queima das bordas, formar cabeças pouco compactas e contribuir para
ocorrência de deficiência de cálcio, conhecida como " tip-burn" (Filgueira 2007).
As condições climáticas do estado do Acre nem sempre favorece o cultivo da alface
americana, principalmente na formação da cabeça. Porém com o teste de novas cultivares
existentes no mercado de sementes em épocas diferentes, pode-se selecionar a cultivar que
mais se adapta as condições do estado.
Diante disto, este estudo objetivou testar a produção de variedades de alface tipo
americana na região do Purus.
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido entre março e maio de 2015, na propriedade Colônia
Saudade, Gleba Mário Lobão, km 01, Segundo Distrito, Sena Madureira, AC (latitude de 9° 3′
57″ S, longitude de 68° 39′ 25″ W e 150 m de altitude).
Foram avaliadas três variedades de alface Americana (Tainá®, Amélia® e Angelina®).
Além das variedades foram testados dois espaçamentos de plantio: 0,30 x 0,30m e 0,35 x
0,35m. O delineamento foi em blocos ao acaso, com cinco repetições. Cada parcela
experimental foi composta por 20 plantas, sendo quatro avaliadas.
Na adubação foi utilizado apenas composto orgânico a base de esterco de curral curtido,
na quantidade de 10 L por m2. O transplante das mudas foi realizado quando as mesmas
apresentaram duas a três folhas definitivas, irrigando-se diariamente.
Foram feitas as seguintes avaliações: massa fresca (g planta-1) total e comercial (sem
folhas amarela e doentes) e massa fresca da cabeça (g planta-1). As massas frescas citadas
foram mensuradas em balança digital de alta precisão eletrônica modelo Sf400.
Os dados foram submetidos à análise de variância, sendo as médias comparadas pelo
teste de Tukey a 5% de probabilidade.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As variedades Amélia® e Angelina® apresentaram muito baixa germinação e
emergência de plantulas. Consequentemente não apresentaram mudas para transplante. Isto
pode ter ocorrido devido a elevada umidade e temperatura durante o período chuvoso que
geralmente ocorre na região do Purus nesta época. Porém para a variedade Tainá® isto não foi
problema, pois a mesma apresentou boa germinação e emergência das plântulas, resultando
em boas mudas para o transplante.
As mudas obtidas da variedade Tainá® já demonstrou um pouco da sua resistência ao
período chuvoso. Devido ao fato das outras duas variedades se quer produzirem mudas para o
transplante, somente a variedade Tainá® foi transplantada nos dois espaçamentos propostos no
experimento.
Quando cultivada nos dois espaçamentos 0,30x0,30 e 0,35x0,35m a variedade Tainá®
não apresentou diferença estatística para massa fresca total, massa fresca comercial e massa
fresca da cabeça (Tabela 1).
Tabela 1. Massa fresca total (MFT), Massa fresca comercial (MFC), Massa fresca da cabeça
(MFCB). IFAC, 2015.
Espaçamento
MFT1
MFC1
MFCB1
-1
-1
(m)
(g planta )
(g planta )
(g cabeça-1)
124,2
a
87,4
a
72,9
A
0,30 x 0,30
198,3
a
141,3
a
104,0
A
0,35 x 0,35
ns
ns
ns
3,27
2,82
1,04
Teste F
18,1
20,5
25,6
CV (%)
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Dados originais transformados em 1/√X. ns Teste F não significativo a 5 % de probabilidade. As médias
seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de Tukey a 5% de
probabilidade. CV: Coeficiente de variação.

1

Independente do espaçamento, os valores de massa fresca total (124,2 e 198,3 g planta) produzidos pela variedade Tainá® cultivada na região do Purus foram inferiores aos 623 g
planta-1 produzidos pela mesma variedade na região sudeste (COSTA et al., 2007). Porém a
região sudeste apresenta condições climáticas mais favoráveis a alface tipo americana, mesmo
durante o período chuvoso. Isto mostra também que existe maior potencial produtivo da
variedade que podem ser alcançados através de novos testes e com implementação de novas
tecnologias, como por exemplo, o ambiente protegido.
Ao comparar os dados com outros obtidos em experimento já realizado no estado do
Acre, foi observado que a produção média de 198,3 g planta-1 da variedade Tainá® cultvada
em espaçamento 0,35x0,35m foi superior aos 170 g planta-1 encontrados através de testes
realizados pela Emprapa Acre durante o período chuvoso (LEDO, et al., 2000). Porém, o
cultivo conduzido por Ledo foi em espaçamento de 0,30x0,25m. Isto mostra que o
espaçamento 0,35x0,35m recomendado pela empresa produtora de sementes pode aumentar
consideralvemente a produção da variedade.
Ao observar os espaçamentos testados pode-se pensar que a diferença entre os dois é
muito pouca, apenas 5 cm. Porém se for feito um simples cálculo do estande de plantas de
alface em um hectare para os dois espaçamentos, obtém o seguinte resultado:
aproximadamente 111 mil e 82 mil plantas por hectare respectivamente nos espaçamentos
0,30x0,30m e 0,35x0,35, ou seja, diferença de aproximadamente 29 mil plantas de alface em
um hectare de cultivo.
As 29 mil plantas produzidas a mais em um hectare de alface cultivado em espaçamento
0,30x0,30 faz grande diferença para o produtor. Isto significa quantidade maior fornecida ao
mercado consumidor, que na maioria das vezes a venda é realizada por unidade e não por
massa.
É importante ressaltar que o espaçamento 0,35x0,35m é o recomendado pela empresa
produtora de sementes, porém a maioria dos testes de cultivo para esta recomendação são
feitos no sudeste e nordeste, se fazendo necessário testes na região norte para que as
variedades de alface americana cultivadas nesta região atinjam o melhor potencial produtivo
possível.

1

CONCLUSÕES
A variedade Tainá® produz em campo aberto e de forma comercial na região do purus
durante o período chuvoso.
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RESUMO: Este trabalho faz parte de uma pesquisa que está sendo desenvolvida, de forma
recente, no Instituto Federal da Paraíba - IFPB - Campus Campina Grande, em parceria com a
Unidade Acadêmica de Agronomia, UFCG Campus - Pombal. Essa pesquisa propõe
melhorias para a aplicação da palma forrageira como instrumento de produção de bioenergia e
simultaneamente traz incentivo a captação de CO2 em zonas áridas e semiáridas. A palma é
uma forrageira e é totalmente adaptada às condições edafoclimáticas da região semiárida, por
pertencer ao grupo das crassuláceas, que apresentam metabolismo diferenciado, fazendo a
abertura dos estômatos essencialmente à noite, quando a temperatura ambiente apresenta-se
reduzida, diminuindo as perdas de água por evapotranspiração. A eficiência no uso da água,
até 11 vezes superior à observada nas plantas de mecanismo C3, faz com que a palma se
adapte ao semiárido de maneira inigualável a qualquer outra forrageira, analisando essas
propriedades tem-se criado grande expectativa em torno do estimulo do cultivo
ecologicamente correto em termos de sequestro de carbono CO2, utilizando como ferramenta
para recuperação de áreas degradadas no semiárido, incentivando à produção com baixa
necessidade de água comparado a outras culturas irrigadas e envolvendo a captação da água
de chuva, armazenamento em cisternas e utilização em sistemas para pequena irrigação.
Palavras-chave: Biocombustível, captação de CO2, palma forrageira, sustentabilidade.

BIOFUEL PRODUCTION USING FORAGE PALM AND
SIMULTANEOUSLY ENCOURAGING ON THE UPTAKE OF CO2
ABSTRACT: This work is part of a research that is being developed, to recent form, the
Federal Institute of Paraiba, IFPB, Campina Grande Campus, in partnership with the
academic unit of Agronomy, UFCG Campus - Pombal. This research proposes improvements
to the application of forage Palm as an instrument of production of bioenergy and
simultaneously brings encouragement to CO2 capture in arid and semi-arid areas. The Palm is
a forager and is fully adapted to the soil and climate conditions of the semi-arid region, belong
to the group, crassulacean acid metabolism, making the opening of stomata essentially at
night, when the room temperature is presented reduced, decreasing water loss by
evapotranspiration. The efficiency in water use, up to 11 times higher than the observed C3
engine plants, causes the back suits semi-arid of unparalleled to any other way forager,
analyzing these properties has created great expectations around the ecologically correct
cultivation stimulus in terms of CO2 carbon sequestration, using as a tool for recovery of
degraded areas in semi-arid by encouraging the production with low need of water compared
to other irrigated crops and involving the capture of rainwater, cisterns and use storage in
small irrigation systems.
KEYWORDS: Biofuel, CO2 capture, forage palm, sustainability.
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INTRODUÇÃO
O mundo enfrenta problemas sérios advindos do uso de combustíveis fósseis, como
aquecimento global, poluição atmosférica, entre outros. Não há níveis seguros que possam
informar com exata precisão os males que esses derivados de petróleo causam ao meio
ambiente, mas sabe-se o quanto são prejudiciais. Esses subprodutos, além de não serem
renováveis, apresentam altos índices de poluição, o que acaba forçando os órgãos
competentes a buscarem alternativas para solucionar esses problemas ambientais que
acarretados devido ao uso desses produtos. Como alternativa surgiram os biocombustíveis ou
agrocombustíveis que é o combustível de origem biológica não fóssil e bem menos poluente.
As plantas que ganham destaque na produção dos biocombustíveis são a cana-de açúcar,
mamona e a palma, mas existem várias outras. Destacando a palma, que é o alvo do nosso
trabalho, esta cactácea é usada para fabricação de óleos para culinária, para a indústria
farmacêutica, para alimentação de rebanhos e para produção de agrocombustíveis. Para a
produção deste último, a palma é valorizada por causa da sua excelente adaptação as
condições climáticas adversas, surpreendente aproveitamento hídrico e conversão em massa
vegetal, que chega a ser até dez vezes maior que a soja. Fato que despertou e vem despertando
a atenção dos especialistas, pesquisadores e a população.
O semiárido brasileiro representa 18% do território nacional e abriga 29% da população
do País. Possui uma extensão de 858.000 km2, representando cerca de 57% do território
nordestino. Como principais características climáticas destacam-se as temperaturas médias
elevadas (30ºC) e precipitações médias anuais de 300 a 700 mm, extremamente concentradas.
O longo período de duração das secas, que ocorre na região, gera uma grande vulnerabilidade
aos sistemas de produções agrícolas. De acordo com o SEBRAE – RN, (2010) a produção
gira em torno de 600 toneladas matéria verde por hectare no 1º ano – adensada e irrigada, os
rendimentos divulgados poderão ser ainda maior, variando de 600 a 1.200 toneladas/há,
Figura 1, no 1º ano, com custos de implantação em torno de R$ 11 a 12 mil por hectare.

Figura 1. Plantio adensado de Palma forrageira. IFPB, 2015.

O futuro das zonas áridas e semiáridas do mundo depende do desenvolvimento
sustentável de sistemas agrícolas baseados numa seleção adequada de cultivos. Neste cenário,
a palma forrageira (O. ficus-indica) é um poderoso instrumento de apoio para a convivência
regional com as secas, sendo fonte não apenas de alimento, mas de água em regiões onde esse
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recurso é escasso até para a população humana. No Brasil as Opuntias representam uma
importante forragem e são utilizados mais de 40.000/ha para essa planta nos estados
nordestinos da Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Recentemente tem havido um intenso
intercâmbio de informações e material genético com outros países produtores, como México e
Itália.
Desde a criação da Rede Internacional de Cooperação Técnica para a Palma Forrageira
(CACTUSNET) sob os auspícios da Food and Agriculture Orgarnization of the United
Nations (FAO) em 1993, se obteve um incremento significativo em termos de cooperação
técnica, intercâmbio de informações e conhecimentos entre produtores, técnicos, cientistas e
instituições dos países participantes. Isso reflete o papel da organização que promove a
cooperação técnica internacional, reunindo peritos de diferentes partes do mundo para discutir
argumentos técnicos de comum interesse.
Os cultivos mais apropriados são os que podem suportar condições de falta de água,
altas temperaturas, solos pobres que exijam poucos insumos energéticos, e que sejam de fácil
manejo no plantio, para que proporcionem alimento e forragem para a agricultura de
subsistência; além do mais é importante que o produto e/ou os subprodutos sejam apreciados
e tenham valor no mercado internacional. As Opuntias especialmente a (O. ficus-indica),
satisfaz várias das exigências descritas acima. A palma utiliza de 100 a 200 kg de água para
produzir 1 kg de matéria seca. Já para os capins, por exemplo, essa relação é de 500 para um,
por isso, a palma produz bem em áreas com precipitação anual de até 750 mm, característico
do semiárido. A umidade relativa precisa estar acima de 40% e temperatura diurno-noturna de
25 a 15ºC. Em algumas regiões do semiárido, a alta temperatura noturna é o principal fator
para as menores produtividades ou até a morte da planta (Santos et al., 2006).
A palma forrageira (O. ficus-indica) tem muitos usos e também pode ser utilizada para a
produção de energia: ou como forma de aumentar a eficiência de campos agrícolas dedicados
à produção de frutas/forragem ou, potencialmente, apenas para energia. Os cladódios são um
bom material para a geração de biogás, sejam apenas eles ou misturados com excrementos de
gado bovino ou caprino (Varnero e Arellano, 1990; Varnero et al, 1992; Uribe et al, 1992).
Sob condições de rega e alta fertilização, essa cultura tem uma alta produção de biomassa
(mais de 40 toneladas de matéria seca/ha e ano), equivalente a culturas C3 e C4 (García de
Cortázar E Nobel, 1991, 1992) e as produtividades potenciais são de mais de 10 toneladas de
matéria seca/ha e ano em zonas com quantidades de chuva limitadas para a maioria das
culturas mais comuns (García de Cortázar e Nobel, 1990). Essas produtividades tornam essa
espécie uma boa fonte de biomassa para a produção de energia.
MATERIAL E MÉTODOS
A área de estudo compreende o território do Estado da Paraíba, localizado na região
Nordeste do Brasil, com uma extensão de 56.413 km², e localização na cidade de Campina
Grande – PB. Neste trabalho foi utilizado como base principal de dados o Plano Estadual de
Recursos Hídricos do Estado da Paraíba e o seu respectivo mapa de solos, como também o
Zoneamento Agropecuário do Estado da Paraíba (PARAÍBA, 2008), onde constam as
informações dos perfis dos solos das respectivas unidades de mapeamento.
Aplicaremos como ferramenta para recuperação de áreas degradadas no semiárido
incentivando à produção com baixa necessidade de água comparado a outras culturas
irrigadas. Estudaremos a viabilidade econômica do sistema de produção de palma forrageira
adensada e irrigada no município de Campina Grande – PB. Envolvendo a captação da água
de chuva, armazenamento em cisternas e utilização em sistemas para pequena irrigação.
Estimulando o cultivo ecologicamente correto em termos de sequestro de carbono (CO2),
utilizando a palma forrageira como biocombustível na tentativa de produção de uma energia
menos poluente e mais sustentável.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Diagrama de fluxo para um sistema agrícola otimizado, baseado na produção de palma
forrageira. Setas: 1) Fluxo de fertilizantes químicos; 2) Necessidades energéticas satisfeitas
com combustíveis fósseis; 3) Produtos da agricultura da palma forrageira; 4) Fluxo ideal para
resíduos animais e vegetais; 5) Carga direta do biodigestor com biomassa da palma forrageira;
6) Reciclagem de nutrientes através de biofertilizantes; 7) Necessidades de energia satisfeitas
com biogás.

Figura 2. Diagrama de produção. IFPB, 2015.

Ter inicialmente uma alta densidade e insumos caros (fertilizantes químicos mais
combustíveis fósseis, setas marcadas com 1 e 2 na Figura 2) é uma necessidade para garantir
uma alta produção de biomassa. Esta pode gerar vários produtos: frutas, carne, leite, energia.
Até agora, a produção típica de O. ficus-indica tem sido direcionada essencialmente aos
fluxos marcados com 3 na Figura 2, com quase nada de reciclagem.
Os principais fatores limitantes para uma alta produção de biomassa têm sido a baixa
densidade de plantas e o pequeno consumo de fertilizantes, o que leva a rendimentos baixos.
Manter uma alta produção de biomassa exige insumos constantes de fertilizantes para
balancear os nutrientes enviados às frutas e aos cladódios (quando se produz verdura) ou a
perda de nutrientes por uma destruição não controlada dos resíduos. Por essa razão, o
primeiro passo para aumentar a eficiência da produção e reduzir os custos, é processar todo o
material residual através de biodigestores (setas marcadas com 4 na Figura 2). Isso levará a:
redução da quantidade de fertilizantes químicos, substituídos por biofertilizantes (redução do
fluxo 1 por meio do fluxo 6), e redução do consumo de combustível fóssil, substituído pelo
biogás (redução do fluxo 2 por meio dos fluxos 7 na Figura 2).
Atualmente a agricultura enfrenta aumentos de custos. Também é necessária uma maior
eficiência do manejo para se reduzir contaminações e assegurar a sustentabilidade dos
sistemas agrícolas. A introdução de processos de fermentação de resíduos pode servir, não
apenas para a obtenção de combustível barato, mas também para reciclar elementos caros,
como os fertilizantes. De fato, algo de reciclagem é feito em áreas onde os cladódios e os
resíduos animais são incorporados ao solo, mas a eficiência da mineralização da matéria seca
sob condições naturais em zonas áridas é baixa, sobretudo em razão da baixa disponibilidade
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de água. A fermentação de resíduos em compartimentos fechados torna o uso da água
disponível muito eficiente e não produz apenas biogás, mas também resíduos sólidos com
altos teores nutritivos que ficam disponíveis para as plantas mais rapidamente que resíduos
não tratados. Varnero, (1991) indica que 1 tonelada de biofertilizante obtido de resíduos
animais e vegetais tem um teor nutritivo equivalente a 40 kg de ureia, 50 kg de nitrato de
potássio e 94 kg de superfosfato triplo. Deve-se considerar outros efeitos positivos, como o
aumento de retenção da água e a maior infiltração obtida, quando essa matéria orgânica
estabilizada se misturar com o solo. Em zonas áridas, onde a chuva é pouca, mas intensa, é
muito importante uma maior capacidade de retenção de umidade e uma maior taxa de
infiltração. A figura 2 mostra um sistema integrado, que é a direção que deve ser seguida para
se obter eficiência e sustentabilidade numa agricultura baseada na palma forrageira.
CONCLUSÕES
A sustentabilidade pode ser aumentada, se a produção de energia for à meta principal.
Isso pode ser melhor ilustrado, se se admitir teoricamente que a biomassa produzida servirá
somente para a produção de energia. Nesse caso, os fluxos dos produtos vegetais e animais
serão zero e toda a biomassa se destinará à produção de energia (fluxo 5 na Figura 2). À
exceção de um alto aporte inicial de fertilizante químico para garantir uma alta produção de
biomassa, o sistema exigirá, posteriormente, pequenos aportes de fertilizantes, devido a que a
principal "saída" do sistema, que é o metano, se compõe de carbono proveniente do ar como
CO2 e hidrogênio, procedente da água. Veremos diferentes materiais para produção de biogás
na tabela 1:
Tabela 1. Produção potencial de biogás a partir de diferentes materiais. IFPB, 2015.

Todos os demais elementos se reciclam e a fertilização só precisa complementar as
perdas devidas à ineficiência dos processos. São necessárias mais pesquisas para a
implantação prática desses sistemas eficientes e as pesquisas atuais dos autores apontam nessa
direção. Estão sendo pesquisadas formas de aumentar a eficiência da produção do biogás e do
biofertilizante e está sendo avaliada a eficiência real da reciclagem. As evidências atuais
sugerem que a produção de biogás e de biofertilizantes a partir da palma forrageira é uma
forma real e efetiva de aumentar a eficiência e a sustentabilidade de sistemas agrícolas em
zonas áridas.
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1

RESUMO: O substrato é de suma importância na produção de mudas de hortaliças em
recipientes. O objetivo do trabalho foi avaliar a produção de mudas de pimentão (cv.
Cascadura Ikeda) em substratos com concentrações crescentes de esterco bovino. O
experimento foi conduzido no delineamento blocos casualizados, com cinco concentrações de
esterco bovino no substrato (0; 25; 50; 75 e 100% (v v-1), em relação ao solo) e quatro
repetições. As mudas foram produzidas em bandejas de poliestireno expandido com 128
células em viveiro telado. Aos 32 dias após a semeadura, foram avaliados o diâmetro do colo,
altura, número de folhas, matéria seca das raízes e matéria seca da parte aérea das mudas de
pimentão. Todas as características avaliadas das mudas de pimentão aumentaram seguindo
um modelo quadrático com aumento das concentrações de esterco bovino no substrato. Os
valores máximos de diâmetro do colo (2,39 mm), altura (17,9 cm), número de folhas (6,52
unidades/plântula), matéria seca das raízes (0,038 g/plântula) e matéria seca da parte aérea
(0,164 g/plântula) das mudas de pimentão foram obtidos com 73,94%; 73,38%; 66,17%;
69,29%; e 66,47% de esterco bovino no substrato, respectivamente. Os resultados deste
trabalho indicam que o esterco bovino pode ser empregado com eficiência na confecção de
substratos alternativos para produção de mudas de pimentão, com sua concentração adequada
no substrato compreendida entre 66,17% e 73,94%.
PALAVRAS–CHAVE: Capsicum annuum L., agricultura orgânica, substratos alternativos.

PRODUCTION OF SWEET PEPPER SEEDLING IN SUBSTRATES
WITH GROWING CONCENTRATION OF CATTLE MANURE
ABSTRACT: The substrate is extremely importance in production of vegetable seedlings in
containers. This study was carried out to evaluate the production of sweet pepper (cv.
Cascadura Ikeda) seedling in substrates with growing concentration of cattle manure. The
experiment was set in a randomized block design with five concentration of cattle manure in
the substrate (0; 25; 50; 75 e 100% (v v-1), in relation to soil), with four replications. Seedlings
were produced in expanded polystyrene trays (128 cells) in a screenhouse. Thirty-two days
post-sowing, lap diameter, height, leaves number, root dry matter and aerial part dry matter of
sweet pepper seedlings were evaluated. All the evaluated characteristics of sweet pepper
seedlings increased following a quadratic model as a function of the concentration of cattle
manure in the substrate. The maximum values of lap diameter (2.39 mm), plant height (17.9
cm), leaves number (6.52 units/seedling), root dry matter (0.038 g/seedling) and aerial part dry
matter (0.164 g/seedling) of sweet pepper seedlings were obtained with 73.94%; 73.38%;
66.17%; 64.38%; and 64.47% of cattle manure in the substrate, respectively. The results indicate
that the cattle manure can be used efficiently in the production of alternative substrates for the
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production of sweet pepper seedling, with your adequate concentration in the substrate
varying between 64.38% and 73.94%.
KEYWORDS: Capsicum annuum L., organic farming, alternative substrates.
INTRODUÇÃO
No Brasil, o pimentão (Capsicum annuum L.) situa-se entre as dez hortaliças mais
cultivadas e de maior importância econômica (COSTA et al., 2013). Apesar da maior
concentração da produção está localizada nos estados da região Sudeste, o Nordeste brasileiro
apresenta ótimas condições de cultivo (BARROS JÚNIOR et al., 2008).
O principal sistema de implantação do pimentão tem sido através de semeadura indireta,
realizando a produção de mudas em recipientes (Ex: bandejas) e com posterior transplante
para o local de cultivo definitivo, em função principalmente desse sistema resultar em
diminuição nas falhas de pegamento, bem como aumento na uniformidade inicial das plantas
(FILGUEIRA, 2008). De acordo com Araújo Neto et al. (2009), a produção das mudas é uma
das etapas mais importante do sistema produtivo do pimentão, pois delas depende o
desempenho final das plantas no campo de produção (ARAÚJO NETO et al., 2009).
Para produção de mudas que sejam ao mesmo tempo sadias e de boa qualidade faz-se
necessário a obtenção de um substrato que permita um bom desenvolvimento das plântulas, ou
seja, que forneça ótimas características físicas, químicas e biológicas para que ocorra excelente
germinação e favoreça o desenvolvimento das mudas (MINAMI; PUCHALA, 2000).
Para produção de mudas de hortaliças, existem alguns substratos comerciais disponíveis
no mercado, porém são bastante desuniformes e de custo elevado, não havendo garantia de
mudas de boa qualidade (LÜDKER et al., 2008). Diante desse entrave, substratos alternativos
podem ser utilizados para a produção de mudas e para o cultivo de plantas, os quais podem
ser facilmente confeccionados a partir de insumos disponíveis na própria propriedade rural,
fato ainda mais relevante em se tratando de agricultura familiar em sistema de produção
orgânica. Santos et al. (2010) ressaltam que substratos alternativos para a produção de mudas
de hortaliças vêm sendo estudados intensivamente, de forma a proporcionar melhores
condições de desenvolvimento e formação de mudas de qualidade, havendo a necessidade de
se verificar experimentalmente, para cada espécie vegetal, qual o substrato ou a melhor
mistura de substratos permite obter mudas de qualidade (MOREIRA et al., 2010).
A utilização de materiais orgânicos para a composição de substratos para a produção de
mudas de hortaliças vem se mostrando uma alternativa para a obtenção de misturas com
características físicas e químicas favoráveis ao desenvolvimento das plântulas em formação
(CAMPANHARO et al., 2006), além de reduzir os custos de produção e ser de fácil obtenção.
Nesse contexto, o uso de estercos animais como componente de substratos para produção de
mudas de hortaliças apresenta grande potencial (KLEIN et al., 2009; TRAZZI et al., 2012).
Na região semiárida do Nordeste brasileiro, em inúmeras propriedades rurais, sobretudo as
pequenas propriedades com caráter de exploração familiar, o esterco bovino se destaca como uma
alternativa promissora para utilização na composição de substratos alternativos para produção de
mudas, em função de sua disponibilidade, baixo custo de aquisição e valor nutricional, fatores
importantes na escolha do substrato. Apesar do exposto, poucos são os trabalhos disponíveis na
literatura avaliando a eficiência do esterco bovino, bem como sua concentração mais adequada no
substrato, para produção de mudas de pimentão, sobretudo em condições do Nordeste brasileiro.
MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi realizado em área do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
de Alagoas (IFAL) - Câmpus Maragogi, em Maragogi-AL, empregando plantas de pimentão
(Capsicum annuum L., cv. Cascadura Ikeda).
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Os substratos empregados para produção das mudas de pimentão foram obtidos a partir
da mistura dos componentes solo e esterco bovino, em diferentes concentrações, sendo as
mesmas produzidas em recipientes (bandejas) em viveiro telado.
O solo empregado na confecção dos substratos foi coletado do horizonte subsuperficial
(Bw) de um Latossolo Vermelho Amarelo do município de Maragogi-AL. O esterco bovino
curtido empregado foi obtido de produtores rurais do município de Santana do Ipanema-AL.
Ambos os materiais empregados (solo e esterco bovino) na confecção dos substratos foram
caracterizados quimicamente empregando metodologias descritas em EMBRAPA (1997),
onde os resultados são apresentados na Tabela 1.
O delineamento experimental empregado foi blocos casualizados, com quatro
repetições. Os tratamentos consistiram no emprego de concentrações crescentes do esterco
bovino no substrato (0; 25; 50; 75 e 100% (v v-1), em relação ao solo).
Tabela 1. Características químicas do solo e esterco bovino empregados na confecção dos
substratos avaliados. IFAL, 2015.
Componente

pH

P

K+

--mg kg-1--

Na+

Ca2+

Mg2+

Al3+ H+Al

SB

CTC

--------------------cmolc dm-3--------------------

MO
g kg-1

Solo

4,9

2,6

7,8

0,04

0,4

0,2

0,7

7,9

0,66

8,56

1,12

Esterco bovino

7,3

1378

1884

2,04

8,1

2,8

0,0

2,3

17,77 20,77

227

Os componentes empregados na confecção dos substratos (solo e esterco bovino) foram
individualmente tamisados em peneiras com malha de 2 mm de abertura, para posteriormente
serem misturados nas diferentes proporções definidas anteriormente para a obtenção dos
tratamentos a serem avaliados.
As mudas de pimentão foram produzidas em viveiro telado com as seguintes
características: dimensões de 5,0x5,0m, pé-direito de 3,0m, e telado de polipropileno de
coloração preta, com 50% de sombreamento.
A semeadura foi realizada em bandejas de poliestireno expandido, contendo 128
células, preenchidas com os diferentes substratos, colocando-se três sementes no centro de
cada célula da bandeja, na profundidade de 0,5 cm. Aos três dias após a emergência, foi o
realizado o raleio deixando apenas uma plântula por célula. A unidade experimental foi
constituída de 32 células, sendo empregadas nas análises apenas as 12 mudas centrais da
parcela (parcela útil), empregando a média para representar a parcela.
Os tratos culturais consistiram na realização irrigação diária de forma manual, deixando
o conteúdo de água dos substratos próximo à capacidade de campo, e na realização de
pulverizações preventivas semanais com de óleo de nim na concentração de 1% para controle
fitossanitário de insetos pragas.
Aos 32 dias após a semeadura, quando as mudas se apresentavam formadas, foram
avaliadas as seguintes características referentes ao crescimento das mudas: diâmetro do colo,
altura, número de folhas, matéria seca das raízes e matéria seca da parte aérea. O diâmetro do
colo das plântulas foi obtido com o emprego de um paquímetro digital (modelo 15MM-6’, da
empresa Marberg), medindo-se na base do caule. A altura das plântulas foi determinada com
régua graduada, com as mudas ainda na bandeja, medindo-se suas alturas da base do caule até
o ápice da última folha. O número de folhas foi obtido por contagem das folhas definitivas
desenvolvidas de cada plântula. A matéria seca das raízes e matéria seca da parte aérea foram
obtidas através da separação, com o uso de uma faca, das mudas em raízes e parte aérea e
depois, as quais foram lavadas e, posteriormente, postas para secagem em estufa com
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circulação de ar forçada (65°C), até atingirem massa constante, procedendo em seguida a
pesagem em balança analítica de precisão (0,001g).
Os resultados obtidos foram submetidos à análise variância, com desdobramento do
efeito quantitativo das concentrações crescentes de esterco bovino em regressão,
considerando-se até P<0,05, utilizando o software SISVAR, v. 5.3 (FERREIRA, 2011). A
escolha do modelo, além da significância do ajuste do (R2), levou em consideração a
explicação biológica do fenômeno em estudo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos demonstram que foram verificados efeitos significativos (P<0,01)
do emprego das concentrações crescentes de esterco bovino no substrato sobre as
características das mudas de pimentão (Figuras 1 a 5).
Os valores das características diâmetro do colo, altura, número de folhas, matéria seca
das raízes e matéria seca da parte aérea em função do incremento das concentrações de
esterco bovino no substrato, ajustaram-se ao modelo quadrático (Figuras 1 a 5).
O máximo diâmetro do colo (2,39 mm) das plântulas de pimentão foi obtido na
concentração estimada 73,94% de esterco bovino no substrato (Figura 1).

Diâmetro do colo, mm

2,5
2
1,5
ŷ = 0,97064 + 0,03845** x - 0,00026** x2
R² = 0,9711

1
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100

Esterco bovino, %

Figura 1. Diâmetro do colo de mudas de pimentão em função de níveis crescentes de esterco
bovino no substrato. **: significativo a P<0,01, pelo teste t. IFAL, 2015.
Quanto à altura de plântulas (Figura 2), a concentração estimada 73,38% de esterco
bovino no substrato foi responsável pela máxima altura (17,9 cm).
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Figura 2. Altura de mudas de pimentão em função de níveis crescentes de esterco bovino no
substrato. **: significativo a P<0,01, pelo teste t. IFAL, 2015.
Referente ao número de folhas, a concentração estimada 66,17% de esterco bovino no
substrato foi a responsável pelo valor máximo de 6,52 folhas/plântula (Figura 3).

No de folhas, unidades/plântula
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Figura 3. Número de folhas de mudas de pimentão em função de níveis crescentes de esterco
bovino no substrato. **: significativo a P<0,01, pelo teste t. IFAL, 2015.
As máximas produções de matéria seca das raízes (0,039 g/plântula) e de matéria seca
das da parte aérea (0,164 g/plântula) foram obtidas com o emprego das concentrações estimas
69,29% e 66,47%, respectivamente (Figuras 4 e 5).
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Figura 4. Matéria seca das raízes (MSR) de mudas de pimentão em função de níveis
crescentes de esterco bovino no substrato. **: significativo a P<0,01, pelo teste t. IFAL, 2015.
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Figura 5. Matéria seca da parte aérea (MSPA) de mudas de pimentão em função de níveis
crescentes de esterco bovino no substrato. **: significativo a P<0,01, pelo teste t. IFAL, 2015.
Os benefícios da utilização do esterco bovino e de outros animais na composição de
substratos para produção de mudas têm sido mencionados por diversos autores. Araújo Neto et
al. (2009) ressaltam que o esterco de bovino como componente de substrato atua de forma
eficiente como bom condicionador químico (fonte de nutrientes) e físico (efeitos físicohídricos). Prestes (2007) afirma que o emprego do esterco de bovino aumenta a capacidade de
troca de cátions, a capacidade de retenção de água, a porosidade e a agregação do substrato.
Trazzi et al. (2012) verificaram que o uso dos estercos bovino e de outros animais (frango e
codorna) em concentração adequada na composição de substratos proporciona melhoria em
seus atributos químicos (teores totais e disponíveis de nutrientes e aumento na capacidade de
troca de cátions, soma de bases e saturação por bases) e físicos (aumento na macroporosidade e
diminuição da densidade aparente).
Entretanto, a redução nas características avaliadas das mudas de pimentão sob as maiores
concentrações de esterco bovino no substrato pode ter sido ocasionada por fatores como:
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presença de quantidades tóxicas de amônia, de nitrito, e de sais (principalmente os de
potássio) e, principalmente, pela retenção excessiva de água e diminuição no suprimento de
oxigênio (OLIVEIRA et al., 2007).
CONCLUSÕES
O incremento da concentração de esterco bovino no substrato promoveu melhoria da
qualidade das mudas de pimentão, com o nível adequado para produção de mudas dessa
espécie variado entre 66,17% e 73,94% (v v-1 em relação ao solo) no substrato.
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PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES A PARTIR DE LA PIRÓLISIS
DE LODOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES
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Gomes3, Henrick Mendes Pedroza4
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RESUMEN: En este trabajo se evaluó la producción de biocombustibles a partir de la
pirólisis de lodos en una planta de tratamiento de aguas servidas. El reactor utilizado fue el
reactor UASB anaeróbico de flujo ascendente de la Compañía de Saneamiento de Tocantins
(Foz / Saneatins). El lodo utilizado fue sometido un proceso de secado y molienda previa para
garantizar la homogeneidad de la muestra. El diámetro fue de 0,29 mm. La pirólisis se realizó
a diferentes temperaturas (450,500, 550 y 600°C). El contenido de metal se determinó por la
técnica de ICP-OES. El valor calorífico bruto se determinó mediante bomba de calorimetría
Parr 1341. La humedad, cenizas, material volátil de los lodos residuales fueron 12,00, 38,1 y
53,9%, respectivamente. El mayor rendimiento en carbón fue 62,3% que se obtuvo realizado a
450 °C y el rendimiento más bajo fue 53,8% que se obtuvo a 600 °C. El rendimiento máximo
de alquitrán fue de aproximadamente 10,8%, obtenido a 450 °C. El mayor contenido de gas
fue de 22% y se determinó la temperatura del reactor de 600 °C. De acuerdo a esto, las
características químicas de la biomasa, el valor calorífico bruto (21,07 MJ/kg) y el contenido
de carbono (26,97%) indicaron que el uso de los residuos como un precursor para la
producción de biocombustibles. La temperatura tuvo un efecto negativo para las fracciones
sólidas y líquidas, y positivo para la fase de gas.
Palabras clave: alquitrán, biomasa, carbón, pirólisis

BIOFUEL PRODUCTION FROM PYROLYSIS OF SLUDGE SEWAGE
TREATMENT PLANT
ABSTRACT: In this work the production of biofuels is assessed from the pyrolysis of sludge
treatment plant wastewater. The anaerobic reactor used was UASB reactor upstream of
Tocantins Sanitation Company (Foz / Saneatins). The sludge used underwent a drying process
and after grinding to ensure the homogeneity of the sample. The diameter was 0.29 mm. The
pyrolysis was performed at different temperatures (450.500, 550 and 600 ° C). The metal
content was determined by ICP-OES technique. The gross calorific value was determined by
bomb calorimetry Parr 1341. The moisture, ash, volatile material from sewage sludge were
12.00, 38.1 and 53.9%, respectively. The highest yield was 62.3% coal that got done at 450 °
C and the lowest yield was 53.8% was obtained at 600 ° C. The maximum yield of tar was
approximately 10.8%, obtained at 450 ° C. The higher gas content was 22% and the reactor
temperature of 600 ° C was determined. Accordingly, the chemical characteristics of the
biomass, the gross calorific value (21.07 MJ / kg) and the carbon content (26.97%) indicated
that the use of waste as a precursor for the production of biofuels . The temperature had a
negative effect for solid and liquid fractions, and positive for the gas phase..
KEYWORDS: tar, biomass, coal.
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INTRODUCCIÓN
El lodo doméstico es una mezcla heterogénea compleja de materiales orgánicos e
inorgánicos (Metcalf y Eddy, 2002). Los sólidos de lodo normalmente contienen materia
orgánica 60-80%. Los materiales orgánicos de este tipo de residuos se componen de proteína
cruda 20-30%, 6-35% de grasa y 8-15% de carbohidratos (Eckenfelder, 2000).
La pirólisis es un proceso endotérmico que implica en el calentamiento de la biomasa
(normalmente entre 300 ° C y 600 ° C), en "cuasi-ausencia” de aire, con la formación de
vapores que después de la condensación producen un líquido que por lo general se indica
como alquitrán, finos de carbón y gases no condensables, que se puede utilizar para generar
calor y energía para el proceso en sí mismo, o para el mercado local (Pedroza, 2011).
Este estudio tuvo como objetivo producir los biocombustibles a partir de la pirolisis de
lodos en una depuradora en cilindro giratorio con el objetivo de aplicación industrial.
MATERIAL Y MÉTODOS
El lodo residual utilizado en las pruebas de pirólisis se produce en el reactor UASB
(reactor anaeróbico de flujo ascendente) de la Compañía de Saneamiento de Tocantins (Foz /
Saneatins).
Para facilitar los procedimientos de pirólisis y garantizar la homogeneidad del material,
las muestras han pasado por el proceso de secado y molienda. Se molió la muestra
mecánicamente en un molino de bolas. El diámetro de partícula fue de 0,59 mm (Figura1).

(a)
(b)
(c)
Figura 1 – Lodo Anaerobio de reactor UASB: (a) el lodo crudo, (b) la muestra molida, y
(c) alquitrán obtenido del proceso de pirólisis
Para caracterizar la humedad, cenizas y materiales volátiles se emplean técnicas
gravimétricas clásicas. El contenido de metal se determinó por la técnica de ICP-OES. El
valor calorífico bruto se determinó mediante bomba de calorimetría Parr 1341. La humedad,
cenizas, material volátil de los lodos residuales fueron 12,00, 38,1 y 53,9%, respectivamente.
El hierro se encuentra en la concentración más alta (28 911 mg/kg). También se identificaron
otros metales en el lodo: zinc (891 mg/kg), cobre (219 mg/kg), manganeso (82 mg/kg) y el
plomo (47 mg/kg). La unidad de pirólisis se compone de las siguientes partes: (a) Sistema de
suministro de biomasa, (b) Sistema de tambor rotativo y calentamiento del reactor, cuya
longitud es de 100 cm y capacidad para procesar la biomasa de 2 kg/h (c) Sistema de
separación de sólidos y (d) Sistema de condensación de alquitrán. El reactor se hizo funcionar
a diferentes temperaturas: 450, 500, 550 y 600, los valores comúnmente adoptados por otros
investigadores para la pirólisis de lodos de depuradora. El material sólido producido durante
la pirólisis (carbón) se recuperó en un separador de sólidos. El alquitrán se recogió después de
unidad centrifugación en tres recuperadores de líquidos. La fracción acuosa se separó del
alquitrán con la adición de diclorometano y posterior decantación. Los gases del proceso se
recogieron en el colchón inflable y pesado.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El experimento con mayor rendimiento de carbón fue 62,3% que se obtuvo operado a
450 °C y el rendimiento más bajo fue 53,8% que se obtuvo con la temperatura a 600 °C
(Figura 2). La reducción en el rendimiento de los sólidos con el aumento de temperatura
puede atribuirse a la devolatilización de compuestos sólidos orgánicos (hidrocarburos, ácidos
húmicos, proteínas) o gasificación parcial de carbón de residuos carbonoso a altas
temperaturas. El devolatilización es el primer paso en la producción de carbón por procesos
térmicos.

Figura 2 – rendimiento de los productos de la pirólisis de los lodos de depuradora
La fracción líquida se sometió a una reducción menor cuando se compara con la
fracción sólida. La degradación térmica de alquitrán causado probablemente por la presencia
de dolomita en los lodos de depuradora y se intensificó a altas temperaturas pueden haber
influido en la disminución de la cantidad de líquidos pirolíticos, induciendo así obtener un
mayor porcentaje de la fracción gaseosa.
El rendimiento máximo de alquitrán fue de aproximadamente 10,8%, obtenido a 450
°C. El mayor contenido de gas fue de 22% y se determinó la temperatura del reactor de 600
°C.
CONCLUSIONES
Las características químicas de la biomasa, el valor calorífico bruto (21,07 MJ/kg) y el
contenido de carbono (26,97%) indican que el uso de los residuos como un precursor para la
producción de biocombustibles. La temperatura tuvo un efecto negativo para las fracciones
sólidas y líquidas, y positivo para la fase de gas. Se observa que las temperaturas más altas
promueven una mayor degradación de los vapores de la pirólisis en las cadenas de carbono
más pequeñas.
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RESUMO: O trabalho teve por objetivo avaliar as características agronômicas do consórcio de
milho com variedades de capins, sob diferentes modalidades de semeaduras. Foi utilizado o
delineamento experimental de blocos ao acaso, com quatro repetições, arranjados em fatorial
2x3, em que o primeiro fator foi composto por duas cultivares de capim (Brachiaria ruziziensis
cv. Kennedy e Brachiaria brizantha cv. BRS Piatã) e o segundo fator consistiu em três
modalidades de semeadura das forrageiras (semeadura simultânea na linha do plantio do milho
junto ao adubo a 7 cm de profundidade, semeadura simultânea na entrelinha do plantio do milho
a 7 cm de profundidade e semeadura a lanço no estágio vegetativo V4 do milho). Todas as
variáveis avaliadas não obtiveram resultados significativos, pois a velocidade de crescimento
do milho em relação ao capim é mais alta, o que reduz a competitividade do forrageiro. Desta
maneira o milho é uma ótima alternativa para o sistema de integração lavoura-pecuária, pois
conseguiu se desenvolver de forma satisfatória nas três modalidades de semeadura do capim.
No entanto, tem-se que avaliar a influência do milho sobre o desenvolvimento do capim.
Palavras–chave Zea mays l., ilp, Brachiaria, semeadura, consórcio.

CORN YIELD FOR SILAGE IN VARIOUS FORMS OF
INTERCROPPING WITH GRASSES PIATÃ
ABSTRACT: The study aimed to evaluate the agronomic characteristics of corn consortium
with varieties of grasses under different modalities seedings. The experimental design of
randomized blocks was used, with four replications, in factorial 2x3, in which the first factor
was composed of two grass cultivars (Brachiaria ruziziensis cv. Kennedy and Brachiaria
brizantha cv. BRS Piata) and the second factor consisted in three types of seeding of forage
(simultaneously planted along the lines of planting corn near the fertilizer to 7 cm deep,
simultaneously planted between rows of planted corn to 7 cm deep and seeding by throwing the
vegetative stage V4 corn). All variables have had little effect because the corn growth rate
compared to the grass is higher, which reduces the competitiveness of forage. Thus corn is a
great alternative to the integrated crop-livestock system as able to develop satisfactorily in the
three grass seeding methods. However, it has to evaluate the influence of corn on the
development of grass.
KEYWORDS: Zea mays L., Ilp, Brachiaria, sowing, consortium.
INTRODUÇÃO
Os sistemas pecuários brasileiros são, em sua maioria, baseados em pastagens e estas, por
sua vez, são dependentes da sazonalidade das condições climáticas ao longo do ano, sendo que
por volta de 80 % da produção anual de forragem ocorre no período chuvoso. Os principais
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fatores climáticos envolvidos são a luminosidade, disponibilidade hídrica e temperatura
(NETO, 2012), que oscilam ao longo do ano em condições tropicais e contribuem para sistemas
com inadequada distribuição anual da quantidade e qualidade da forragem, influenciando os
índices zootécnicos insatisfatórios na produção de bovinos no Brasil, (ROSA et al., 2004).
Segundo (IBGE, 2014), a estimativa do total de pastagens cultivadas no Brasil seja de
172 milhões de hectares, porém parte considerável dessas áreas encontra-se degradadas ou em
processo de degradação, levando a perda da capacidade de suporte animal e do potencial
produtivo (LEONEL, 2007).
A integração lavoura-pecuária (ILP) é uma alternativa para renovação de pastagens
degradas, visto que a recuperação ou renovação de pastagens degradadas de forma direta
(trocando toda a pastagem antiga por uma nova sem introdução de culturas de cerais) é oneroso,
fazendo com que os produtores não a realizem ou, realizem de forma inadequada. Sistemas de
ILP são viáveis ao produtor, pois os custos com a formação de novos pastos são amortizados
pela venda da cultura anual ou pela produção de silagem proveniente do da forrageira com uma
cultura de cereais (KLUTHCOUSKI et al. 2003).
O milho é a cultura mais utilizada com esta finalidade, principalmente pelo seu elevado
potencial produtivo, por poder ser utilizada para produção de grãos e silagem e também porque
diversas pesquisas confirmam que esta planta tem elevado poder competitivo sobre as
forrageiras (SILVA et al., 2003). No entanto, a competição não deve ser vista apenas em relação
a produtividade do milho, mas, deve levar em consideração a produção e o estabelecimento da
forrageira implantada em consórcio com a cultura de grãos.
A capacidade competitiva das forrageiras depende de suas características
morfofisiológicas e dos métodos de semeadura e implantação aos quais é submetida. Espécies
de crescimento sub-cespitoso como o capim Brachiaria brizantha cv. Piatã terão
desenvolvimento distinto de capins de hábito de crescimento prostado, como o capim
Brachiaria ruziziensis cv. Kenedy. Se submetidas as mesmas condições ambientais e de
manejo, as forrageiras e o milho tendem a competir e, supostamente, até a emergência plena
dos capins, o milho poderá desenvolver-se inicialmente com maior velocidade Borghi &
Crusciol (2007). Desta forma, estratégias devem ser observadas a fim de equilibrar as taxas de
crescimento e proporcionar desenvolvimento adequado às duas culturas.
Neste sentido, o uso de diferentes modalidades de semeadura podem atuar sobre a
capacidade competitiva das culturas. Entendendo que, sob mesma condição, o capim poderá
suprimir o milho (devido a elevada taxa de crescimento após sua emergência por conta do
perfilhamento lateral), semeaduras das forrageiras em maiores profundidades ou defasadas em
relação ao milho são alternativas de manejo para garantir o estabelecimento e desenvolvimento
de ambas culturas. O consórcio de culturas anuais com forrageira pode ser realizado com a
semeadura simultânea segundo (KICHEL et al., 1999), ou cerca de 10 a 20 dias após a
emergência da cultura anual (KLUTHCOUSKI et al. 2000). No entanto Borghi & Crusciol
(2007) constataram uma diminuição no estande final do milho, com espaçamento de 90
centímetro, em virtude da maior competição exercida pela forrageira. Estes trabalhos
desenvolvidos para o capim. Os capins piatã e ruziziensis podem ter finalidade de uso distintas,
sendo o primeiro uma alternativa para renovação de pastos em sistemas pecuários e o segundo
indicado para sistema Santa Fé, para produção de palhada para semeadura direta.
Portanto este trabalho teve por objetivo analisar se há interferências nas características
agronômicas e produtivas do milho em diferentes modalidades de consórcio com os capins piatã
e ruziziensis.
MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa foi desenvolvida no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Rondônia, Câmpus Colorado do Oeste, no período de dezembro de 2014 a março de 2015. O
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clima da região é classificado como Awa, tropical quente e úmido com duas estações bem
definidas, com inverno seco, de acordo com a classificação de Köppen. O solo é classificado
como ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico típico (EMBRAPA, 2013).
Utilizou-se o delineamento experimental de blocos ao acaso, com quatro repetições,
arranjados em fatorial 2x3, em que o primeiro fator foi composto por duas cultivares de capim
(Brachiaria ruziziensis cv. Kennedy e Brachiaria brizantha cv. BRS Piatã) e o segundo fator
consistiu em três modalidades de semeadura das forrageiras (semeadura simultânea na linha do
plantio do milho junto ao adubo a 7 cm de profundidade, semeadura simultânea na entrelinha
do plantio do milho a 7 cm de profundidade e semeadura a lanço no estágio vegetativo V4 do
milho).
O cultivar de milho utilizado foi BG 7049 Hx, híbrido simples com dupla aptidão (grãos
e ensilagem), de elevado potencial produtivo, plantado em espaçamento entrelinhas de 0,9 m
com densidade populacional de 55.000 plantas por hectare e profundidade de semeadura de 3 a
5 cm. Para os capins a densidade de semeadura utilizada foi de 10 kg/ha de sementes puras
viáveis, de acordo com a porcentagem de germinação e pureza de dos cultivares e
recomendação dos fabricantes.
Cada unidade experimental no campo consistiu em cinco linhas de plantas de milho,
espaçadas em 0,9 m com 4,5 m de comprimento, sendo considerada como área útil as três
fileiras centrais da parcela. Para as avaliações foi desconsiderado meio metro de cada
extremidade, totalizando seis metros lineares (área útil).
A colheita do milho foi realizada manualmente a 20 centímetros do solo aos 79 dias após
a semeadura, no momento em que os grãos estavam com consistência transitando entre
farinácea para farinácea dura (1/2 a ¾ da linha do leite). No momento da colheita do milho,
para os tratamentos em que a forrageira foi semeada na linha de plantio da cultura de grãos, o
capim foi coletado para avaliações complementares, mas, não foi contabilizado em conjunto
com a massa verde de milho.
Neste trabalho foram analisadas características agronômicas e de produção do milho.
Anteriormente a colheita foram mensurada: altura total da planta, medida da base da planta até
a ultima folha expandida; diâmetro do colmo, mensurado com o auxilio de um paquímetro na
base da planta de milho; altura de inserção da primeira espiga. Para estimativa da produtividade
de massa verde foram coletadas todas as plantas da área útil da parcela, pesadas para
extrapolação de produção de massa por hectare. A partir desta colheita, foram utilizadas seis
plantas para separação morfológica dos componentes: folhas verdes, folhas secas, colmo e
espiga; que foram pesados para cálculo das proporções destes componentes. Foi determinada a
porcentagem de matéria seca utilizando uma alíquota triturada em picador estacionário,
conforme metodologia proposta por SILVA & QUEIROZ (2002). A produtividade de matéria
seca foi determinada pela multiplicação direta da produtividade de matéria verde pelo
percentual de matéria seca.
Os dados obtidos foram submetidos a teste de normalidade e, apresentando distribuição
normal, foi realizada análise de variância. O teste F não apresentou-se significativo para
nenhuma das variáveis avaliadas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Não houve efeito isolado e da interação entre os fatores avaliados (modalidades de
consorciação e cultivares de capim) sobre nenhum das variáveis avaliadas.
Na tabela 1 estão apresentados os valores de altura de plantas, diâmetro de colmo, altura
de inserção de espigas e massa total da planta.
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Tabela 1: Características agronômicas do cultivar de milho BG 7049 Hx em consócio com
diferentes capins em função das modalidades de semeadura. Colorado do Oeste, IFRO, 2015.

Método de
consorciação
Na linha do milho
Na entre linha do
milho
No V4 do milho
CV1 (%)

1

Na linha do milho
Na entre linha do
milho
No V4 do milho
CV1 (%)

Coeficiente de variação.

Brachiaria ruziziensis cv. Kennedy
Altura de
Altura da
Diâmetro de
inserção de
planta (cm)
colmo (cm)
espigas (cm)
145,00
264,75
2.36
139,22

254,61

Massa total
da planta (g)
1120,09

2,36

1102,65

143,75
259.10
2,41
4,55
4.04
53.26
Brachiaria brizantha cv. BRS Piatã
142,65
268,20
2,33

1111,22
13.12
1088,83

144,80

260,15

4,07

1044,17

143,20
4,55

257,65
4,04

2,44
53,26

1223,37
13,12

A altura de plantas pode não ter sofrido influência dos tratamentos pois, segundo (ALVIN
et al., 1989), a planta de milho é uma excelente competidora com plantas de porte baixo, devido
ao seu rápido desenvolvimento inicial. Cobucci (2003), também verificaram que o milho não
sofreu influência das diferentes modalidades de semeadura pois a taxa de desenvolvimento
inicial dos capins é pequena em relação ao milho.
A altura de inserção de espiga não diferiu em função dos tratamentos aplicados,
concordando com Brambilla et. al. (2009), que também verificaram semelhança desta variável
para o capim semeado na linha ou na entre linha do milho. A homogeneidade da altura de
inserção da primeira espiga favorece a colheita mecanizada, pela diminuição do número de
espigas não colhidas pela plataforma da colhedora (COSTA et. al. 2012).
O variável diâmetro do colmo não sofreu influência das modalidades de consócio com
capim, estando de acordo com o trabalho conduzido por Jakelaitis et al. (2010), justificado pelo
crescimento lento do capim (COBUCCI, 2003) contrastando com o desenvolvimento acelerado
do milho (FANCELLI & DOURADO NETO, 1999).
A massa total da planta também não sofreu alteração com relação às diferentes
semeaduras, o que favorece o produtor de silagem, pois quanto maior for sua planta maior, será
a volume de silagem.
Com relação a produtividade de matéria verde do milho não foi alterada pelas
modalidades de consorciação (Tabela 2), discordando do trabalho desenvolvido por
Tsumanuma (2004), que observou tendência do capim em favorecer a produtividade de milho,
exceto o tratamento de Brachiaria ruziziensis semeadas quando o milho estava com quatro
folhas expandidas, podendo ser explicado pelo crescimento inicial rápido e vigoroso, desta
variedade de capim, o que poderia ter afetado a produtividade final na cultura anual.
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Tabela 2: Produtividade e proporções de componentes do cultivar de milho BG 7049 Hx
cultivado em consócio com diferentes capins em função das modalidades de semeadura.
Colorado do Oeste, IFRO, 2015.
Brachiaria ruziziensis cv. Kennedy
Método de
PMS
PMV
PC
PE
PFV
PMM
consorciação
(t ha-1)
(t ha-1)
(%)
(%)
(%)
(%)
Na linha do milho
14,91
59,14
45,43
32,64
20,98
0,93
Na entre linha do milho
15,66
60,28
40,89
32,76
20,73
0,60
No V4 do milho
15,88
61,57
43,63
30,07
20,56
0,71
CV (%)
10,59
6,20
7,80
6,26
7,71
39,31
Brachiaria brizantha cv. BRS Piatã
Na linha do milho
15,62
59,55
45,61
33,20
20,33
0,84
Na entre linha do milho
15,36
58,73
45,06
32,64
21,23
1,05
No V4 do milho
16,71
65,64
46,29
31,67
21,22
0,81
CV1 (%)
10,59
6,20
7,80
6,26
7,71
39,31
1
Coeficiente de variação.
PMS= Produtividade de matéria seca; PMV= Produtividade de matéria verde; PC= Proporção
do colmo; PE= Proporção de espiga; PFV= Proporção de folha verde; PMM= Proporção de
material morto.
Segundo Cobucci (2001), a massa de matéria seca não diferiu entre as modalidades de
consorciação, podendo ser explicado pelo fato das braquiárias apresentarem crescimento inicial
lento, não interferindo, sobre o desenvolvimento do milho, semelhante aos resultados
encontrados neste trabalho. No entanto a matéria seca de fundamental importância para os
animais, pois é por meio da oferta de matéria seca que os animais exercerão a sua seletividade
para satisfazer a maior parte de seus requerimentos nutricionais (BENEDETTI &
COLMANETTI, 1997).
As proporções de espigas não foram influenciadas pelo consórcio e pelas modalidades de
semeadura. Desta maneira, demostrando a homogeneidade da cultivar do milho avaliado e
concordando com (PARIZ et al. 2009). As espigas são de fundamental importância, pois é nela
que fica os grãos, que contém grande quantidade de amido, utilizado como fontes energéticas
pelos microrganismos nos processos de fermentação.
As proporções de folha verde, colmo e matéria morta não formam significativos, portanto
não houve influência do consorcio com capim nestas variáveis, concordando com os dados de
(COSTA et al. 2012), no qual as diferentes densidades de capim não alteraram as características
do milho.
CONCLUSÕES
Não houve diferença significativa para as características agronômicas entre as
modalidades de semeadura de capim consorciado com milho, o que para a cultura do milho é
excelente, pelo fato da planta expressar todo o seu potencial produtivo, por não haver
competição interespecífica promovida pelo consórcio entre as culturas.
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1

RESUMO: O trabalho teve por objetivo avaliar as características agronômicas, morfológicas e

produtividade de milho em consórcio capins, sob diferentes modalidades de semeaduras. Foi
utilizado o delineamento experimental de blocos ao acaso, com quatro repetições, arranjados
em fatorial 2x3, em que o primeiro fator foi composto por duas cultivares de capim (Brachiaria
ruziziensis cv. Kennedy e Brachiaria brizantha cv. BRS Piatã) e o segundo fator consistiu em
três modalidades de semeadura das forrageiras (semeadura simultânea na linha do plantio do
milho junto ao adubo a 7 cm de profundidade, semeadura simultânea na entrelinha do plantio
do milho a 7 cm de profundidade e semeadura a lanço no estágio vegetativo V4 do milho). Não
houve efeito das modalidades de semeadura dos capins avaliados sobre as características
morfológicas e produtivas do milho.
Palavras-chave Zea mays L., ilp, Brachiaria, semeadura, consórcio.

CORN YIELD FOR SILAGE PRODUCTION IN VARIOUS FORMS OF
INTERCROPPING WITH GRASSES PIATÃ AND RUZIZIENSIS
ABSTRACT: The study aimed to evaluate the agronomic characteristics of corn consortium
with varieties of grasses under different modalities seedings. The experimental design of
randomized blocks was used, with four replications, in factorial 2x3, in which the first factor
was composed of two grass cultivars (Brachiaria ruziziensis cv. Kennedy and Brachiaria
brizantha cv. BRS Piata) and the second factor consisted in three types of seeding of forage
(simultaneously planted along the lines of planting corn near the fertilizer to 7 cm deep,
simultaneously planted between rows of planted corn to 7 cm deep and seeding by throwing the
vegetative stage V4 corn). The intercropping forms was not affected the morphological and
agronomics characteristics of maize in the consorciation with forage grasses.
KEYWORDS: Zea mays L., Ilp, Brachiaria, sowing, consortium.
INTRODUÇÃO
Os sistemas pecuários brasileiros são, em sua maioria, baseados em pastagens e estas, por
sua vez, são dependentes da sazonalidade das condições climáticas ao longo do ano, sendo que
por volta de 80 % da produção anual de forragem ocorre no período chuvoso. Os principais
fatores climáticos envolvidos são a luminosidade, disponibilidade hídrica e temperatura
(BEHLING NETO, 2012), que oscilam ao longo do ano em condições tropicais e contribuem
para sistemas com inadequada distribuição anual da quantidade e qualidade da forragem,
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influenciando os índices zootécnicos insatisfatórios na produção de bovinos no Brasil (ROSA
et al., 2004).
Segundo IBGE (2014) a estimativa do total de pastagens cultivadas no Brasil seja de 172
milhões de hectares, porém parte considerável dessas áreas encontra-se degradadas ou em
processo de degradação, levando a perda da capacidade de suporte animal e do potencial
produtivo (LEONEL, 2007).
A integração lavoura-pecuária (ILP) é uma alternativa para renovação de pastagens
degradas, visto que a recuperação ou renovação de pastagens degradadas de forma direta
(trocando toda a pastagem antiga por uma nova sem introdução de culturas de cerais) é oneroso,
fazendo com que os produtores não a realizem ou, realizem de forma inadequada. Sistemas de
ILP são viáveis ao produtor, pois os custos com a formação de novos pastos são amortizados
pela venda da cultura anual ou pela produção de silagem proveniente da forrageira com uma
cultura de cereais (KLUTHCOUSKI et al., 2003).
O milho é a cultura mais utilizada com esta finalidade, principalmente pelo seu elevado
potencial produtivo, por poder ser utilizada para produção de grãos e silagem e também porque
diversas pesquisas confirmam que esta planta tem elevado poder competitivo sobre as
forrageiras (SILVA et al., 2003). No entanto, a competição não deve ser vista apenas em relação
à produtividade do milho, mas, deve levar em consideração a produção e o estabelecimento da
forrageira implantada em consórcio com a cultura de grãos.
A capacidade competitiva das forrageiras depende de suas características
morfofisiológicas e dos métodos de semeadura e implantação aos quais é submetida. Espécies
de crescimento sub-cespitoso como o capim Brachiaria brizantha cv. Piatã terão
desenvolvimento distinto de capins de hábito de crescimento prostado, como o capim
Brachiaria ruziziensis cv. Kennedy. Se submetidas as mesmas condições ambientais e de
manejo, as forrageiras e o milho tendem a competir e, supostamente, até a emergência plena
dos capins, o milho poderá desenvolver-se inicialmente com maior velocidade Borghi; Crusciol
(2007). Desta forma, estratégias devem ser observadas a fim de equilibrar as taxas de
crescimento e proporcionar desenvolvimento adequado às duas culturas.
Neste sentido, o uso de diferentes modalidades de semeadura pode atuar sobre a
capacidade competitiva das culturas. Entendendo que, sob mesma condição, o capim poderá
suprimir o milho (devido a elevada taxa de crescimento após sua emergência por conta do
perfilhamento lateral), semeaduras das forrageiras em maiores profundidades ou defasadas em
relação ao milho são alternativas de manejo para garantir o estabelecimento e desenvolvimento
de ambas culturas. O consórcio de culturas anuais com forrageira pode ser realizado com a
semeadura simultânea segundo (KICHEL et al., 1999), ou cerca de 10 a 20 dias após a
emergência da cultura anual (KLUTHCOUSKI et al., 2000). No entanto Borghi; Crusciol
(2007) constataram uma diminuição no estande final do milho, com espaçamento de 90 cm, em
virtude da maior competição exercida pela forrageira. Estes trabalhos desenvolvidos para o
capim. Os capins piatã e ruziziensis podem ter finalidade de uso distintas, sendo o primeiro uma
alternativa para renovação de pastos em sistemas pecuários e o segundo indicado para sistema
Santa Fé, para produção de palhada para semeadura direta.
Portanto este trabalho teve por objetivo analisar se há interferências nas características
agronômicas, morfológicas e produtivas do milho em diferentes modalidades de consórcio com
os capins piatã e ruziziensis.
MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa foi desenvolvida no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Rondônia, Câmpus Colorado do Oeste, no período de dezembro de 2014 a março de 2015. O
clima da região é classificado como Awa, tropical quente e úmido com duas estações bem
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definidas, com inverno seco, de acordo com a classificação de Köppen. O solo é classificado
como ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico típico (EMBRAPA, 2013).
Utilizou-se o delineamento experimental de blocos ao acaso, com quatro repetições,
arranjados em fatorial 2x3, em que o primeiro fator foi composto por duas cultivares de capim
(Brachiaria ruziziensis cv. Kennedy e Brachiaria brizantha cv. BRS Piatã) e o segundo fator
consistiu em três modalidades de semeadura das forrageiras (semeadura simultânea na linha do
plantio do milho junto ao adubo a 7 cm de profundidade, semeadura simultânea na entrelinha
do plantio do milho a 7 cm de profundidade e semeadura a lanço no estágio vegetativo V4 do
milho).
O cultivar de milho utilizado foi BG 7049 Hx, híbrido simples com dupla aptidão (grãos
e ensilagem), de elevado potencial produtivo, plantado em espaçamento entrelinhas de 0,9 m
com densidade populacional de 55.000 plantas por hectare e profundidade de semeadura de 3 a
5 cm. Para os capins a densidade de semeadura utilizada foi de 10 kg/ha de sementes puras
viáveis, de acordo com a porcentagem de germinação e pureza de dos cultivares e
recomendação dos fabricantes.
Cada unidade experimental no campo consistiu em cinco linhas de plantas de milho,
espaçadas em 0,9 m com 4,5 m de comprimento, sendo considerada como área útil as três
fileiras centrais da parcela. Para as avaliações foi desconsiderado meio metro de cada
extremidade, totalizando seis metros lineares (área útil).
A colheita do milho foi realizada manualmente a 20 centímetros do solo aos 79 dias após
a semeadura, no momento em que os grãos estavam com consistência transitando entre
farinácea para farinácea dura (1/2 a ¾ da linha do leite). No momento da colheita do milho,
para os tratamentos em que a forrageira foi semeada na linha de plantio da cultura de grãos, o
capim foi coletado para avaliações complementares, mas, não foi contabilizado em conjunto
com a massa verde de milho.
Neste trabalho foram analisadas características agronômicas e de produção do milho.
Anteriormente a colheita foram mensurados: altura total da planta, medida da base da planta até
a última folha expandida; diâmetro do colmo, mensurado com o auxílio de um paquímetro na
base da planta de milho; altura de inserção da primeira espiga. Para estimativa da produtividade
de massa verde foram coletadas todas as plantas da área útil da parcela, pesadas para
extrapolação de produção de massa por hectare. A partir desta colheita, foram utilizadas seis
plantas para separação morfológica dos componentes: folhas verdes, folhas secas, colmo e
espiga; que foram pesados para cálculo das proporções destes componentes. Foi determinada a
porcentagem de matéria seca utilizando uma alíquota triturada em picador estacionário,
conforme metodologia proposta por Silva; Queiroz (2002). A produtividade de matéria seca foi
determinada pela multiplicação direta da produtividade de matéria verde pelo percentual de
matéria seca.
Os dados obtidos foram submetidos a teste de normalidade e, apresentando distribuição
normal, foi realizada análise de variância, através do teste F.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na análise de variância não houve efeito significativo para nenhuma das variáveis
avaliadas. Não houve efeito isolado e da interação entre os fatores avaliados (modalidades de
consorciação e cultivares de capim) sobre nenhum das variáveis avaliadas.
Na tabela 1 estão apresentados os valores de altura de plantas, diâmetro de colmo, altura
de inserção de espigas e massa total da planta.
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Tabela 1: Características agronômicas do cultivar de milho BG 7049 Hx em consócio com
diferentes capins em função das modalidades de semeadura. Colorado do Oeste.
Brachiaria ruziziensis cv. Kennedy
Altura de
Método de
Altura da
Diâmetro de
Massa total
inserção de
consorciação
planta (cm)
colmo (cm)
da planta (g)
espigas (cm)
Na linha do milho
145,00
264,75
2,36
1120,09
Na entre linha do
139,22
254,61
2,36
1102,65
milho
No V4 do milho
143,75
259,10
2,41
1111,22
1
CV (%)
4,55
4,04
53,26
13,12
Brachiaria brizantha cv. BRS Piatã
Na linha do milho
142,65
268,20
2,33
1088,83
Na entre linha do
144,80
260,15
4,07
1044,17
milho
No V4 do milho
143,20
257,65
2,44
1223,37
1
CV (%)
4,55
4,04
53,26
13,12
1

Coeficiente de variação.

A altura de plantas pode não ter sofrido influência dos tratamentos pois, segundo (ALVIN
et al., 1989), a planta de milho é uma excelente competidora com plantas de porte baixo, devido
ao seu rápido desenvolvimento inicial. Cobucci (2003), também verificaram que o milho não
sofreu influência das diferentes modalidades de semeadura pois a taxa de desenvolvimento
inicial dos capins é pequena em relação ao milho.
A altura de inserção de espiga não diferiu em função dos tratamentos aplicados,
concordando com Brambilla et al. (2009), que também verificaram semelhança desta variável
para o capim semeado na linha ou na entre linha do milho. A homogeneidade da altura de
inserção da primeira espiga favorece a colheita mecanizada, pela diminuição do número de
espigas não colhidas pela plataforma da colhedora (COSTA et al., 2012).
O variável diâmetro do colmo não sofreu influência das modalidades de consócio com
capim, estando de acordo com o trabalho conduzido por Jakelaitis et al. (2010), justificado pelo
crescimento lento do capim (COBUCCI, 2003) contrastando com o desenvolvimento acelerado
do milho (FANCELLI; DOURADO NETO, 1999).
A massa total da planta também não sofreu alteração com relação às diferentes
semeaduras, o que favorece o produtor de silagem, pois quanto maior for sua planta maior, será
a volume de silagem.
Com relação a produtividade de matéria verde do milho não foi alterada pelas
modalidades de consorciação (Tabela 2), discordando do trabalho desenvolvido por
Tsumanuma (2004), que observou tendência do capim em favorecer a produtividade de milho,
exceto o tratamento de Brachiaria ruziziensis semeadas quando o milho estava com quatro
folhas expandidas, podendo ser explicado pelo crescimento inicial rápido e vigoroso, desta
variedade de capim, o que poderia ter afetado a produtividade final na cultura anual.
Tabela 2: Produtividade e proporções de componentes do cultivar de milho BG 7049 Hx
cultivado em consócio com diferentes capins em função das modalidades de semeadura.
Colorado do Oeste.
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Brachiaria ruziziensis cv. Kennedy
PMS
PMV
PC
PE
-1
-1
(t ha )
(t ha )
(%)
(%)
14,91
59,14
45,43
32,64
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PFV
(%)
20,98

PMM
(%)
0,93

Na entre linha do milho

15,66

60,28

40,89

32,76

20,73

0,60

No V4 do milho

15,88

61,57

43,63

30,07

20,56

0,71

CV (%)

10,59

6,20

7,80

6,26

7,71

39,31

Brachiaria brizantha cv. BRS Piatã
Na linha do milho

15,62

59,55

45,61

33,20

20,33

0,84

Na entre linha do milho

15,36

58,73

45,06

32,64

21,23

1,05

No V4 do milho

16,71

65,64

46,29

31,67

21,22

0,81

CV1 (%)

10,59

6,20

7,80

6,26

7,71

39,31

Coeficiente de variação.
PMS= Produtividade de matéria seca; PMV= Produtividade de matéria verde; PC= Proporção do colmo; PE=
Proporção de espiga; PFV= Proporção de folha verde; PMM= Proporção de material morto.

1

Segundo Cobucci (2001), a massa de matéria seca não diferiu entre as modalidades de
consorciação, podendo ser explicado pelo fato das braquiárias apresentarem crescimento inicial
lento, não interferindo, sobre o desenvolvimento do milho, semelhante aos resultados
encontrados neste trabalho. No entanto a matéria seca de fundamental importância para os
animais, pois é por meio da oferta de matéria seca que os animais exercerão a sua seletividade
para satisfazer a maior parte de seus requerimentos nutricionais (BENEDETTI;
COLMANETTI, 1997).
As proporções de espigas não foram influenciadas pelo consórcio e pelas modalidades de
semeadura. Desta maneira, demostrando a homogeneidade do cultivar de milho avaliado e
concordando com (PARIZ et al., 2009). As espigas são de fundamental importância, pois é nela
que fica os grãos, que contém grande quantidade de amido, utilizado como fontes energéticas
pelos microrganismos nos processos de fermentação.
As proporções de folha verde, colmo e matéria morta não formam significativos, portanto
não houve influência do consorcio com capim nestas variáveis, concordando com os dados de
(COSTA et al., 2012), no qual as diferentes densidades de capim não alteraram as características
do milho.
CONCLUSÕES
As características agronômicas morfológicas e produtividade do milho não foram
influenciadas pelas modalidades de semeadura em consorciação com os capins piatã e
ruziziensis.
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RESUMO: O protótipo em questão tem por objetivo irrigar pequenos recipientes, sendo que
o sistema será capaz de se ativar a partir da existência concomitante de duas situações préestabelecidas, baixa umidade do solo e ausência de luz, pois o mesmo pretende otimizar a
irrigação por um período onde há menor ocorrência de evaporação da água. Este projeto
pretende inicializar um processo de automatização para residências que possui plantas de
pequenos portes, sendo efetivo na atividade de irrigação. O sistema de controle é composto
por dois CI’s7404 (Inversor), 7408 (Multiplicador) sendo capaz de detectar o sinal mandado
ativa o processo de irrigação. A curto prazo de atuação torna-se perceptível uma economia
considerável com relação a água aplicada.
Palavras-chave: automação, irrigação, água, economia.

PROTOTYPE OF AN AUTOMATED IRRIGATION SYSTEM TO
SMALL CONTAINERS
ABSTRACT: The prototype in question aims to irrigate small containers, and the system will
be able to be activated from the simultaneous existence of two pre-established conditions, low
soil moisture and lack of light as it seeks to optimize irrigation by a period where there is less
occurrence of evaporation. This project aims to start an automation process for homes that
have small sized plants, being effective in irrigation activity. The control system is composed
of two CI's7404 (inverter), 7408 (multiplier) being capable of detecting the sent signal
activates the irrigation process. The short-term performance becomes noticeable considerable
savings with respect to applied water.
KEYWORDS: irrigation, automation, water, economy
INTRODUÇÃO
Atualmente, aproximadamente 17% da agricultura praticada no planeta terra é irrigada,
no entanto essa pequena porcentagem é responsável pela contribuição de 40% do total
produzido, sendo que a pratica de irrigação se destaca por ser capaz de fornecer um elemento
imprescindível para a planta, especialmente em épocas pouco chuvosas. Contudo, o processo
de manejo da água de irrigação não é uma atividade simples, podendo ser estendido ou
resumido como: decidir quando irrigar e quanto de água irão precisar. Assim, a capacidade de
supervisionar e alterar conscientemente os parâmetros dessa irrigação torna-se de grande
importância, para que aconteça em quantidades compatíveis com as necessidades de consumo
da cultura (PIRES et al, 1999). Com uma proposta feita em sala de aula e com base nesses
dados, busca-se desenvolver um protótipo de um sistema de irrigação para pequenos
recipientes.
Conforme Albuquerque e Durães (2008) quando o protótipo de irrigação entrar em
operação e estiver em funcionamento adequado, há questões a se verificar. Uma delas é a
aplicação de pouca água para a planta (irrigação insuficiente) que ocasionará uma captação
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nutricional inadequada para o plantio (flores, ervas, etc.), pois, a água captada não é capaz de
suprir as necessidades do plantio durante o desenvolvimento da mesma. Outra questão bem
interessante a se observar é o uso excessivo de água, sendo essa mais destrutível, pois maltrata
o solo, lixivia nutrientes, proporciona maiores evaporação e salinização e, como consequência
ainda pode emergir o lençol freático para um nível crítico que só poderá ser drenado a um alto
custo, em casos de plantações em solos. Além disso, o excesso propicia o favorecimento ao
desenvolvimento de doenças, que podem causar prejuízo à cultura. O Inadequado
acompanhamento das irrigações pode proporcionar um aumento dos problemas no plantio,
ocasionando uma perca de lucro e também de tempo pelo dono do plantio. Guimarães (2011)
nos traz o embasamento com relação às principais perdas que afetam diretamente ao dono do
plantio, estando essas listadas abaixo:
 Desperdício de fertilizantes: O excesso de água provoca uma escavação no solo, que
ultrapassa as raízes e leva os fertilizantes, contaminando as fontes subterrâneas.
 Aumento do custo da produção: Consumo elevado de energia para bombeamento da
água.
 Doenças provocadas por fungos e falta de aeração nas raízes: A água quando aplicada
em excesso promove a proliferação de fungos no solo e nas raízes, e altera os fatores
de desenvolvimento da planta.
O Testezlaf (2011) exemplificou interessantemente uma irrigação mal realizada,
mostrando uma aplicação de água de um copo em pequeno vaso de flores. Ao despejar à água
sobre o vaso infiltra-se rapidamente, sem ser absorvida pelo substrato ou solo, descendo rumo
ao interior do vaso, e transbordando o prato onde o vaso foi colocado. Ao analisar-se esse
experimento foi perceptível duas irregularidades. A primeira é o uso excessivo de água que,
torna ineficaz o desenvolvimento da planta, sendo mais cabível uma quantidade menor de
água aplicada em várias vezes (com maior frequência). E, a segunda, é que o método utilizado
é errôneo, pois, geralmente, é colocada a água no prato inferior, para que haja uma absorção
lenta do solo permitindo um maior aproveitamento dos benefícios oferecidos pela água para a
planta. Estes são dois erros cada vez mais comuns na irrigação moderna: a escolha do método
errado de aplicação de água e o manejo de água mal realizado.
Conforme Salassier (1995) uma aplicação efetiva de uma quantidade exata de água em
uma determinada planta, possibilitará um aproveitamento melhor e mais eficaz durante ao
longo de todo o processo de produção do plantio, aumentando a produtividade com uma
interação entre os insumos empregados. Tendo como princípio a valorização da água, com
disponibilidade cada vez mais limitada e o uso múltiplo. Atualmente no mundo globalizado,
com todo o desperdício, há escassez de energia e de água de boa qualidade. Fato que acarreta
no aumento dos custos da produção agrícola. Considerando que qualquer empreendimento
somente será economicamente viável se seus benefícios econômicos forem maiores do que os
custos têm-se que melhorar a eficiência de uso da água na irrigação.
O adequado manejo do protótipo tem por objetivo maximizar a produção da planta em
questão, racionalizando o uso de mão-de-obra, energia e água, evitando a ocorrência de
problemas fitossanitários relacionados às aplicações excessivas ou deficientes de água e o
desperdício de fertilizantes. Pires et al. (1999) reporta que a irrigação é uma pratica cara e que
busca suprir as necessidades hídricas das plantações, e com um intuito de gerar lucros
buscamos desenvolver um projeto de protótipo de um sistema de irrigação, eficaz em soluções
a curto prazo.
Segundo Guimarães (2011), sistemas eletrônicos e autônomos apresentam uma
melhoria considerável, quando executados em projetos já realizados em um determinado
plantio, a implementação quando aplicado em sistemas de irrigação, não só diminui os
problemas causados por má utilização feita por operadores, como também minimiza o
consumo de insumos e o custo da produção. Com a modernidade a irrigação segue em
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constates avanços pois possui variados tipos de automação, portanto os pequenos e médios
agricultores por viverem em uma realidade um pouco mais simples nem sempre têm o total
acesso a essas tecnologias, seja por problemas financeiros ou por falta de conhecimento. Em
inúmeros casos o processo de irrigação quando se mostra bem planejado gera bons resultados,
e com auxílio eletrônico, é possível melhora-lo facilitando o trabalho.
Com as inúmeras possibilidades de inovações tecnológicas tornou-se preciso um
investimento efetivo para levar mais tecnologia e qualidade de vida para a sociedade,
valorizando a nobre atividade de produção de plantas de pequenos portes. Um sistema de
controle consiste em subsistemas ou processos reunidos com o propósito de controlar as
saídas do processo, simplificando o manejo da irrigação. No caso do protótipo que será
descrito neste trabalho, essa saída consiste na quantidade de água a ser utilizada na irrigação,
havendo uma efetividade na qualidade de funcionamento do mesmo.
Diante dos conceitos apresentados, busca-se desenvolver um protótipo de um sistema de
irrigação automatizado com a finalidade de controlar o fluxo de agua e consequentemente
diminuir os gastos excessivos, através de subsistemas capazes de identificar a necessidade de
irrigação em adequados momentos. Essa medida torna-se cabível e necessária, pois reduz os
problemas citados acima e proporciona uma melhoria de vida na sociedade.
MATERIAL E MÉTODOS
Na elaboração do protótipo foi necessário observar vários fatores, onde problemas e
erros podem ocasionar diversas melhorias no decorrer do desenvolvimento. Inicialmente
foram testados todos os componentes que se imaginou necessário para a realização do projeto,
por se tratar de um protótipo, há uma exigência de muitos equipamentos de suporte para
verificação de possíveis erros, podendo ser também a solução de alguns problemas.
Multímetros, Protoboard e principalmente uma fonte reguladora de tensão e corrente são
componentes obrigatórios para se iniciar o projeto. O mesmo foi desenvolvido no Laboratório
de Analógica do bloco G do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE),
localizada na cidade de Cedro na região Centro-sul do Estado. Para construção do controlador
de irrigação utilizou-se os seguintes componentes eletrônicos: resistor, diodo, transistor, relé,
sensor de umidade, sensor de luminosidade, uma bomba de para-brisa de carro e circuitos
integrados (CI com portas inversoras Not) 7404 e (CI multiplicador portas And) 7408, além
de placa de circuito impresso e uma posterior solda dos componentes. Inicialmente
desenvolveu-se o conceito teórico do controlador através da eletrônica digital apoiada na
álgebra Booleana, de início a tabela verdade como se pode ver na tabela 1.
Tabela 1. Álgebra Booleana, tabela verdade.
Sensor de luminosidade Sensor de umidade do solo
0
0
0
1
1
0
1
1

Saída
1
0
0
0

A tabela acima nos mostra todas as possibilidades de resultado responsáveis pela lógica
do protótipo, onde só haverá o acionamento da bomba para irrigação quando as entradas
estiverem em nível logico baixo, ou seja em 0 (zero) que no caso é a primeira situação. As
duas variáveis de entrada estando em nível logico baixo significa que o solo estará com uma
umidade baixa e no turno noturno, sendo essas duas condições as características de
automatização do projeto. Posteriormente obteve-se o circuito lógico (figura 1), o qual
permite escolher os CI’s (Circuitos Integrados) adequados para a realização do sistema de
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irrigação, neste caso usa-se uma porta inversora NOT CI 7404 e uma porta multiplicadora
AND CI 7408.

Figura 1. Circuito logico.
O Sensor de Umidade (OBSoil-01), tem como principais características operar com
tensão de alimentação 3,3 V ou 5 V, sinal de tensão de saída 0 ~ 4.2 V e corrente atual 35mA
a figura 2 (A) ilustra o mesmo, este sensor tem por objetivo identificar a umidade do solo,
estando essa em baixa porcentagem, é feito o acionamento da bomba irrigando água para o
pequeno vaso. O sensor de luminosidade (LDR) figura 2 (B) identifica o escuro como critério
de acionamento da bomba, sendo essa a segunda condição de acionamento para o sistema de
irrigação funcionar.

(A)
(B)
Figura 2. (A) Sensor de Umidade. (B) Sensor de Luminosidade (LDR).
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Porém, antes da montagem do circuito na placa de fenolite foi feita a simulação com
todos os componentes utilizados. A figura 3 ilustra o circuito desenhado no Software Proteus.

Figura 3. Simulação do circuito no software Proteus.
Ao observar que a simulação foi bem sucedida, foi realizada a soldagem dos
componentes na placa.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com a concretização do sistema de irrigação, obteve-se um funcionamento favorável
com base nos estudos realizados. O sensor de umidade (OBSoil-01) demostrou-se eficiente na
verificação de umidade da terra e o sensor de luminosidade (LRD) na percepção de Luz,
sendo essas essências para o acionamento do sistema.
Para a realização deste protótipo torna-se necessário um investimento inicial, porém o
sistema automatizado gera lucros, em um curto espaço de tempo, maior que seu valor de
investimento, sem contar com as facilidades na hora do manejo do sistema, sendo esse um
protótipo simples e eficaz, que contribui para a economia e evita desperdícios e, essas
características são indispensáveis no atual contexto mundial, ou seja, consciência global. O
retorno em produtividade será comprovadamente elevado, mas o benefício ao meio-ambiente
é ainda maior, ainda que em alguns casos não pareça tão vantajoso financeiramente. Essa
noção de preservação que é necessária, é cada vez mais aceita por diversos membros de
diferentes classes sociais e por isso o projeto se encaixa perfeitamente no contexto de
conservação e sustentabilidade mundial. Fornecendo um aumento de produtividade e uma
redução de desperdício de água e energia elétrica, tem-se então um objetivo traçado e sua
meta a ser alcançada. Dada a complexidade de integração e diversificação do assunto
abordado, o que se espera realmente desse projeto é um sistema final automatizado e
integrado com um sistema supervisório, funcionando com eficiência, segurança e robustez, a
figura 4 ilustra o protótipo montado na placa fenolite.
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Figura 1. Placa de circuito finalizada.
CONCLUSÕES
Frente a tudo que foi descrito até o momento, acreditamos ter contribuído de forma
eficaz para que a irrigação de pequenas plantas seja feita de um modo sistematizado, através
da automação, visando a economia de tempo do ser humano e evitando possíveis erros que
acarretaria em aplicações excessivas ou deficientes do uso da água, podendo vir a causar
efeitos indesejáveis no cultivo de pequenos plantios. Como sugestão de melhoria para este
prótotipo, indica-se que realize uma análise criteriosa do solo em questão a ser irrigado, isto
aumentaria a eficácia do projeto. Este processo visa à consciência de que o controle através da
irrigação autônoma para pequenos vasos e jardins é uma saída bem cabível na sociedade atual.
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RESUMO: Com a realização deste trabalho, teve-se como objetivo avaliar a qualidade
química e microbiológica da água de cisternas rurais antes e após o tratamento com sementes
de Moringa oleífera Lam. As sementes de moringa utilizadas no trabalho foram adquiridas no
Município de Cajazeiras-PB. O coagulante da moringa foi obtido em meio aquoso. A água
utilizada no trabalho foi oriunda de cisternas construídas no assentamento Santo Antônio,
município de Cajazeiras – PB. A água utilizada foi analisada antes e após o tratamento. Foram
realizadas as análises dos parâmetros: pH, condutividade elétrica, alcalinidade total, resíduo
provável e sólidos dissolvidos totais no laboratório de Água e Solo e no Laboratório de
Microbiologia do IFPB Campus Sousa foram realizadas as análises de coliformes
termotolerantes e Escherichia coli. Todas as análises dos parâmetros químicos apresentaram
diferenças significativas antes e após o tratamento. Os tratamentos C1 e C5 apresentaram
presença de Escherichia coli, os demais tratamentos apresentaram ausência de E. coli.
Palavras-chave: água, moringa, semente, tratamento

CHEMICAL AND MICROBIOLOGICAL QUALITY OF TREATED
WATER MORINGA OLEIFERA SEEDS
ABSTRACT: With this work it was taken to evaluate the chemical and microbiological
quality of water from rural tanks after treatment with seeds of Moringa oleifera Lam. The
moringa seeds used in the study were acquired in the city of Cajazeiras-PB. The moringa
coagulant was obtained in an aqueous medium. The water used in the work were from cisterns
built in San Antonio settlement, city of Cajazeiras - PB. The water used was analyzed before
and after treatment. The analysis of the parameters were performed: pH, electrical
conductivity, total alkalinity, likely residue and total dissolved solids in the Water and Soil
Laboratory and Microbiology Laboratory IFPB Campus Sousa were performed analyzes of
faecal coliforms and Escherichia coli. All analyzes of the chemical parameters showed
significant differences before and after treatment. C1 and C5 treatments showed the presence
of Escherichia coli, the other treatments showed no E. coli.
KEYWORDS: moringa, seed, treatment, water
INTRODUÇÃO
São cada vez mais frequentes as contraindicações ambientais e para a saúde humana,
apresentadas pelo uso de compostos químicos no tratamento de águas residuais ou na
produção de águas potáveis. O sulfato de alumínio destaca-se como o coagulante químico
mais utilizado no Brasil, pela boa eficiência e pelo baixo custo. Porém, como o alumínio não é
biodegradável, elevadas concentrações desse composto podem ocasionar problemas à saúde
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humana, inclusive o aceleramento do processo degenerativo do Mal de Alzheimer
(CLAYTON, 1989).
Com a qualidade e a quantidade de água doce potável disponível para o abastecimento
da população mundial comprometidas, é necessária à realização de tratamentos alternativos a
fim de que a qualidade da água tratada seja assegurada (PEREIRA, 2011). Dessa forma,
diversos coagulantes estão sendo utilizados, para remoção de cor e turbidez da água bruta de
forma a torná-la potável.
Neste contexto, um coagulante ambientalmente correto e acessível apresenta-se como
uma alternativa viável para o tratamento de águas. Sendo assim, inúmeras plantas estão sendo
utilizadas como coagulantes e/ou floculantes naturais, como é o caso da moringa. Diante do
exposto, teve-se como objetivo avaliar a qualidade química e microbiológica da água de
cisternas rurais antes e após o tratamento com sementes de Moringa oleífera Lam.
MATERIAL E MÉTODOS
As sementes de moringa foram adquiridas no município de Cajazeiras, estado da
Paraíba. O coagulante da moringa foi obtido em meio aquoso. Em um béquer foi adicionado
150 mL de água destilada e 1,5 g do pó da semente de moringa. Em seguida a solução foi
homogeneizada com o auxilio de um misturador numa rotação de 1000 rpm durante 30
minutos.
A água utilizada no trabalho foi oriunda de cisternas construídas no assentamento Santo
Antônio, município de Cajazeiras–PB. A fonte da água das cisternas nesse período é um
açude localizado no próprio assentamento. A água utilizada no experimento foi analisada
antes e após o tratamento no Laboratório de Microbiologia do IFPB Campus Sousa para
verificar coliformes fecais e Escherichia coli.
Na coagulação/floculação utilizando o pó das sementes da moringa, foram colocados
250 mL de água das cisternas em cinco Erlenmeyer de 250 mL em mesa agitadora
convencional. Em seguida foi adicionado a cada um deles a concentração de 2,5 mL do
coagulante. O tempo de coagulação/floculação foi de 30 min, esse procedimento foi realizado
em triplicata.
Após o ensaio de coagulação/floculação, o agitador foi desligado e as amostras foram
mantidas em repouso por 45 min, para que ocorresse a decantação/sedimentação do material
floculado. Em seguida, foram realizadas as análises dos parâmetros: pH, condutividade
elétrica, alcalinidade total, resíduo provável e sólidos totais dissolvidos no laboratório de
Água e Solo do IFPB Campus Sousa.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Tabela 1 mostra os resultados obtidos para as análises química da água antes e após o
tratamento com o uso do coagulante.
Tabela 1. Resultados das análises da água antes e após o tratamento com o coagulante,
Sousa-PB 2015.
Tratamentos
pH
(Cisternas)
6,23c
C1
7,00bc
C2
7,36bc
C3
8,63a
C4
8,16ab
C5
1,17
DMS
5,84
CV (%)

Análise antes do tratamento
CE

0,15c
0,12d
0,11d
0,35a
0,22b
0,01
3,02

ALC

83,25c
74,40d
74,06d
162,61a
114,13b
7,76
2,84

Res. P

1073,33c
860,00d
797,00d
2330,00a
1490,00b
96,35
2,73

Análise após tratamento
pH

7,01c
7,50b
7,53b
8,30a
7,56b
0,26
1,29

CE

ALC

Res. P

0,15c 85,00b 1067,66c
0,12d 67,00c 884,00d
0,11d 66,00c 850,33d
0,34a 147,00a 2272,33a
0,21b 94,33b 1494,00b
39,35
0,006 10,11
1,20
4,09
1,11

As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Condutividade elétrica (CE); Alcalinidade total
(ALC); Resíduo provável (Res. P).
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Observa-se que todas as análises apresentaram diferenças significativas antes e após o
tratamento. O pH da água das cinco cisternas antes do tratamento variou de baixa acidez
(6,23) a alta alcalinidade (8,63). No entanto, após o tratamento com o uso do coagulante
obtido do pó das sementes de moringa, o pH da água variou de neutro (7,01) a alta
alcalinidade (8,30), observando diminuição desses valores após o tratamento. Percebe-se que
o uso do coagulante levou o pH da água a ficar mais próximo da neutralidade, o que é
recomendado para o consumo humano.
Observa-se, porém que o pH da água tratada foi praticamente constante, como esperado
com a utilização da moringa como agente coagulante (NDABIGENGESERE; NARASIAH,
1996). Santos et al. (sd) não obtiveram variações significativas de pH usando as sementes de
moringa em águas. Isso, na prática, implica na diminuição de custos com a adição de produtos
químicos para a correção do pH quando se utiliza outras substâncias no tratamento da água
como o sulfato de alumínio.
Valores recomendados pela OMS pH 7 a 8,5 para água bruta e 6,5 a 8,5 para água
tratada pois ocorre irritação nos olhos e exacerbação de problemas de pele quando superior a
11. Sendo a Moringa oleífera um produto natural, a sua aplicação, principalmente em águas
residuais, é descrita como promissora, pois pode reduzir o custo dos produtos químicos
utilizados no ajuste de pH (BHATTI et al., 2007).
A CE permaneceu praticamente a mesma após o tratamento. Entretanto estes valores
estão dentro do limite exigido pela OMS que é de 1. dS m-1(BRASIL, 2011). A alcalinidade
total de uma água é dada pelo somatório das diferentes formas de alcalinidade existentes, ou
seja, é a concentração de hidróxidos, carbonatos e bicarbonatos, expressa em termos de
carbonato de cálcio. Pode-se dizer que a alcalinidade mede a capacidade da água em
neutralizar os ácidos. A maioria das águas naturais apresenta valores de alcalinidade na faixa
de 30 a 500 mg L-1de CaCO3, sendo esta a unidade usada para expressão deste parâmetro.
Observa-se no presente trabalho que a alcalinidade da água antes do tratamento variou
de 74,06 a 162,61 mg L-1, após o tratamento observa-se que os tratamentos C2, C3, C4 e C5
diminuíram com o uso do coagulante natural extraído do pó das sementes de moringa,
diferente do que ocorreu com o tratamento C1, onde foi observado aumento passando de
83,25 antes do tratamento para 85,00 após o tratamento. As águas de alta alcalinidade são
desagradáveis ao paladar e a associação com pH elevado, excesso de dureza e de sólidos
dissolvidos, no conjunto, é que podem ser prejudiciais.
Após o tratamento observa-se diminuição nos valores do resíduo provável para os
tratamentos C1 e C4, o inverso é observado nos tratamentos C2, C3 e C5 onde se percebe
aumento nos valores. A legislação estabelece o máximo permitido para resíduo provável de
1000 mg L-1, no entanto observa-se que os tratamentos C1, C4 e C5 estão fora desse limite
máximo permitido. Os tratamentos C4 e C5 apresentam as maiores médias, isso
provavelmente ocorreu, pois, as águas usadas para abastecer as cisternas foram água coletadas
de um açude por carros pipa.
Nota-se aumento nos valores médios dos Sólidos Totais Dissolvidos após o tratamento
da água (Tabela 2). A presença de altos níveis de SDT na água pode ser desagradável para os
consumidores. A palatibilidade da água com um nível de SDT inferior a 600 mg L-1como foi
encontrada nesta pesquisa é considerada geralmente boa; a água potável torna-se cada vez
mais intragável para níveis de SDT superiores a 1200 mg L-1. a medida que mais sólidos
dissolvidos totais são adicionados, a condutividade da água aumenta. Altos valores podem
indicar características corrosivas da água.
Com relação ao abastecimento público de água, a Portaria nº 2914/2011 do Ministério
da Saúde estabelece como padrão de potabilidade 1.000 mg L-1de sólidos totais dissolvidos.
No caso da Resolução CONAMA nº 357, o valor máximo é de 500 mg L-1 para as águas
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doces classe 1, 2 e 3. Isto vale também para águas de irrigação, uma vez que excesso de
sólidos dissolvidos pode levar a graves problemas de salinização do solo. A presença de
sólidos dissolvidos totais relaciona-se também com a condutividade elétrica da água.
Tabela 2. Resultados para sólidos totais dissolvidos, Sousa-PB 2015.
Tratamentos
C1
C2
C3
C4
C5

Sólidos Totais Dissolvidos (NaCl + CaCO3)
(mg/L)
Antes do Tratamento
Após o Tratamento
127,86
234,9
102,96
193,13
98,27
179,53
306,17
483,66
193,94
307,33

As tabelas 3 e 4 mostram os resultados das análises microbiológicas da água antes e
após o tratamento com coagulante obtido do pó das sementes de moringa.
O resultado para coliformes termotolerantes permaneceu o mesmo após o tratamento da
água com o coagulante de moringa. A água potável deve ser isenta de microrganismos
patogênicos e de bactérias que indicam contaminação fecal.
Segundo a portaria 2914 do Ministério da Saúde, a presença de coliformes na água
indica contaminação, com o risco potencial da presença de organismos patogênicos, e uma
vez que são mais resistentes na água do que as bactérias patogênicas de origem intestinal.
Tabela 3. Resultado da análise para coliformes termotolerantes antes e após o tratamento
da água, Sousa-PB 2015.
Coliformes termotolerantes
Tratamentos
C1
C2
C3
C4
C5

Antes do Tratamento
35º C> 1,1 x 103
35º C> 1,1 x 103
35º C> 1,1 x 103
35º C> 1,1 x 103
35º C> 1,1 x 103

Depois do Tratamento
35º C> 1,1 x 103
35º C> 1,1 x 103
35º C> 1,1 x 103
35º C> 1,1 x 103
35º C> 1,1 x 103

Dos cinco tratamentos dois deles (C1 e C5) apresentaram presença de E. coli tanto antes
como após o tratamento da água com o coagulante obtido do pó de sementes de moringa
(Tabela 4). A água do tratamento C1 era água de chuva, sendo assim não era para conter
qualquer tipo de contaminação microbiológica por entender que a água da chuva seja uma
água isenta de contaminantes, provavelmente essa contaminação possa ter sido pelo contato
de animais com a água, os canos para captação da água poderiam estar sujos de dejetos
animais, o recipiente utilizado para a coleta pode ter sido contaminado.
O tratamento C5 foi água de açude, a cisterna foi abastecida por meio de carro pipa que
provavelmente possa estar contaminada, a limpeza desse tipo de transporte de água é
fundamental para evitar a contaminação da água e consequentemente de quem a utiliza. Os
demais tratamentos apresentaram ausência de E. coli. Considera-se água potável aquela com
ausência de E. coli ou coliformes fecais por 100 mL da amostra (BRASIL, 2011).
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Tabela 4. Resultado da análise para E. coli antes e após o tratamento da água, Sousa-PB
2015.
Tratamentos
C1
C2
C3
C4
C5

E. coli
Antes do Tratamento
Presença
Ausência
Ausência
Ausência
Presença

Depois do Tratamento
Presença
Ausência
Ausência
Ausência
Presença

CONCLUSÕES
Houve alteração nos parâmetros químicos após o tratamento da água. O pH da água
após o tratamento ficou mais próximo da neutralidade, houve redução na alcalinidade após o
tratamento e aumentos dos sólidos dissolvidos após o tratamento. Os tratamentos C1 e C5
apresentaram presença de Escherichia coli, os demais tratamentos apresentaram ausência. O
uso do coagulante obtido das sementes de moringa usado no tratamento da água da forma
como foi realizado neste trabalho não mostrou alterações na análise microbiológica, o que
requer novos estudos com dosagens diferentes do coagulante.
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RESUMO: Com a realização deste trabalho, teve-se como objetivo avaliar a qualidade
química e microbiológica da água de cisternas rurais antes e após o tratamento com sementes
de Moringa oleífera Lam. As sementes de moringa utilizadas no trabalho foram adquiridas no
Município de Cajazeiras-PB. O coagulante da moringa foi obtido em meio aquoso. A água
utilizada no trabalho foi oriunda de cisternas construídas no assentamento Santo Antônio,
município de Cajazeiras – PB. A água utilizada foi analisada antes e após o tratamento. Foram
realizadas as análises dos parâmetros: pH, condutividade elétrica, alcalinidade total, resíduo
provável e sólidos dissolvidos totais no laboratório de Água e Solo e no Laboratório de
Microbiologia do IFPB Campus Sousa foram realizadas as análises de coliformes
termotolerantes e Escherichia coli. Todas as análises dos parâmetros químicos apresentaram
diferenças significativas antes e após o tratamento. Os tratamentos C1 e C5 apresentaram
presença de Escherichia coli, os demais tratamentos apresentaram ausência de E. coli.
Palavras-chave: água, moringa, semente, tratamento

CHEMICAL AND MICROBIOLOGICAL QUALITY OF TREATED
WATER MORINGA OLEIFERA SEEDS
ABSTRACT: With this work it was taken to evaluate the chemical and microbiological
quality of water from rural tanks after treatment with seeds of Moringa oleifera Lam. The
moringa seeds used in the study were acquired in the city of Cajazeiras-PB. The moringa
coagulant was obtained in an aqueous medium. The water used in the work were from cisterns
built in San Antonio settlement, city of Cajazeiras - PB. The water used was analyzed before
and after treatment. The analysis of the parameters were performed: pH, electrical
conductivity, total alkalinity, likely residue and total dissolved solids in the Water and Soil
Laboratory and Microbiology Laboratory IFPB Campus Sousa were performed analyzes of
faecal coliforms and Escherichia coli. All analyzes of the chemical parameters showed
significant differences before and after treatment. C1 and C5 treatments showed the presence
of Escherichia coli, the other treatments showed no E. coli.
KEYWORDS: moringa, seed, treatment, water
INTRODUÇÃO
São cada vez mais frequentes as contraindicações ambientais e para a saúde humana,
apresentadas pelo uso de compostos químicos no tratamento de águas residuais ou na
produção de águas potáveis. O sulfato de alumínio destaca-se como o coagulante químico
mais utilizado no Brasil, pela boa eficiência e pelo baixo custo. Porém, como o alumínio não é
biodegradável, elevadas concentrações desse composto podem ocasionar problemas à saúde
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humana, inclusive o aceleramento do processo degenerativo do Mal de Alzheimer
(CLAYTON, 1989).
Com a qualidade e a quantidade de água doce potável disponível para o abastecimento
da população mundial comprometidas, é necessária à realização de tratamentos alternativos a
fim de que a qualidade da água tratada seja assegurada (PEREIRA, 2011). Dessa forma,
diversos coagulantes estão sendo utilizados, para remoção de cor e turbidez da água bruta de
forma a torná-la potável.
Neste contexto, um coagulante ambientalmente correto e acessível apresenta-se como
uma alternativa viável para o tratamento de águas. Sendo assim, inúmeras plantas estão sendo
utilizadas como coagulantes e/ou floculantes naturais, como é o caso da moringa. Diante do
exposto, teve-se como objetivo avaliar a qualidade química e microbiológica da água de
cisternas rurais antes e após o tratamento com sementes de Moringa oleífera Lam.
MATERIAL E MÉTODOS
As sementes de moringa foram adquiridas no município de Cajazeiras, estado da
Paraíba. O coagulante da moringa foi obtido em meio aquoso. Em um béquer foi adicionado
150 mL de água destilada e 1,5 g do pó da semente de moringa. Em seguida a solução foi
homogeneizada com o auxilio de um misturador numa rotação de 1000 rpm durante 30
minutos.
A água utilizada no trabalho foi oriunda de cisternas construídas no assentamento Santo
Antônio, município de Cajazeiras–PB. A fonte da água das cisternas nesse período é um
açude localizado no próprio assentamento. A água utilizada no experimento foi analisada
antes e após o tratamento no Laboratório de Microbiologia do IFPB Campus Sousa para
verificar coliformes fecais e Escherichia coli.
Na coagulação/floculação utilizando o pó das sementes da moringa, foram colocados
250 mL de água das cisternas em cinco Erlenmeyer de 250 mL em mesa agitadora
convencional. Em seguida foi adicionado a cada um deles a concentração de 2,5 mL do
coagulante. O tempo de coagulação/floculação foi de 30 min, esse procedimento foi realizado
em triplicata.
Após o ensaio de coagulação/floculação, o agitador foi desligado e as amostras foram
mantidas em repouso por 45 min, para que ocorresse a decantação/sedimentação do material
floculado. Em seguida, foram realizadas as análises dos parâmetros: pH, condutividade
elétrica, alcalinidade total, resíduo provável e sólidos totais dissolvidos no laboratório de
Água e Solo do IFPB Campus Sousa.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Tabela 1 mostra os resultados obtidos para as análises química da água antes e após o
tratamento com o uso do coagulante.
Tabela 1. Resultados das análises da água antes e após o tratamento com o coagulante,
Sousa-PB 2015.
Tratamentos
pH
(Cisternas)
6,23c
C1
7,00bc
C2
7,36bc
C3
8,63a
C4
8,16ab
C5
1,17
DMS
5,84
CV (%)

Análise antes do tratamento
CE

0,15c
0,12d
0,11d
0,35a
0,22b
0,01
3,02

ALC

83,25c
74,40d
74,06d
162,61a
114,13b
7,76
2,84

Res. P

1073,33c
860,00d
797,00d
2330,00a
1490,00b
96,35
2,73

Análise após tratamento
pH

7,01c
7,50b
7,53b
8,30a
7,56b
0,26
1,29

CE

ALC

Res. P

0,15c 85,00b 1067,66c
0,12d 67,00c 884,00d
0,11d 66,00c 850,33d
0,34a 147,00a 2272,33a
0,21b 94,33b 1494,00b
39,35
0,006 10,11
1,20
4,09
1,11

As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Condutividade elétrica (CE); Alcalinidade total
(ALC); Resíduo provável (Res. P).
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Observa-se que todas as análises apresentaram diferenças significativas antes e após o
tratamento. O pH da água das cinco cisternas antes do tratamento variou de baixa acidez
(6,23) a alta alcalinidade (8,63). No entanto, após o tratamento com o uso do coagulante
obtido do pó das sementes de moringa, o pH da água variou de neutro (7,01) a alta
alcalinidade (8,30), observando diminuição desses valores após o tratamento. Percebe-se que
o uso do coagulante levou o pH da água a ficar mais próximo da neutralidade, o que é
recomendado para o consumo humano.
Observa-se, porém que o pH da água tratada foi praticamente constante, como esperado
com a utilização da moringa como agente coagulante (NDABIGENGESERE; NARASIAH,
1996). Santos et al. (sd) não obtiveram variações significativas de pH usando as sementes de
moringa em águas. Isso, na prática, implica na diminuição de custos com a adição de produtos
químicos para a correção do pH quando se utiliza outras substâncias no tratamento da água
como o sulfato de alumínio.
Valores recomendados pela OMS pH 7 a 8,5 para água bruta e 6,5 a 8,5 para água
tratada pois ocorre irritação nos olhos e exacerbação de problemas de pele quando superior a
11. Sendo a Moringa oleífera um produto natural, a sua aplicação, principalmente em águas
residuais, é descrita como promissora, pois pode reduzir o custo dos produtos químicos
utilizados no ajuste de pH (BHATTI et al., 2007).
A CE permaneceu praticamente a mesma após o tratamento. Entretanto estes valores
estão dentro do limite exigido pela OMS que é de 1. dS m-1(BRASIL, 2011). A alcalinidade
total de uma água é dada pelo somatório das diferentes formas de alcalinidade existentes, ou
seja, é a concentração de hidróxidos, carbonatos e bicarbonatos, expressa em termos de
carbonato de cálcio. Pode-se dizer que a alcalinidade mede a capacidade da água em
neutralizar os ácidos. A maioria das águas naturais apresenta valores de alcalinidade na faixa
de 30 a 500 mg L-1de CaCO3, sendo esta a unidade usada para expressão deste parâmetro.
Observa-se no presente trabalho que a alcalinidade da água antes do tratamento variou
de 74,06 a 162,61 mg L-1, após o tratamento observa-se que os tratamentos C2, C3, C4 e C5
diminuíram com o uso do coagulante natural extraído do pó das sementes de moringa,
diferente do que ocorreu com o tratamento C1, onde foi observado aumento passando de
83,25 antes do tratamento para 85,00 após o tratamento. As águas de alta alcalinidade são
desagradáveis ao paladar e a associação com pH elevado, excesso de dureza e de sólidos
dissolvidos, no conjunto, é que podem ser prejudiciais.
Após o tratamento observa-se diminuição nos valores do resíduo provável para os
tratamentos C1 e C4, o inverso é observado nos tratamentos C2, C3 e C5 onde se percebe
aumento nos valores. A legislação estabelece o máximo permitido para resíduo provável de
1000 mg L-1, no entanto observa-se que os tratamentos C1, C4 e C5 estão fora desse limite
máximo permitido. Os tratamentos C4 e C5 apresentam as maiores médias, isso
provavelmente ocorreu, pois, as águas usadas para abastecer as cisternas foram água coletadas
de um açude por carros pipa.
Nota-se aumento nos valores médios dos Sólidos Totais Dissolvidos após o tratamento
da água (Tabela 2). A presença de altos níveis de SDT na água pode ser desagradável para os
consumidores. A palatibilidade da água com um nível de SDT inferior a 600 mg L-1como foi
encontrada nesta pesquisa é considerada geralmente boa; a água potável torna-se cada vez
mais intragável para níveis de SDT superiores a 1200 mg L-1. a medida que mais sólidos
dissolvidos totais são adicionados, a condutividade da água aumenta. Altos valores podem
indicar características corrosivas da água.
Com relação ao abastecimento público de água, a Portaria nº 2914/2011 do Ministério
da Saúde estabelece como padrão de potabilidade 1.000 mg L-1de sólidos totais dissolvidos.
No caso da Resolução CONAMA nº 357, o valor máximo é de 500 mg L-1 para as águas
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doces classe 1, 2 e 3. Isto vale também para águas de irrigação, uma vez que excesso de
sólidos dissolvidos pode levar a graves problemas de salinização do solo. A presença de
sólidos dissolvidos totais relaciona-se também com a condutividade elétrica da água.
Tabela 2. Resultados para sólidos totais dissolvidos, Sousa-PB 2015.
Tratamentos
C1
C2
C3
C4
C5

Sólidos Totais Dissolvidos (NaCl + CaCO3)
(mg/L)
Antes do Tratamento
Após o Tratamento
127,86
234,9
102,96
193,13
98,27
179,53
306,17
483,66
193,94
307,33

As tabelas 3 e 4 mostram os resultados das análises microbiológicas da água antes e
após o tratamento com coagulante obtido do pó das sementes de moringa.
O resultado para coliformes termotolerantes permaneceu o mesmo após o tratamento da
água com o coagulante de moringa. A água potável deve ser isenta de microrganismos
patogênicos e de bactérias que indicam contaminação fecal.
Segundo a portaria 2914 do Ministério da Saúde, a presença de coliformes na água
indica contaminação, com o risco potencial da presença de organismos patogênicos, e uma
vez que são mais resistentes na água do que as bactérias patogênicas de origem intestinal.
Tabela 3. Resultado da análise para coliformes termotolerantes antes e após o tratamento
da água, Sousa-PB 2015.
Coliformes termotolerantes
Tratamentos
C1
C2
C3
C4
C5

Antes do Tratamento
35º C> 1,1 x 103
35º C> 1,1 x 103
35º C> 1,1 x 103
35º C> 1,1 x 103
35º C> 1,1 x 103

Depois do Tratamento
35º C> 1,1 x 103
35º C> 1,1 x 103
35º C> 1,1 x 103
35º C> 1,1 x 103
35º C> 1,1 x 103

Dos cinco tratamentos dois deles (C1 e C5) apresentaram presença de E. coli tanto antes
como após o tratamento da água com o coagulante obtido do pó de sementes de moringa
(Tabela 4). A água do tratamento C1 era água de chuva, sendo assim não era para conter
qualquer tipo de contaminação microbiológica por entender que a água da chuva seja uma
água isenta de contaminantes, provavelmente essa contaminação possa ter sido pelo contato
de animais com a água, os canos para captação da água poderiam estar sujos de dejetos
animais, o recipiente utilizado para a coleta pode ter sido contaminado.
O tratamento C5 foi água de açude, a cisterna foi abastecida por meio de carro pipa que
provavelmente possa estar contaminada, a limpeza desse tipo de transporte de água é
fundamental para evitar a contaminação da água e consequentemente de quem a utiliza. Os
demais tratamentos apresentaram ausência de E. coli. Considera-se água potável aquela com
ausência de E. coli ou coliformes fecais por 100 mL da amostra (BRASIL, 2011).
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Tabela 4. Resultado da análise para E. coli antes e após o tratamento da água, Sousa-PB
2015.
Tratamentos
C1
C2
C3
C4
C5

E. coli
Antes do Tratamento
Presença
Ausência
Ausência
Ausência
Presença

Depois do Tratamento
Presença
Ausência
Ausência
Ausência
Presença

CONCLUSÕES
Houve alteração nos parâmetros químicos após o tratamento da água. O pH da água
após o tratamento ficou mais próximo da neutralidade, houve redução na alcalinidade após o
tratamento e aumentos dos sólidos dissolvidos após o tratamento. Os tratamentos C1 e C5
apresentaram presença de Escherichia coli, os demais tratamentos apresentaram ausência. O
uso do coagulante obtido das sementes de moringa usado no tratamento da água da forma
como foi realizado neste trabalho não mostrou alterações na análise microbiológica, o que
requer novos estudos com dosagens diferentes do coagulante.
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RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO EM ÁREAS SOB DIFERENTES
MANEJOS DO SOLO NO CERRADO PIAUIENSE
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RESUMO: A resistência do solo à penetração é uma medida que detecta a compactação,

contudo, é fortemente influenciada pelo tipo de manejo e teor de umidade do solo. Objetivo
do trabalho foi avaliar a resistência à penetração do solo, sob diferentes usos e manejos do
solo no cerrado piauiense. O estudo foi realizado no município de Corrente Piauí. A
resistência do solo a penetração (RP) foi medida com penetrômetro de impacto, determinada
até 0,10 cm de profundidade, em três pontos aleatórios nas áreas em estudo. A análise
estatística foi realizada por meio da análise de variância pelo teste T utilizando o software
Assistat 7.7. O estudo verificou que na área sob pastagem ocorreu o maior valor de RP, pouco
significativo em relação às áreas de mineração e sojicultura, e bastante significativo as áreas
sob horticultura e mata nativa do cerrado. Essa maior resistência encontrada na área sob
pastagem com 103, 76 MPa pode estar relacionada ao fato das áreas de pastagens serem
propensas à compactação principalmente pela ausência de vegetação natural nessas áreas, o
que facilita um maior adensamento do solo pelo pisoteio animal no local, bem como pelo
processo de compactação do solo pelo impacto da gota da chuva sobre o solo exposto. Dessa
forma esses valores indicam o efeito degradante do solo pelo histórico de seu uso, tornando-se
mais grave pela intensificação do processo de adensamento do solo que pode ocorrer ao longo
do tempo principalmente na área sob pastagem.
Palavras-chave: compactação, física do solo, manejo do solo.

RESISTANCE TO PENETRATION IN AREAS UNDER DIFFERENT
SOIL MANAGEMENTS IN PIAUI SAVANA
ABSTRACT: The soil penetration resistance is a measure that detects the compression,
however, it is strongly influenced by the type of management and soil moisture content. Work
objective was to assess the penetration resistance of the soil under different uses and ground
handling in Piauí Savanna. The study was conducted in Corrente county, Piauí state. Soil
resistance to penetration (RP) was measured with an impact penetrometer determined to 0.10
cm deep, in three random points in the areas under study. Statistical analysis was performed
by T-test for analysis of variance using the software Assistat 7.7. The study found that the
area under pasture was the highest value of RP, negligible in relation to the mining and
soybean production, and very significant areas under horticulture and native savana. This
greater resistance found in the area under pasture with 103, 76 MPa may be related to the fact
that pasture areas are prone to compaction mainly by the absence of natural vegetation in
these areas, which facilitates a greater density of soil by animal trampling on site as well as
the soil compaction process by the impact of rain drop on the exposed soil. Thus these figures
indicate the degrading effect of the ground by the history of its use, becoming more severe by
enhancing soil compaction process that can occur over time especially under grazing area.
KEYWORDS: compaction, soil physics, soil management.
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INTRODUÇÃO
As propriedades físicas do solo são influenciadas pelos diferentes sistemas de manejo a
que são submetidos. Isso implica numa ampla variação dos atributos do solo, dentre eles a
resistência mecânica oferecida pelo mesmo (LARSON et al., 1980), que indica uma possível
compactação do perfil do solo. A compactação do solo pode ocorrer por fatores pedogenéticos
(adensamento), porém existem outros fatores que colaboram e influenciam nessa
compactação, como o pisoteio de animais e o trânsito de máquinas agrícolas (Costa et al.,
2009; Cavalieri et al., 2009), conduzindo a uma perda na produtividade agrícola e
consequente degradação do solo.
A resistência do solo à penetração (RP) pode ser alterada pelo teor de água no solo,
densidade, condições climáticas e sistemas de manejo ao qual a cultura está inserida. Desse
modo, torna-se obrigatório conciliar produção agrícola, manejo do solo e conservação
ambiental, de maneira a obter rendimentos estáveis para atuais e futuras gerações. Assim, o
monitoramento dos indicadores de qualidade do solo permite a proposição de alternativas de
uso e manejo do solo, compatíveis com os princípios da sustentabilidade. Entre esses
indicadores têm sido recomendados os que podem sofrer mudanças em curto e médio prazo,
tais como densidade do solo, resistência à penetração e a matéria orgânica do solo
(CARVALHO et al., 2004)
Nesse sentido, para avaliar a compactação do solo, a resistência à penetração (RP) é a
variável mais indicada por ser um atributo físico que está relacionado com o crescimento das
plantas, consequentemente a penetração das raízes destas plantas no perfil do solo, além de
ser um método rápido e de fácil determinação (LIMA et al., 2013).
Doran e Parkin (1994) afirmam que um bom indicador de qualidade do solo é aquele fácil de
se medir e interpretar, além de ser sensível ao manejo. Assim a resistência a penetração além
de atender a tais requisitos se correlaciona com outros indicadores, como densidade, umidade
e estrutura do solo (TORMENA et al. 2007), o que permite predizer o grau de impacto do
manejo do solo. Dessa forma o estudo teve como objetivo avaliar a resistência a penetração
do solo, sob diferentes usos e manejos do solo no cerrado piauiense.
MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi realizado no município de Corrente-PI, localizado na microrregião das
Chapadas das Mangabeiras (Figura 1). Situado a 438 metros de altitude, (10° 26' 30'‘; 45° 9'
52''). Com sua população de 26.011 habitantes, encontra-se a 864 km da capital do estado
Teresina, possuindo uma área de 3045,9 km².
O clima da região de acordo com a classificação de Koppen-Geiger: é Aw,
correspondente ao clima tropical com estação seca. O município dispõe de um período seco
que vai de maio a novembro e outro chuvoso de dezembro a abril. Os totais pluviométricos
anuais ficam entre 750 e 1400 mm, com temperatura média anual de 26° C tendo como
predominância biomática ou fitogeográfica o Cerrado.
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Figura 1: Localização do município de Corrente, Piauí.
Fonte: Sousa, 2015.
Para a realização do estudo foram selecionadas quatro áreas sob diferentes usos e
sistemas de manejo do solo, submetidas à avaliação da resistência a penetração conforme
descrito na Tabela 1.
A resistência do solo á penetração (RP) foi obtida através do penetrômetro de impacto
em números de impactos (dm-1), na profundidade de 0 a 10 cm. De acordo com Stolf (1991), a
haste do aparelho penetra no solo através do impacto do êmbolo (4 kg) que cai de uma altura
constante, em queda livre, contando-se o número de impactos necessários para que o aparelho
penetre por meio da ponta cônica a uma determinada distância. Em seguida os dados foram
transformados em kgf cm-2 através da equação utilizada pelo próprio autor, onde:
Em que:
RP = Resistência à penetração em kgf cm-2;
N= número de impactos por dm-1.
Posteriormente, estes valores foram multiplicados pela constante 0,0981 para
transformação em unidades MPa, conforme Arshad et al. (1996).
Tabela 1. Áreas sob diferentes usos do solo no município de Corrente, Piauí.
1

Sojicultura (SOJ)

2

Pastagem (PAST)

3

Horticultura (HOR)

4

Mineração (MIN)

5

Mata Nativa do Cerrado
(MNC)

Área sob manejo de plantio direto, rotação de cultura,
curvas de nível, e aplicação de fertilizantes.
Área destinada a criação de 61 cabeças de gado, com
médio porte e realização de rotação.
Área sob manejo agroecológico quanto o plantio de
hortaliças – Adubação orgânica, rotação de culturas,
plantio direto, cultivo em faixas, adubação verde.
Área destinada à extração de argila utilizada para a
fabricação de tijolos, utilizando-se de maquinários e
equipamentos.
Área sem interferência antrópica, caracterizada por
vegetação predominantemente arbórea, serapilheira
espessa, típica do bioma.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O estudo revelou diferença significativa quanto aos valores de resistência à penetração
(RP) para os tratamentos estudados, destacando principalmente as áreas sob o uso de
pastagem, sojicultura e mineração (Figura 1).
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Figura 1. Resistência do solo a penetração sob áreas com diferentes usos e manejo do solo,
no município de Corrente, Piauí. *SOJ= Área sob plantio de soja; PAST= Área sob uso de
pastagem; HOR= Área sob plantio de hortaliças; MIM= Área sob uso de mineração; MNC=
Área sob mata nativa do cerrado.
Na figura 1 encontram-se os resultados de RP para as diferentes áreas em estudo de
acordo com a sua respectiva profundidade. Dessa forma o estudo verificou que na área sob
pastagem ocorreu o maior valor de RP, pouco significativo em relação às áreas de mineração
e sojicultura, e bastante significativo as áreas sob horticultura e mata nativa do cerrado.
Essa maior resistência encontrada na área sob pastagem com 103, 76 MPa pode estar
relacionada ao fato das áreas de pastagens serem propensas à compactação principalmente
pela ausência de vegetação natural nessas áreas, o que facilita um maior adensamento do solo
pelo pisoteio animal no local, bem como pelo processo de compactação do solo pelo impacto
da gota da chuva sobre o solo exposto. Segundo Richard et al., 2005, áreas descobertas estão
susceptíveis ao impacto das gotas da chuva que são uma das causas de compactação e
degradação da estrutura do solo.
Na área sob sojicultura e mineração constatou-se uma variação de resistência de 93, 98
a 96,45 MPa. Apesar da área sob pastagem apresentar uma maior resistência à penetração,
essas áreas apresentam-se bastantes resistentes e adensadas, provavelmente pelas técnicas de
manejo do solo adotas na área sob sojicultura que faz uso maquinário pesado principalmente
no processo de colheita do plantio, o que acaba promovendo um maior adensamento do solo,
sendo também evidenciado na área sob mineração. Entretanto os efeitos da compactação
superficial do solo podem ser prejudiciais apenas por um determinado tempo. Na camada
arável, pode ser solucionado pelo preparo de solo e em profundidades maiores no perfil do
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solo pode ser utilizada a subsolagem para resolver o problema (RICHAR et al., 2005)
diferentemente dos processos que ocorrem em áreas sob pastagem.
A área sob plantio de hortaliças e vegetação nativa do cerrado apresentaram RP de
10,22 a 20,84 Mpa, sendo consideradas bastante inferiores aos valores encontrados nas
demais áreas, isso pelo fato dessas áreas apresentarem uma maior cobertura do solo, que evita
a intensificação do processo de compactação do solo, em relação ao solo exposto. Isso implica
que a função da cobertura do solo já é um fator importante para a redução dessa compactação,
principalmente nos primeiros centímetros de perfil de solo (SILVA et al., 2014).
CONCLUSÕES
Na área sob pastagem identificou-se o maior valor de RP, indicando o efeito degradante
do solo pelo histórico de seu uso, tornando-se mais grave pela intensificação do processo de
adensamento do solo que pode ocorrer ao longo do tempo nessa área.
As áreas sob horticultura e mata nativa do cerrado apresentaram os menores valores de
RP, se comparado as demais áreas estudadas, causando o menor impacto sobre solo.
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RESUMO: Segundo a ONU “A água não é uma doação gratuita da natureza; ela tem um
valor econômico: precisa-se saber que ela é, algumas vezes, rara e dispendiosa e que pode
muito bem escassear em qualquer região do mundo”. Como forma de contribuir em prol da
economia dos recursos hídricos mundiais, elaboramos um sistema que transporta a água da
lavagem de mãos para as caixas d’água acopladas aos vasos sanitários e calculamos, a partir
de dados oficiais das empresas responsáveis por serviço de saneamento e fornecimento de
água, a possível parcimônia de água. Possibilitando uma economia de 31% do valor de água
necessário para as descargas, valor em litros que representa cerca de 171% da quantidade
disponível de água por habitante no semiárido nordestino.
Palavras-chave: economia, água, caixa-d’água, preservação, ambiental.

SYSTEM OF CAPTURE AND REUSE WATER AT TOILET'S WATER
TANKS
ABSTRACT: According the UN “Water is not free donation of nature; it has an economic
value: we ought to be aware that it is, sometimes, rare and costly, and it could easily fall short
in any region worldwide.” As a means to contribute to world’s water resource, we developed
a system to convey the water used to wash hands into the water tanks coupled to the toilets,
and we calculated, based on official information from the water and sewerage utility
companies, the potential water savings, which would allow savings of 31% of the value of the
water required to fill such water tanks. The amount in liters represents approximately 171% of
per capita volume of water available in the northwestern Brazilian semi-arid regions.
KEYWORDS: saving, water, water tank, preservation, ambient.
INTRODUÇÃO
A escassez de chuvas em reservatórios de água com baixíssimos níveis impeliu o
racionamento, a evasão do campo, a morte de animais e a desertificação de muitas regiões do
Nordeste do país. Esse cenário faz com que o tema economia de água seja cada vez mais
relevante.
Segundo o artigo 2° da Declaração Universal dos Direitos da água, escrita pela ONU em
22 de março de 1992, publicado no site oficial da Companhia Ambiental do Estado de São
Paulo “A água é a seiva de nosso planeta. Ela é condição essencial de vida de todo vegetal,
animal ou ser humano. Sem ela não poderíamos conceber como são a atmosfera, o clima, a
vegetação, a cultura ou a agricultura. ” (ONU, 1992).
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A sazonalidade e a irregularidade das chuvas, o desmatamento, poluição das nascentes,
falta de saneamento, a expansão das cidades e a má gestão são costumeiros problemas que
agravam a escassez de água (MAY, 2004).
Ainda nos dizeres da ONU “O equilíbrio e o futuro de nosso planeta dependem da
preservação da água e de seus ciclos. Estes devem permanecer intactos e funcionando
normalmente para garantir a continuidade da vida sobre a Terra. [...] A água não é uma
doação gratuita da natureza; ela tem um valor econômico: precisa-se saber que ela é, algumas
vezes, rara e dispendiosa e que pode muito bem escassear em qualquer região do mundo. ” E
foi a fim de contribuir para preservação e economia dos recursos hídricos mundiais que
persistimos na elaboração de um sistema de economia da água.
Se a água é um recurso finito, escasso, com um alto custo de tratamento e distribuição,
por quê utilizar água potável para por exemplo descargas de vaso sanitário, lavar um piso ou
regar plantas?
O sistema proposto neste trabalho consiste em reutilizar a água da lavagem de mãos na
descarga dos vasos sanitários, de maneira a promover uma economia de até 31% da água
necessária para encher as caixas d’água acopladas em privadas, o valor de água economizado
através desse sistema, para uma família de 4 pessoa, representa cerca de 171% da quantidade
de água disponível, por dia, para uma pessoa no sertão nordestino!
MATERIAL E MÉTODOS
Com o intuito de contribuir com a parcimônia mundial de água e diminuição de custos
monetários dos cidadãos, projetamos um sistema que encaminha a água utilizada na lavagem
de mãos para as caixas d’água acopladas aos vasos sanitários. Nossa pesquisa consistiu na
percepção de estruturas que possibilitassem esse transporte da água desde a pia até a caixa de
descarga. Bem como a economia hídrica e financeira que este sistema poderia proporcionar à
sociedade. As etapas executadas são:
1 – Identificação dos materiais necessários para montagem do sistema: Pesquisamos o
tipo de ferramenta necessária para perfurar a caixa de descarga, bem como os instrumentos
necessários para perfurar a estrutura física caso o encanamento de transição da água seja
embutido na parede.
2 – Identificações da vazão média de uma torneira: Identificamos através de pesquisas
científicas o volume de água gasto durante um determinado tempo com a torneira aberta.
3 – Cálculo da economia de água de acordo com os valores obtidos no item 2: Através
dos dados obtidos nas pesquisas sobre o gasto de água em um determinado tempo, calculamos
o valor da possível economia hídrica com o uso do nosso sistema.
4 – Identificação das tarifas de empresas de saneamento: Identificamos através das
contas de água e consultas via internet os valores cobrados pelas empresas responsáveis pelo
serviço de saneamento básico e fornecimento de água.
5 – Cálculo da economia financeira por valores obtidos no item 4: Através dos dados
obtidos nas pesquisas sobre a tarifa cobrada pelo serviço de saneamento e fornecimento de
água, calculamos o valor da possível economia financeira com o uso do sistema proposto.
6 – Cálculos de possíveis benefícios gerados pelo sistema para pessoas com pouco
acesso à água: Identificamos através de pesquisas em artigos e dados da ONU, o quanto cada
pessoa precisa de água por dia, em seguida verificamos a quantidade disponível em
determinadas regiões do semiárido nordestino e relacionamos os dados para constatar o
quanto nosso sistema poderia suprir as necessidades desses cidadãos em situação de
emergência.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Segue abaixo (figura 1) o esquema de adaptação das instalações sanitárias residenciais
para que seja obtida uma economia hídrica em relação ao consumo humano. Baseado nas
instalações prediais de apartamentos tipo, verificamos a possibilidade de instalação de um
sistema que direciona a água de utilização nas pias de banheiro para as caixas de descarga.
Esse sistema permite que a água da pia siga para a caixa de descarga até o seu completo
enchimento, conforme o nível determinado pela tubulação da instalação. Ao atingir este nível
o excesso de água seguirá o fluxo normal para o sistema de esgoto.

Figura 1 – Esboço do sistema de montagem para reuso de água em caixas de descarga.
Conforme o item 1, realizamos uma pesquisa de materiais e identificamos a seguinte
lista com itens necessários para montagem do sistema:
 Para montagem externa (figura 1) - Broca Para Furar Cerâmica Diamantada
55mm, utilizada na perfuração da caixa de descarga.
 Canos e ligações para canos de PVC (o valor vai depender da metragem, no
mercado podemos achar valores entre R$21,00 e R34,00 por 3 metros de
cano); e
 Fita veda rosca (O valor varia também conforme a metragem, encontra-se
disponível no mercado valores entre R$7,00 e R$12,00 por 50 metros).
De maneira que a broca será utilizada para perfurar a caixa d’água acoplada ao vaso
sanitário; os canos ao mesmo nível que a caixa de descarga transportará a água da pia até a
mesma e, a fita veda rosca é utilizada para fixar os canos às suas respectivas conexões,
evitando possíveis vazamentos nas instalações.
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Figura 2 – Esboço do sistema de montagem embutido nas paredes do banheiro
Para montagem interna, aconselhamos que o sistema seja projetado no momento em que
a planta residencial for executada, para que não haja transtornos com obras posteriormente.
Conforme o item dois, identificamos que uma torneira comumente aberta durante a
lavagem de mãos, rosto ou escovação de dentes derrama em média um litro de água a cada 24
segundos, sendo o tempo médio de uso de 45 segundos para lavagem de mãos, rosto, ou
escovação de dentes (AOYAMA, 2007).
O sistema de economia propõe o transporte de água durante a abertura da torneira após
o uso da descarga, partindo do pressuposto que, seguido do uso do vaso sanitário, todo
cidadão se encaminha à torneira para higienizar suas mãos. No acionamento da descarga, a
caixa d’água estaria recebendo a água usada na lavagem de mãos provocando um enchimento
mais rápido da mesma e economizando a água potável que estaria vindo exclusivamente para
este fim. Então, conforme o item 3 da metodologia descrita, podemos fazer o seguinte cálculo:
se uma torneira derrama em média 1 L a cada 24 segundos, em um minuto ela vai derramar
2,5L. Frisando que foi medido ainda o tempo médio que se gasta durante a lavagem de mãos,
sendo estes 0,75 minutos ou 45 segundos.
Sabendo o quanto de água e o tempo que se gasta durante uma lavagem de mãos e
supondo que numa família de 4 pessoas, cada uma use o vaso sanitário residencial três vezes
por dia (segundo Vasconcelos (2013) uma pessoa urina em média de 4 a 7 vezes ao dia),
podemos calcular o quanto de economia hídrica nosso sistema pode proporcionar.
Relacionando o dado do tempo, (45 segundos/lavagem de mãos) com o gasto de água temos
que, se em 24 segundos se gasta 1 L, em 45 segundos gasta-se 1,9 litros de água, quantidade
que será diretamente transportada para a caixa do vaso sanitário, ocasionando então uma
economia de 1,9 L da quantidade de água necessária para encher a caixa de descarga.
Retomando à nossa perspectiva de que uma família de 4 pessoas utiliza, por dia, 3
vezes, ao menos, o vazo sanitário, teríamos 12 descargas pelo menos diariamente em uma
casa, acarretando um gasto de 6L (quantidade necessária de água para encher a caixa de
descarga) x 12 (número de descargas), ou seja, 72 litros/dia. Porém o nosso sistema que
proporciona a economia de 1,9 litros por descarga, proporcionaria diariamente 22,8 litros de
economia, cerca de 31% do gasto necessário.
Conforme itens 4 e 5 analisamos a conta de água referente a Companhia de Água e
Esgotos do Estado da Paraíba (CAGEPA). Segundo a conta de água (figura 3), referente ao
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consumo de água por uma família de 4 pessoas, pagando em João Pessoa-PB: R$26,93 por
8m³ de água (R$ 3,36/m³).

Figura 3 – Conta de água referente a Companhia de Água e Esgoto da Paraíba.
Nessa casa com quatro pessoas, assumindo que cada pessoa use o vaso sanitário ao
menos três ou quatro vezes ao dia, teríamos uma economia diária de 7,6 L por pessoa,
implicando em 30,4 L por dia e quase 1000 L (aproximadamente 1m³ de água) por mês na
residência. Em termos financeiros seria uma economia de R$3,30 por mês, o que representa
13% de economia no valor pago pelo consumo de água nessa família.
Conforme o item 6, o chamado ciclo hidrológico proporciona, sobre mais de 90% do
território brasileiro, uma altura média anual de chuva entre mil e mais de 3mil mm. Apenas no
contexto semiárido da região Nordeste, as alturas de chuva são relativamente inferiores –
entre 300 e 800 mm/ano. (ONU, 1992).
Para atender as necessidades de consumo e higiene, a Organizações das Nações Unidas
(ONU) trabalha em média com 110 litros por dia por indivíduo (CUNHA, 2013). O Nordeste
possui apenas 3% de água doce. Em Pernambuco, existem apenas 1.320 litros de água por ano
por habitante (MARENGO, 2008).
Já na Paraíba o consumo médio diário de água nos 196 municípios paraibanos em
situação de emergência é de 20 litros por pessoa, em torno de 10% da média de consumo de
quem vive na Capital (João Pessoa), segundo avaliação do coordenador da Defesa Civil do
Estado, coronel Cícero Hermínio, através de reportagem para o Jornal Da Paraíba, na TV
Cabo Branco.
Se analisarmos em larga escala, por exemplo, e imaginarmos 100 famílias (em João
Pessoa) de 4 pessoas implantando o sistema teremos um total de 3420 Litros de água potável
economizados por dia! Em um dia essa família economiza 171% da quantidade diária
disponível para uma pessoa no semiárido nordestino! Com o sistema aderido por várias
famílias e essa economia revertida para quem necessita, boa parte das necessidades da
população do semiárido poderia facilmente ser suprida.
CONCLUSÕES
Nosso estudo direcionou-se para o cenário da sustentabilidade, especificamente, reuso e
economia da água. Entendendo que a água é fundamental para o funcionamento do organismo
planetário e procurando meios de contribuir contra possível falta de recursos hídricos,
elaboramos um sistema que transporta água diretamente das lavagens de mãos para as caixas
d’água acopladas em vasos sanitários.
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O sistema deixa claro que através de uma simples mudança do sistema de encanamento
que coleta a água da pia para a caixa de descarga no banheiro de uma residência pode-se
economizar cerca de 5,7 Litros por pessoa diariamente, podendo representar 1026 L, mensais,
em uma família de 6 pessoas. Em um dia essa mesma família economiza 171% da quantidade
disponível para uma pessoa no semiárido nordestino! Enaltecendo nossa proposição de
viabilizar a sustentabilidade do cotidiano das pessoas, o sistema proposto se mostra eficaz na
busca por uma economia significativa de recursos hídricos.
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RESUMO: O Brasil e o estado de Rondônia se destacam no cenário da pecuária, sendo o
sistema extensivo de produção o mais empregado. Porém este sistema sofre com a
estacionalidade da produção forrageira durante o período de estiagem, desta forma são
necessárias novas fontes de alimentação para os animais nesta época. A cana-de-açúcar se
apresenta como importante solução aos pecuaristas, mas deve-se identificar o melhor
momento para a colheita de diferentes variedades, sendo o teor de sólidos solúveis, um dos
melhores métodos para tal. O objetivo do presente trabalho é avaliar o teor de sólidos solúveis
em diferentes épocas de colheita na estação seca durante três anos, o trabalho foi dividido em
três experimentos, um para cada ano de avaliação, no ano de 2013 foram avaliadas 10 épocas,
nos anos de 2014 oito épocas e no ano de 2015 dez épocas. O delineamento experimental
utilizado foi o de blocos casualizados arranjado em parcelas subdivididas no tempo. Os
maiores valores de ºBrix foram alcançados nos meses de julho e agosto, período crítico de
estiagem, ao longo dos três anos de avaliação. Nos três anos de avaliação a variedade SP835073 apresentou elevado potencial forrageiro determinado através do teor de sólidos solúveis,
por manter por longo período valores elevados de ºBrix.
Palavras-chave: épocas de colheita, grau brix, potencial forrageiro, Saccharum officinarum

BRIX OF SEVEN SUGAR CANE VARIETIES DURING THREE YEARS
IN COLORADO DO OESTE-RO
ABSTRACT: Brazil and the state of Rondônia stand out in the livestock scenery and the
extensive system of production is the most employed. However, this system suffers of forage
seasonality during the dry season, thus requires new energy supplies for the animals at this
time. Sugar cane is an important solution to the farmers but the best time for harvest of
different varieties must be identified, and the soluble solids, one of the best methods to do so.
The objective of this study was to evaluate the soluble solids content in different harvest times
in the dry season for three years. The work was divided into three experiments, one for each
year of assessment. In 2013 were assessed 10 times, in 2014 eight times and in 2015 ten
times. The experimental design was a randomized blocks arranged in split plot. The largest
Brix values were achieved in july and august, the critical period of drought, over the three
years of evaluation. In the three years of evaluation SP83-5073 variety showed high forage
potential determined by the soluble solids, keeping high Brix values for a long period.
KEYWORDS: brix degree, forage potential, harvest season, Saccharum officinarum
INTRODUÇÃO
O Brasil se destaca no cenário mundial com a produção agropecuária, com destaque a
bovinocultura, de maneira geral a produção é realizada de maneira extensiva, interessante
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para produtor por apresentar menor custo de produção principalmente pelo fato de o próprio
animal realizar a colheita da forragem por meio do pastejo, dispensando gastos com operações
envolvidas em sua alimentação (FERREIRA; ZANINE, 2007; SANTOS, 2009; ANDRADE;
PRADO, 2011). O Estado de Rondônia possui o 7º maior rebanho bovino do Brasil, com 12,2
milhões de cabeças, sendo aproximadamente 75% deste total destinado à produção de carne e
25%, de leite (IBGE, 2012), baseados, de 70 a 90% nos sistemas extensivos de produção
como a principal fonte de alimentação. Porém, este sistema apresenta o problema da
sazonalidade na produção de forragem, concentrando aproximadamente 80% da produção de
matéria seca das forrageiras no período quente e chuvoso do ano (FERNANDES, 2003).
Desta forma, a produção animal é prejudicada no período seco do ano pela escassez e queda
na qualidade das forragens, resultando em baixos índices zootécnicos e afetando os sistemas
de produção à pasto (AMARAL NETO et al., 2000). Deste modo surge a necessidade da
complementação da dieta animal com outras fontes de alimentos, sob um baixo custo de
produção, visto que os pastos são a forma mais prática e de menor custo para este fim
(COSTA et al., 2006).
A cana-de-açúcar é uma alternativa alimentar para este período, pois apresenta
características desejáveis que são de interesse dos pecuaristas, como coincidência da
maturação com o período de escassez de forragem, alta produção de matéria seca e energia
por unidade de área, baixo custo em comparação com outros volumosos suplementares,
facilidade de implantação e manejo, conservando-se naturalmente a campo com baixa perda
na qualidade (FREITAS et al., 2006). Além disso é uma cultura perene, que não necessita de
plantio anual (COAN et al., 2005), está presente na maioria das propriedades rurais
brasileiras, figurando como uma das forrageiras mais exploradas, ainda que ocupando
pequenas áreas (Carvalho, 1992).
Brix é a variável mais utilizada na indústria de açúcar e álcool e expressa a porcentagem
de sólidos em uma solução açucarada. Assim sendo, existe estreita relação entre essa
porcentagem e o conteúdo de sacarose na solução (LAVANHOLI, 2008). De forma geral,
pode-se dizer que a maturação da cana-de-açúcar é o acúmulo de sacarose nos colmos, o qual
ocorre a partir dos entrenós da base em direção ao ápice, até que atinjam um valor comum
(ALEXANDER, 1973). As variedades de cana-de-açúcar diferem quanto ao tempo que levam
para alcançar a maturação, sendo que variedades precoces tendem a ser mais sensíveis às
condições meteorológicas, portanto, amadurecem mais cedo. Enquanto isso, cultivares tardias
são menos sensíveis às condições meteorológicas que levam à maturação, com o máximo teor
de sacarose sendo atingido geralmente entre a segunda quinzena de agosto e a primeira
quinzena de outubro (SCARPARI; BEAUCLAIR, 2004). Durante o período que compreende
a safra agrícola da cana-de-açúcar, a gradual queda na temperatura e redução na precipitação
determina a intensidade do processo de maturação, ou seja, os aumentos nos teores de Brix
(LAVANHOLI, 2008).
Tendo em visa a sensibilidade do teor de sólidos solúveis em relação as condições
edafoclimáticas, principalmente a precipitação, a avaliação ao longo de anos distintos é de
suma importância para a detecção de resultados mais concretos, uma vez que é possível
avaliar as diferentes respostas das variedades nas diferentes condições edafoclimáticas de
cada ano avaliado.
Por meio do estudo do comportamento de genótipos nas condições edafoclimáticas
locais, será possível a recomendação das variedades de cana-de-açúcar que apresentem
características desejáveis à alimentação animal, através da avaliação do teor de sólidos
solúveis, tendo em vista que esta é uma pratica de fácil execução pelo produtor, gerando
informações que possibilitam apresentar aos pecuaristas uma alternativa à escassez de
forragem na época seca do ano, com qualidade nutricional, produção de massa seca, e
principalmente, com baixo custo por unidade de área produzida.
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Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi avaliar o teor de sólidos solúveis de sete
genótipos de cana-de-açúcar ao longo da estação seca durante três anos nas condições
edafoclimáticas de Colorado do Oeste-RO.
MATERIAL E MÉTODOS
O presente trabalho foi dividido em três experimentos, equivalente aos três anos de
avaliação do teor de sólidos solúveis (ºBrix). As avaliações foram realizadas quinzenalmente
no final do período chuvoso, transição do período chuvoso e período seco. Os experimentos
foram realizados no setor de produção vegetal do IFRO, Câmpus de Colorado do Oeste. O
tipo de solo da região é classificado com ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico típico, com
topografia plano ondulada (EMBRAPA, 2013). O Clima é classificado segundo Köppen com
Awa, tropical quente e úmido, com duas estações bem definidas. Os experimentos 1 e 2,
realizados nos anos de 2013 e 2014, correspondem ao primeiro ano (cana planta), que passou
por corte de uniformização em outubro de 2013, e segundo ano de cultivo (cana soca) do
canavial, implantado em parceria com a Destilaria de Álcool Curtpam, do munícipio de
Cerejeiras – RO, que forneceu material de propagação, sendo que o plantio foi realizado em
dezembro de 2012. Para o experimento 3, foi utilizado outro canavial implantado em outubro
de 2013 e passou por um corte de uniformização em julho de 2014, sendo a avaliação
realizada no ano de 2015, correspondente a segundo ano de avaliação da cana-de-açúcar (cana
soca).
Os experimentos foram analisados separadamente, para tal foi utilizado o delineamento
experimental de blocos casualizados, arranjado em esquema de parcelas subdivididas no
tempo, sendo porás parcelas as sete variedades de cana-de-açúcar (ciclo de maturação
precoce: RB925345, RB855035 e SP835073, ciclo de maturação médio: RB835486,
RB845210 e RB928064; ciclo de maturação tardio: RB867515) e as subparcelas as épocas de
avaliação. No experimento 1, desenvolvido no ano de 2013 foram realizadas dez avaliações,
nos dias 03/06; 17/06; 01/07; 15/07; 29/07; 12/08; 26/08; 09/09; 23/09 e 07/10, com 4
repetições. No experimento 2, desenvolvido no ano de 2014, foram realizadas oito avaliações,
nos dias 24/05; 07/06; 23/06; 04/07; 21/07; 04/08; 16/08; 30/08, com 3 repetições. Para o
experimento 3, desenvolvido no ano de 2015, foram realizadas dez avaliações, nos dias 07/03;
21/03; 04/04; 18/04; 02/05; 16/05; 30/05; 13/06; 27/06; 11/07, com 6 repetições, cada planta
foi definida como uma repetição. Os canaviais foram mantidos sobre constante manutenção,
realizando as práticas culturais de controle de plantas daninhas, pragas e adubações de acordo
com recomendações baseadas nas análises de solo.
A avaliação do ºBrix foi realizada por meio de refratômetro digital, com compensação
automática de temperatura, sendo o valor final expresso à 20°C. Para tal, as plantas foram
coletadas rente ao solo, despalhadas e seccionadas para extração do caldo com auxílio de
facões e alicates. Posteriormente foi aferido o ºBrix na parte inferior, média e superior da
planta. Os dados foram apresentados em ºBrix médio da planta. Para a parte inferior foi
considerado o primeiro entre nó da planta, já a parte superior foi considerado como último
entre nó aquele abaixo da primeira bainha fechada e que o colmo nessa região apresentasse
coloração e consistência característica da maturação para a variedade. A parte média foi
determinada pelo entrenó situado na altura média da planta.
Os dados foram submetidos a testes de normalidade e, quando apresentaram
distribuição normal, foi realizada análise de variância. Quando o teste F mostrou-se
significativo, foi aplicado o teste de agrupamento de médias de Scott-Knott ao nível de 5% de
probabilidade de erro.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na tabela 1 estão os valores de ºBrix obtidos por sete variedades de cana-de-açúcar em
dez épocas de colheita na estação seca do ano de 2013. Houve interação significativa entre as
variedades e as épocas de colheita estudadas.
Todas as variedades avaliadas apresentaram incremento nos valores de ºBrix ao longo
das épocas de colheita, sendo os maiores valores observados na segunda quinzena de agosto e
primeira quinzena de setembro (26/08 e 09/09), com exceção da variedade SP83-5073, de
ciclo precoce, que atingiu seu valor máximo de ºBrix na primeira quinzena de agosto
permanecendo até o final do mês de setembro (Tabela 1). Todas as variedades iniciaram uma
retração dos valores de ºBrix na penúltima época de colheita (23/09), o que se deve ao
processo de inversão da sacarose no colmo e ao início do período de chuvas, fazendo com que
os valores de ºBrix naturalmente fossem reduzidos.
Tabela 1. Valores de ºBrix de variedades de cana-de-açúcar na estação seca do ano de 2013
em Colorado do Oeste.

Época de colheita
03/06
17/06
01/07
15/07
29/07
12/08
26/08
09/09
23/09
07/10
RB867515 11,3bD 11,5bD 12,4Ac 12,9bC 13,9bB 14,9bB 16,6cA 16,5bA 14,1cB 14,9cB
RB835486 10,0bE 11,0bE 11,4Ae 12,4bD 14,5bC 16,1bB 17,8bA 17,8bA 15,9bB 15,8bB
RB925345 11,0bD 11,3bD 12,1aD 11,7bD 13,8bC 15,4bB 18,1bA 17,0bA 15,2bB 16,0bB
RB928064 10,9bC 10,7bC 11,9Ac 12,7bB 13,8bB 15,1bA 15,5cA 14,3cA 13,5cB 13,0dB
RB855035 12,0aC 12,0bC 12,9Ac 14,6aB 14,6bB 16,1bB 17,5bA 17,1bA 15,7bB 15,1cB
RB845210 12,2aD 12,2bD 12,5aD 13,2bC 14,8bB 15,9bB 17,4bA 16,9bA 15,7bB 14,2cC
SP835073 13,2aC 14,5aC 13,7Ac 14,6aC 16,9aB 18,6aA 20,1aA 19,5aA 19,3aA 17,3aB
Coeficiente de variação: 15,78 % (variedade) e 6,60 % (época de colheita). Médias seguidas de mesma letra,
minúscula para épocas e maiúscula para variedades, não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade de erro
pelo teste de Scott-Knott.
Variedade

A variedade SP83-5073 apresentou em todas as épocas de colheita avaliada valores
superiores de ºBrix quando comparada com as demais variedades. A indústria sucroalcooleira,
no Estado de São Paulo, considera que uma cana para ser industrializada deve ter, entre outras
características, um caldo que contenha no mínimo 18,0 °Brix, ou seja, 18% de sólidos
solúveis (FERNANDES, 2003). Para o setor agropecuário a cana-de-açúcar ideal para a
indústria também é recomenda para o consumo animal, pois contém altos teores de açucares
solúveis que fornecem energia para os animais. Entre as variedades testadas neste
experimento somente a RB925345, SP83-5073 apresentaram oBrix igual ou superior a 18 %
de sólidos solúveis sendo que a variedade SP83-5073 manteve o ºBrix acima do ideal das
durante os meses de agosto e setembro, e a RB925345 apenas na segunda quinzena de agosto.
Na Tabela 2 estão apresentados os resultados do ºBrix de sete variedades de cana-deaçúcar avaliadas em oito épocas de colheitas na estação seca do ano de 2014. Houve interação
significativa entre as variedades e as épocas de colheita avaliadas.
Para o ano de 2014, diferentemente de 2013, todas as variedades atingiram os valores
ideais para o teor de sólidos solúveis preconizados por Fernandes (2003), porém em distintas
épocas de colheita. Os picos de ºBrix foram alcançados a partir da segunda quinzena de julho
(21/07) até o fim das avaliações (30/08). Na última época de colheita todas as variedades
obtiveram valores superiores de ºBrix em relação as demais épocas (Tabela 2). Em função do
exposto, pode-se concluir que o pico de maturação das variedades avaliadas foi antecipado em
um mês, o que pode estar relacionado com a rebrotação da cana-de-açúcar, uma vez que no
ano de 2013 foi avaliado a cana planta, e no ano de 2014 fora avaliada a cana soca.
Desta forma, as variedades precoces (RB925345, RB855035, SP80-5073), desde a
primeira época de colheita apresentaram valores superiores em relação as demais variedades.
A variedade RB867515, de ciclo de maturação tardio, teve um comportamento distinto do
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esperado, pois deveria apresentar os maiores valores de ºBrix no fim do período seco, mas,
desde a primeira época de colheita observaram-se valores superiores às demais variedades.
Tabela 2. Valores de ºBrix de variedades de cana-de-açúcar na estação seca do ano de 2014
em Colorado do Oeste.

Época de colheita
24/05
07/06
23/06
04/07
21/07
04/08
16/08
30/08
RB867515
16,8aB
13,2cC
16,2bB
18,1aA
16,8bB
19,7aA
19,8aA
21,4bA
RB835486
12,5bD
15,4bC
19,2aB
17,3aC
21,9aA
21,7aA
22,2aA
22,6aA
RB925345
15,9aB
19,1aA
17,7bB
16,0aB
20,3aA
21,3aA
16,0bB
20,5bA
RB928064
12,1bC
14,8bB
16,7bB
15,8aB
18,1bA
20,7aA
16,2bB
19,2bA
RB855035
17,0aB
17,4aB
19,3aA
17,9aB
20,1aA
20,9aA
20,3aA
21,4bA
RB845210
14,1bD
13,0cD
18,7aB
16,7aC
18,8bB
20,8aA
21,3aA
21,2bA
SP835073
15,2aC
16,0bC
18,8aB
18,9aB
17,2bC
20,6aB
20,2aB
23,4aA
Coeficiente de variação: 9,93 % (variedade) e 8,06 % (época de colheita). Médias seguidas de mesma letra,
minúscula para épocas e maiúscula para variedades, não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade de erro
pelo teste de Scott-Knott.
Variedade

Na tabela 3 estão apresentados os valores de ºBrix para o ano de 2015 em dez épocas de
colheita para sete variedades de cana-de-açúcar. Houve interação significativa entre os fatores
avaliados.
As épocas de colheita avaliadas para o ano de 2015 iniciaram mais cedo, ainda no
decorrer do período chuvoso, no mês de março (07/03), e finalizando no mês de julho (11/07).
Os maiores valores de ºBrix foram encontrados nas épocas 30/05, 13/06 e 11/07, sendo que
houve um decréscimo na segunda quinzena de junho, o que pode ser atribuído a ocorrência de
precipitações próximas a avaliação. De modo contrário ao encontrado para os dois primeiros
anos, os valores flutuaram próximos ao valor considerado ótimo durante todas as épocas de
colheita avaliadas, porém só ultrapassaram o valor de 18,0 na variedade SP83-5073, nas
épocas em que foram encontrados os maiores valores para o conjunto.
Dentre as variedades avaliadas, as variedades SP83-5073, RB845210, RB867515, de
ciclo precoce, médio e tardio, respectivamente, apresentaram maiores valores em relação as
demais.
Tabela 3. Valores de ºBrix de variedades de cana-de-açúcar na estação seca do ano de 2015
em Colorado do Oeste.

Época de colheita
07/03
21/03
04/04
18/04
02/05
16/05
30/05
13/06
27/06
11/07
RB867515 15,7aB 15,7bB 17,9aB 16,8aB 17,2aB 16,2aB 20,7aA 19,1aA 17,3aB 17,7aB
RB835486 16,1aA 15,9bA 15,7bA 16,8aA 15,1aA 15,3aA 16,7bA 17,5bA 15,2aA 16,2bA
RB925345 15,6aA 14,5bA 13,7bB 13,7bB 12,3bB 11,9bB 12,8cB 16,3bA 12,1bB 14,8bA
RB928064 15,2aA 16,4bA 16,8aA 15,0bA 13,9bA 15,5aA 15,8bA 15,9bA 16,2aA 15,4bA
RB855035 16,8aA 16,1bA 15,5bA 17,2aA 15,6aA 13,7bB 16,8bA 17,4bA 13,3bB 16,4bA
RB845210 16,9aA 17,7aA 17,8aA 17,4aA 17,1aA 16,1aA 18,9aA 17,4bA 16,4aA 15,4bA
SP835073 16,6aB 19,1aA 16,3aB 15,6bB 16,6aB 17,4aB 19,8aA 18,9aA 17,4aB 19,0aA
Coeficiente de variação: 11,19 % (variedade) e 11,76 % (época de colheita). Médias seguidas de mesma letra,
minúscula para épocas e maiúscula para variedades, não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade de erro
pelo teste de Scott-Knott.
Variedade

CONCLUSÕES
As variedades avaliadas atingiram valores de ºBrix superiores nos meses de julho e
agosto, período crítico de estiagem, para os três anos de avaliação.
A variedade SP83-5073 se destacou com valores superiores de teor de sólidos solúveis,
tendo elevado potencial forrageiro por manter por longo período elevados valores de ºBrix.
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1

RESUMO: A produção de cana-de-açúcar carece de informações técnicas sobre os aspectos
de produção. Entre os aspectos fisiológicos das plantas que podem fornecer informações
importantes sobre sua capacidade produtiva está o teor de clorofila e sólidos solúveis. O
objetivo deste trabalho foi mensurar o teor de carboidratos solúveis e clorofila A, B e total de
onze variedades de cana-de-açúcar colhidas em quatro épocas do ano, com o intuito de
correlacionar esses dois fatores e poder concluir se existe alguma interação entre brix e
clorofila que possa influenciar no melhor desenvolvimento e produção de cada variedade. Foi
utilizado o delineamento inteiramente casualizado arranjado em esquema de parcelas
subdivididas no tempo (11x4) com seis repetições, sendo as parcelas compostas por onze
variedades de cana-de-açucar: CTC 05, SP80-5073, RB 855453, SP813250, RB928064,
SP79-1011, RB867515, RB835486, RB845210, RB925345, RB855035 e as subparcelas, por
quatro épocas de avaliação (07/03/2015; 21/03/2015; 02/05/2015 e 16/05/2015). Não houve
correlação entre brix e clorofila. Na clorofila total a variedade CTC05 foi a que apresentou
menor teor de clorofila. As variedades SP80-5073, RB928064, SP79-1011, RB867515,
RB835486 e RB845210 mantiveram seu teor de brix em todas as épocas de avaliação.
Palavras-chave: saccharum officinarum; grau brix; pigmentos fotossintéticos.

LEVELS OF SOLUBLE SOLID (° BRIX) AND CHLOROPHYLL IN
VARIETY OF CANE SUGAR TAKEN IN DIFFERENT TIMES IN
COLORADO DO OESTE
ABSTRACT: The production of sugarcane lacks technical information on aspects of
production. Among the physiology of the plants that can provide important information about
its productive capacity is chlorophyll content and soluble solids. The object of this work was
to measure the soluble carbohydrate content and chlorophyll A, B and total of eleven varieties
of sugarcane harvested in four seasons, in order to correlate these two factors and be able to
conclude whether there is any interaction between brix and chlorophyll that can influence the
best development and production of each variety. It was used a completely randomized design
arranged in split plot scheme (11x4) with six replications, being the plots composed of eleven
varieties of cane sugar: CTC 05, SP80-5073, RB 855 453, SP813250, RB928064, SP79 1011, RB867515, RB835486, RB845210, RB925345, RB855035 and subplots, four
evaluation times (03/07/2015, 21/03/2015, 02/05/2015 and 16/05/2015). There was no
correlation between brix and chlorophyll. In the total chlorophyll a CTC05 variety showed the
lower chlorophyll content. The brix levels were decreasing over the ages.
Keywords: saccharum officinarum; degree brix; photosynthetic pigments.
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INTRODUÇÃO
Na década de 1970, houve uma grande expansão da produção pecuária devido,
especialmente, ao baixo valor das terras, às ofertas de crédito e ao surgimento de espécies
forrageiras com alta capacidade de adaptação ao clima e à baixa fertilidade dos solos.
Atualmente, a atividade de pecuária bovina é responsável por mais de 44% do rebanho bovino
nacional, e esse rebanho tem nas pastagens cultivadas sua principal fonte alimentar
(MOREIRA e ASSAD, 1997). Porém, aproximadamente 80% da matéria seca das forragens
produzidas nas pastagens, durante o ano, está disponível na estação quente e chuvosa,
tornando-se a estação fria e seca um período crítico, no qual a produção de forragens é
insuficiente, daí a necessidade de ser complementada com outras fontes de alimentos. Dessa
forma, a cana-de-açúcar tem sido uma fonte alimentar importante na estação seca do ano, uma
vez que se destaca pela elevada produção de matéria seca por hectare, é uma cultura
relativamente fácil de conduzir, tem boa aceitação pelos animais, elevado teor de carboidratos
solúveis e, principalmente, pela sua disponibilidade no período seco, sem que haja queda no
seu valor nutricional (LENG, 1988).
No entanto, a produção de cana-de-açúcar carece de informações técnicas sobre os
aspectos de produção. Entre os aspectos fisiológicos das plantas que podem fornecer
informações importantes sobre sua capacidade produtiva está o teor de sólidos solúveis
(ºBrix) e clorofila.
Brix é a variável mais utilizada na indústria de açúcar e álcool e expressa a porcentagem
de sólidos em uma solução açucarada. Assim sendo, existe estreita relação entre essa
porcentagem e o conteúdo de sacarose na solução (LAVANHOLI, 2008). De forma geral,
pode-se dizer que a maturação da cana-de-açúcar é o acúmulo de sacarose nos colmos, o qual
ocorre a partir dos entrenós da base em direção ao ápice, até que atinjam um valor comum
(ALEXANDER, 1973). Da mesma forma, este fator pode ser importante para caracterizar o
momento ideal de colheita para alimentação animal in natura ou para conservação, uma vez
que indica a melhor concentração de açucares para uma dieta mais eficiente.
As clorofilas são os pigmentos naturais mais abundantes presentes nas plantas e
ocorrem nos cloroplastos das folhas e em outros tecidos vegetais (VON ELBE, 2000). Os
pigmentos fotossintéticos presentes e a sua abundância variam de acordo com a espécie. A
clorofila A (Chl a) está presente em todos os organismos que realizam fotossíntese oxigênica.
A Chl a é o pigmento utilizado para realizar a fotoquímica (o primeiro estágio do processo
fotossintético), enquanto que os demais pigmentos auxiliam na absorção de luz e na
transferência da energia radiante para os centros de reação, sendo assim chamados de
pigmentos acessórios. Os principais pigmentos acessórios também incluem outros tipos de
clorofilas: Chl b, presente em vegetais superiores, algas verdes e algumas bactérias, além da
Chl c, em feofitas e diatomáceas, e Chl d em algas vermelhas (TAIZ & ZIEGER, 2004).
A determinação deste fator pode indicar a taxa fotossintética em função das condições
de cultivo ao longo dos meses, podendo-se estimar o acúmulo de reservas e qualidade final da
forragem.
Dessa maneira o objeto deste trabalho foi mensurar o teor de carboidratos solúveis e
clorofila A, B e total de onze variedades de cana-de-açúcar colhidas em quatro épocas do ano,
com o intuito de verificar se estas variáveis podem ser utilizadas como indicativo de
desenvolvimento e produção de cada variedade.
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi realizado no setor de produção vegetal do IFRO Câmpus de
Colorado do Oeste em um canavial implantado em 2013 pelo Grupo de Pesquisas INTEGRA
em parceria com a Usina Curtpam (Cerejeiras-RO), que cedeu as mudas para propagação.
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Foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado arranjado em esquema de
parcelas subdivididas no tempo (11x4) com seis repetições, sendo as parcelas compostas por
onze variedades de cana-de-açucar: CTC 05, SP80-5073, RB 855453, SP813250, RB928064,
SP79-1011, RB867515, RB835486, RB845210, RB925345, RB855035 e as subparcelas, por
quatro épocas de avaliação (07/03/2015; 21/03/2015; 02/05/2015 e 16/05/2015).
A determinação do grau Brix (teor de sólidos solúveis) foi realizada por meio de
refratômetro digital, com compensação automática de temperatura, sendo o valor final
expresso à 20°C. Para essa determinação foram utilizadas seis plantas por parcela, baseado na
uniformidade em relação à touceira aferindo o Brix na parte inferior, médio e superior da
planta, posteriormente calculando o Brix médio das três partes. Para a parte inferior foi
considerado o primeiro internódio da planta a partir do solo, já a parte superior foi
considerado como último internódio aquele abaixo da primeira bainha fechada, ou seja, o
primeiro com a bainha entreaberta e que o colmo apresentava coloração característica da
variedade. A parte média foi determinada pela contagem dos internódios e dividido por dois.
Após colhidos, os internódios foram cortados longitudinalmente com tamanho de cinco
centímetros aproximadamente, com auxílio de um alicate de corte. Após cortados, algumas
gotas de caldo foram extraídos com alicate, necessário para que o aparelho realize a leitura.
Para avaliação de clorofila foram escolhidas as mesmas seis plantas em cada parcela, e
foi realizada a medição do teor de clorofila da folha +1 de cada planta. Para as medições
utilizou-se o clorofilômetro ClorofiLOG® CFL 1030. Foram quantificadas a clorofila A, B e
total, sendo a unidade expressa como índice de clorofila falker (ICF) de forma adimensional.
Foi adotado para as avaliações um padrão de horário, sendo a avaliação iniciada sempre
pela manhã evitando dias chuvosos ou muito nublados.
Os resultados foram submetidos a análise de variância e as medias comparadas pelo
teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade do erro.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os dados de brix coletados (Tabela 1) apresentam resultados significativos entre os
tratamentos. Analisando primeiramente as variedades, percebe-se que SP80-5073, RB928064,
SP79-1011, RB867515, RB835486 e RB845210 não apresentaram diferença significativa
entre si ao longo das quatro épocas, mantendo o teor de sólidos solúveis constante durante
todo o período avaliado. Dessa forma, podem ser colhidas em qualquer época, desde que
consideradas outras características agronômicas, principalmente quanto a produtividade por
área.
As variedades BR925345, RB855035, CTC05, RB855453 e SP81-3250 apresentaram
redução no teor de brix a partir da primeira avaliação, senda esta redução mais acentuada no
final do período de avaliação. Quando comparado as variedades de cana, observou-se uma
maior significância entre os resultados. Na primeira época os valores variaram de 11,6 a
18,7%, sendo a variedade RB855453 com o menor valor, não diferindo, porém da SP79-1011.
Esta, contudo, diferiu apenas das variedades CTC05 e SP81-3250, que apresentaram os
maiores valores. Na segunda época houve quatro variedades com baixo teor de brix, sendo
elas: RB855453, SP79-1011, RB867515 e RB925345. Na terceira época RB855453 e
RB925345 foram as que apresentaram menor teor. Por último, na quarta época, RB855453,
RB925345 e RB855035 apresentaram os menores teores.
Foi observado redução no grau brix em algumas variedades a partir da segunda época de
avaliação. Possivelmente isso pode ter ocorrido pelo fato das plantas terem florescido nessa
época. Durante a maturação, a cana-de-açúcar armazena a sacarose a partir da base para o
ápice da planta. No início, o terço basal do colmo mostra teor mais elevado de açúcar do que
o terço médio, e este maior do que o terço apical. À medida que a maturação progride, o teor
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de sacarose tende a se igualar nas diversas partes dos colmos, quando o ápice apresenta
composição similar ao da base (FERNANDES, 1982; FERNANDES; BENDA, 1985).
A idade da cana é um fator importante na obtenção de maiores concentrações de sólidos
solúveis estando correlacionada inversamente com a atividade vegetativa. Atinge valor
máximo e depois volta a reduzir, podendo ser proveniente do florescimento da planta
(BONOMO, 2009). Outro ponto a ser observado é que as variedades que apresentaram
redução de brix foram as variedades precoces e medias, o que naturalmente florescem
primeiro.
Tabela 1. Teor de sólidos solúveis de onze variedades de cana-de-açúcar em quatro épocas de
colheita em Colorado do Oeste-RO. IFRO, 2015.
ÉPOCAS
VARIEDADE
1
2
3
4
CTC 05
18,7056 aA
18,1445 abA
15,5056 abB
15,1056abcB
SP80-5073
16,6333 abcA
19,0778 abA
16,5722 aA
17,3611 aA
RB855453
11,6056 dAB
13,9444 dA
9,5222 cBC
8,9556 dC
17,6056 abAB
19,2389 aA
13,8667 abC
16,0000abBC
SP81-3250
RB928064
15,2167 bcA
16,4111 abcdA
13,9500 abA
15,5278 abA
13,6778 cdA
14,6722 cdA
14,3333 abA
15,2222abcA
SP79-1011
15,7000 abcA
15,7500 bcdA
17,1667 aA
15,2222abcA
RB867515
16,0778 abcA
15,9611 abcdA
15,1056 abA
15,2944 abA
RB835486
16,9278 abcA
17,7500 abcA
17,1500 aA
16,1333 abA
RB845210
RB925345
15,5944 abcA
14,5167 cdAB
12,3500 bcB
11,9500 cdB
RB855035
16,8000 abcA
16,1000abcdAB
15,6333 abAB
13,6945 bcB
*CV a 12.66
*CV b 11.13
*CV: coeficiente de variação, (a) variedade, (b) épocas. Médias seguidas de letra minúscula, na coluna, para
variedade, e maiúscula, na linha, para época, não diferem entre si pelo teste de Tukey.

De maneira isolada a análise estatística para o teor de clorofila A e B (Tabela 2)
mostrou que não houve diferença significativa das variedades avaliadas comparadas com as
épocas de colheita.
Quanto a clorofila A, quando comparada somente com as variedades, é possível
observar que as variedades SP80-5073, SP79-1011, RB867515 e CTC05 não apresentaram
diferença entre si. O mesmo aconteceu para a clorofila B.
Quanto ao teor de clorofila ao longo das épocas de colheita, observou-se que a clorofila
A se manteve inferior somente na terceira época de avaliação. As demais épocas não tiveram
diferença entre si. Já a clorofila B, a primeira e terceira época se apresentaram inferiores as
demais.
Tabela 2. Teores de Clorofila A e B de onze variedades de cana-de-açúcar em quatro épocas
de colheita em Colorado do Oeste-RO. IFRO, 2015.
VARIEDADES
CLOROFILA A
CLOROFILA B
CTC 05
31,07333 abc
9,58250 abc
SP80-5073
28,66000 c
8,13083 c
RB 855453
32,71750 ab
10,50083 a
SP813250
32,13083 ab
10,12500 ab
RB928064
34,11917 a
11,01000 a
SP79-1011
29,88333 bc
8,44417 bc
RB867515
31,46417 abc
9,37917 abc
RB835486
32,23083 ab
10,41083 a
(Continua)
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1
2
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*CV b
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CLOROFILA A
34,13334 a
32,55000 ab
32,99250 ab
11.10
CLOROFILA A
32,30879 a
32,69394 a
30,26333 b
32,71758 a
9.29

645

(Conclusão)
CLOROFILA B
10,60833 a
10,30917 a
10,75750 a
17.52
CLOROFILA B
9,90273 b
10,05091 ab
9,02364 c
10,75303 a
15.87

*CV: coeficiente de variação, (a) variedade, (b) épocas. Médias seguidas de letra minúscula na coluna para
variedade e maiúscula na linha para época não diferem entre si pelo teste de Tukey.

Na análise de dados de clorofila total (Tabela 3) houve interação entre as variedades e
as épocas. Na primeira época não houve diferença significativa pra nenhuma das variedades
avaliadas. Na segunda e terceira época a variedade CTC05 apresentou menor teor de clorofila
que as variedades RB928064 e RB845210 mais semelhante as demais variedades. Na quarta
época a variedade que apresentou menor teor de clorofila foi a SP80-5073 mas se manteve
semelhante as variedades RB855453, RB928064, SP79-1011, RB867515 e RB835486.
Quanto as variedades, a CTC05 apresentou maior teor de clorofila na quarta época de
avaliação, porém não houve diferença significativa da primeira época. Ocorreu diferença
apenas quando comparado a segunda e terceira época. Já na variedade RB925345 ocorreu
diferença significativa na primeira época, havendo aumento no teor de clorofila nas demais
épocas. As demais variedades não tiveram diferença significativas entre as épocas.
Tabela 3. Teor de Clorofila Total de onze variedades de cana-de-açúcar em quatro épocas de
colheita em Colorado do Oeste-RO. IFRO, 2015.
ÉPOCAS
VARIEDADE
1
2
3
4
CTC 05
39,9000aAB
37,2733 cB
37,2733 cB
44,8167 aA
SP80-5073
38,4033aA
38,6567 bcA
38,6567 bcA
36,4500 bA
RB855453
45,9567 aA
43,6367 abcA
43,6367 abcA
44,7500 abA
SP813250
40,8100 aA
43,1933 abcA
43,1933 abcA
45,4667 aA
RB928064
45,3367 aA
49,1333 aA
49,1333 aA
44,0067 abA
SP79-1011
39,5300 aA
40,6700 bcA
40,6700 bcA
40,2867 abA
RB867515
42,0800 aA
41,6767 abcA
41,6767 abcA
40,2867 abA
RB835486
45,1267 aA
40,3700 bcA
40,3700 bcA
44,7167 abA
RB845210
45,1833 aA
46,7000 abA
46,7000 abA
45,8900 aA
RB925345
38,8467 aB
45,1500 abcA
45,1500 abcA
45,6067 aA
RB855035
43,1533 aA
43,7333 abcA
43,7333 abcA
45,9000 aA
*CV a 12.76
*CV b 9.46
*CV: coeficiente de variação, (a) variedade, (b) épocas. Médias seguidas de letra
minúscula na coluna para variedade e maiúscula na linha para época não diferem entre si
pelo teste de Tukey.
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CONCLUSÕES
As variedades SP80-5073, RB928064, SP79-1011, RB867515, RB835486 e RB845210
mantiveram seu teor de brix em todas as épocas de avaliação. As demais apresentaram
auteração no teor de brix.
Na clorofila total somente a variedade CTC05 apresentou menor teor de clorofila ao
longo das épocas de avaliação.
Ao analisar os dados desse trabalho foi possível concluir que não ouve correlação entre
o brix e clorofila nas plantas, ou seja, uma não responde diretamente em função da outra.
AGRADECIMENTOS
Ao IFRO, Câmpus Colorado do Oeste pela estrutura disponibilizada para execução das
pesquisas e juntamente com o CNPq pelo financiamento, e aos membros do grupo de
pesquisa INTEGRA.
REFERÊNCIAS
ALEXANDER, A.G. Sugarcane physiology. Amsterdam: Elsevier, 1973. 752 p.
ARNON, D.I. Copper enzymes in isolated chloroplasts: polyphenoloxydase in Beta vulgaris.
Plant Physiology, Maryland, v. 24, n. 1, p.1-15, 1949.
BONOMO, P. et al. Potencial forrageiro de variedades de cana-de-açúcar para alimentação de
ruminantes. Acta Scientiarum Animal Sciences, v. 31, n. 1, p. 53-59, 2009.
FERNANDES, A. C. Refratômetro de campo. Boletim Técnico Copersucar, São Paulo, v.
19, p. 5-12, 1982.
FERNANDES, A. C.; BENDA, G. T. A. Distribution patterns of Brix and fibre in the primary
stalk of sugar cane. Sugar Cane, v. 5, p. 8-13, 1985.
GOLDENSTEIN, M.; AZEVEDO, R. L. S. BNDS - Combustíveis Alternativos e Inovações
no Setor Automotivo: será o fim da “Era do Petróleo”? Setorial, Rio de Janeiro, n. 23, p.
235-266, 2006.
MINOTTI, P.L.; HALSETH, D.E. & SIECZKA, J.B. Field chlorophyll measurements to
assess the nitrogen status of potato varieties. Hort. Sci., v. 29, p.1497-1500, 1994
LAVANHOLI, M.G.D.P. Qualidade da cana-de-açúcar como matéria-prima para produção de
açúcar e álcool. In: DINARDO-MIRANDA, L.L.; VASCONCELOS, A.C.M. de; LANDELL,
M.G.A. (Ed.). Cana-de-açúcar. Campinas: Instituto Agronômico, 2008. p. 697-722.
LENG, R.A. Limitaciones metabolicas en la utilización de la caña de azúcar y sus derivados
para el crecimiento y producción de leche en ruminantes. In: PRESTON, T.R.: ROSALES,
M. (Eds.) Siculmas intensivos para la producción animal y energia renovable con
recursos tropicales. Cali: CIPAV, p. 1-24, 1988.
MINOLTA CAMERA Co, Ltda. Manual for chlorophyll meter SPAD 502. Osaka, Minolta,
Radiometric Instruments divisions. 1989. 22p.

X Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 2015

Anais - Artigos 				

Ciências Agrárias - Agronomia

647

MOREIRA, L.; ASSAD, E. D. Segmentação e classificação supervisionada para identificar
pastagens degradadas. Planaltina: EMBRAPA-CPAC, 1997.
TAIZ, L.; ZIEGLER, E. Fisiologia vegetal. 3.ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. p.693. (Trad.
SANTARÉM E.R. et al.).
VON ELBE J.H. Colorantes. In: FENNEMA, O.W. Química de los alimentos. 2.ed.
Zaragoza: Wisconsin - Madison, 2000. Cap.10, p.782-799.
WASKOM, R.M. et al. Monitoring nitrogen status of corn with a portable chlorophyll meter.
Communications in Soil Science and Plant Analysis, v. 27, p. 545- 560, 1996.
YADAVA, U.L. A rapid and nondestructive method to determine chlorophyll in intact leaves.
HortScience, Minnesota, v. 21, n. 6, p. 1449-1450, 1986.

X Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação 2015

Anais - Artigos 				

Ciências Agrárias - Agronomia

648

USO DE PLANTAS MEDICINAIS NA COMUNIDADE RURAL DE
BARRA DE PIABAS, MARAGOGI, ALAGOAS
Crísea Cristina Nascimento de Cristo1, André Suêldo Tavares de Lima2 Joabe Gomes de
Melo³ José Augusto Monteiro de Castro Lima4 Tiago Jorge de Araújo Barbosa5 Ellen
Carine Neves Valente6
Discente do curso técnico em agroecologia – IFAL. Bolsista do CNPq. e-mail: criseacristina@hotmail.com;
Professor de Agroecologia – IFAL. E-mail: andre.sueldo@ifal,edu.br ³Professor de Biologia – IFAL. e-mail:
jgm2005@ig.com.br 4Professor de Agroecologia – IFAL. e-mail:joseaugustocastrolima@gmail.com 5Professor
de Agroecologia – IFAL. E-mail:tiagojabar@yahoo.com.br 6Professora de Agroecologia – IFAL.
e-mail:ellencvalente@yahoo.com.br
1

2

RESUMO: O homem utiliza-se de recursos vegetais para diversos fins; e aprendeu,
empiricamente, a usá-los para promoção de sua saúde. Sabendo disto, levantou-se, através
desta pesquisa, o conhecimento popular sobre o uso e a manipulação de plantas medicinais na
comunidade rural de Barra de Piabas, município de Maragogi, Alagoas. Este trabalho iniciouse em julho de 2014, estendendo-se até julho de 2015. Contou com mapeamento da área
escolhida para execução da pesquisa, entrevistas semiestruturadas, registros fotográficos,
visitas aos locais de coleta das plantas medicinais e recolhimento de material botânico
indicado nas entrevistas. Foram identificadas 86 etnoespécies. A grande maioria das plantas
apresenta usos variados, sendo a folha a parte mais usada na fabricação de medicamentos.
Foram citadas 50 doenças diferentes que são sanadas por meio de 299 formas de manipulação
das plantas tidas como medicinais na comunidade. O estudo mostrou que a comunidade
apresenta uma medicina popular bastante rica; podendo ser explorada, de diversas formas,
para aproveitamento da ciência e da população local.
Palavras-chave: Comunidades tradicionais, fitoterapia, medicina popular, saúde.

USE OF MEDICINAL PLANTS IN THE RURAL COMMUNITY BARRA
DE PIABAS, MARAGOGI, ALAGOAS
ABSTRACT: Mankind makes use of plant resources for various purposes; and learned
empirically, use them to promote their health. Knowing this, stood up, through this research,
the popular knowledge about the use and manipulation of medicinal plants in Barra de Piabas
community, Maragogi, Alagoas. This work started in July 2014, extending to July 2015. It
counted on mapping of the chosen área to execution of the research, semi-structured
interviews, photographic records, visits to collection sites of medicinal plants and collection
of botanical material indicated in the interviews. 86 ethnospecies were identified. The vast
majority of plants has many uses, the sheet being the part most used in the manufacture of
medicaments. 50 different diseases that are resolved through 299 forms of manipulation of
plants regarded as medicinal in the community were cited. The study showed that the
community has a very rich folk medicine; It can be exploited in various ways, for the
harnessing of science and local people.
KEYWORDS: Traditional communities, herbal medicine, folk medicine, health.
INTRODUÇÃO
A fitoterapia que é o tratamento de doenças através de plantas, é uma das práticas mais
antigas da humanidade, há registro desses usos 8.500 a.C. (BARACUHY et al., 2014). Todas
as civilizações desenvolveram de alguma forma a capacidade de se relacionar com as espécies
vegetais presentes nos locais onde vivem, sobretudo aquelas com alguma função medicinal.
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Estes conhecimentos e tradições populares adquiridos pelas comunidades humanas ao
decorrer dos séculos eram passados, majoritariamente, de forma oral, o que demandava uma
proximidade maior entre as pessoas. Porém, com o evidente processo de globalização que o
mundo vem passando essas relações, antes tão restritas, foram de diversas formas
modificadas. A medicina popular, então, sofreu uma incontestável desvalorização sendo
substituída maciçamente pela medicina alopática.
Contudo, há em populações locais, principalmente as que residem em zona rural, um
amplo conhecimento sobre métodos alternativos que se utilizam de recursos vegetais para
curar diversas doenças. Estudos etnobotânicos que buscam avaliar e discutir esse
conhecimento, como escreveram CORDEIRO e FÉLIX (2014), proporcionam diversos
avanços na ciência farmacêutica e no descobrimento de novos fármacos, além de promover a
preservação da biodiversidade.
Pode-se ainda, ressaltar as vantagens que o conhecimento popular traz para as
comunidades que o detém como meio de reafirmação e manutenção destas. Corroborando
para troca de conhecimentos, possíveis fontes de renda e no caso da medicina popular pode
promover, além de tudo, a saúde local.
Segundo MARTINS (1995), as plantas medicinais, que têm avaliadas a sua eficiência
terapêutica e a toxicologia ou a segurança do uso, dentre outros aspectos, estão
cientificamente aprovadas a serem utilizadas pela população nas suas necessidades básicas de
saúde, em função da facilidade de acesso, do baixo custo e da compatibilidade cultural com as
tradições populares.
Diante do exposto, a pesquisa foi planejada com o objetivo de fazer o levantamento das
plantas medicinais e seus principais usos em Barra de Piabas, assim como identificar as partes
dessas plantas utilizadas para fabricação de medicamentos e através de atividades de retorno
após a pesquisa proporcionar a troca e a manutenção destes conhecimentos tradicionais dentro
da comunidade.
MATERIAL E MÉTODOS
O levantamento a cerca das plantas medicinais foi realizado na comunidade rural de
Barra de Piabas, município de Maragogi, microrregião do Litoral Norte Alagoano. A escolha
dos possíveis locais de pesquisa foi realizada em conjunto com o Sindicato dos Trabalhadores
Rurais do município de Maragogi, dando preferência as localidades primeiro habitadas, que
tivessem potencial agrícola e onde a população estivesse disposta a colaborar com os
objetivos desta pesquisa.
Foi feito o mapeamento da comunidade previamente escolhida. Em seguida, iniciou-se
o processo de entrevistas através de um formulário semiestruturado. Tal instrumento foi
pensado como forma de responder as questões de aspecto socioeconômico das famílias
entrevistadas, assim como obter informações sobre o uso e a manipulação de plantas
medicinais, seu nome comum, as partes utilizadas na fabricação de medicamentos, as formas
de uso, locais de coleta, bem como a finalidade a que se destinam.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A comunidade rural de Barra de Piabas divide-se em quatro polos. Há uma grande
quantidade de recursos naturais presentes na região e a presença significativa de vegetação
nativa. A economia local é baseada na agricultura e pecuária. Noventa e dois por cento da
comunidade de barra de piabas utiliza medicamentos caseiros a base de plantas, enquanto oito
por cento diz não usar ou não preferir tais recursos vegetais (Gráfico1).
A população entrevistada tem entre 16 e 102 anos, foi possível observar que quanto
mais idade o entrevistado possuía, mais vasto o conhecimento que este detinha acerca da
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manipulação de plantas medicinais; sendo que a população que menos utiliza essas plantas
está entre os 35 e 40 anos de idade.
Todos aqueles que garantiram não usar plantas para tratar doenças vivem na
comunidade a menos de 16 anos. Foi possível, também, perceber que além da idade
cronológica dos moradores abordados, o tempo de vivência no local influencia no
conhecimento tradicional destes, pois quanto mais tempo o entrevistado dizia viver em Barra
de Piabas, mais citações fazia sobre as plantas e seus usos na medicina popular.
O levantamento mostrou que o nível de escolaridade dos moradores da comunidade é
reduzido. Em todos os casos os entrevistados disseram ter conhecido as plantas medicinais
por meio da sabedoria familiar ou amigos da comunidade. As pessoas produzem seus
medicamentos para uso exclusivo das famílias, mas em nenhum caso as plantas ou remédios
são vendidos.
Com a pesquisa, foram possíveis contabilizar um total de 86 etnoespécies tidas como
medicinais, seus usos, as formas de manipulação, as partes utilizadas e a finalidade para qual
cada uma se destina. Dentre as plantas citadas destacaram-se pelo maior número de citações
Hortelã Miúdo, Mastruz, Erva Cidreira, Laranjeira e Capim Santo. A Tabela 1 faz referência
as plantas citadas cinco vezes ou mais nas entrevistas feitas na comunidade.
As folhas foram as partes mais citadas pelos membros da comunidade (182), seguida
das pelas cascas (30), frutos (18), sementes (11) e flores (8); demais partes utilizadas na
fabricação de medicamentos somaram 33 citações. (Gráfico 2). Esses dados estão de acordo
com Baptistel et. al., 2014 que ao estudar as plantas medicinais utilizadas na comunidade
Santo Antônio, Currais, Sul do Piauí constatou a predominância da utilização de folhas e
cascas para o preparo de medicamentos.
Constatou-se que, a maioria das 86 plantas citadas pelos indivíduos entrevistados em
Barra de Piabas são de hábito herbáceo; como também verificou Neto et. al., 2014 em estudo
conduzido na comunidade de Sisal, Catu, Bahia. Vegetais que pertencem as espécies
herbáceas são, inclusive, mais facilmente cultivadas em quintais e hortas.
As plantas medicinais são obtidas de diversas formas; seja por meio dos cultivos
caseiros – que os moradores de Barra de Piabas mantêm (67%) -; outras são retiradas da mata
nativa, que cerca a comunidade (12%). Moradores citaram, ainda, a compra em feiras livres e
lojas especializadas em ervas medicinais (9%); além de que muitos conseguem os vegetais
com vizinhos (6%). Outras plantas nascem, espontaneamente, perto de cercas, nos terreiros
das casas ou na beira das estradas (5%). (Gráfico 3).
Tabela 1. Plantas medicinais citadas cinco vezes ou mais, pelos moradores entrevistados, e
empregadas no tratamento de diferentes doenças na comunidade rural de Barra de Piabas,
Maragogi, AL, suas indicações terapêuticas, partes das plantas utilizadas, modos de preparo e
número de citações. IFAL, 2015.
Planta Medicinal

Indicação Terapêutica

Parte
Utilizada

Modo de Preparo

Número de
Citações

Alfavaca

Gripe, Tosse, Problemas Cardíacos,
Enxaqueca, Retira Cisco dos olhos

Folha,
Sementes

Secagem das
sementes, Chá

5

Aroeira

Cortes, Inflamações, Frieiras,
Machucados

Casca

Misturado com
Álcool, Chá

10
(Continua)
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(Conclusão)

Planta Medicinal

Indicação Terapêutica

Parte
Utilizada

Modo de Preparo

Número de
Citações

8

Babatemão

Cortes, Inflamações

Casca

Chá, Garrafada,
Lambedor,
Misturado com
Álcool

Boldo

Dores, Gases, Má digestão,
Problemas Intestinais, Tonturas

Folha

Chá

11

Capim Santo

Calmante, Dores, Enxaqueca,
Insônia, Pressão, Problemas
Nervosos, Má Digestão

Folha

Chá

13

Colônia

Febre, Gripe, Pressão, Problemas
Cardíacos, Problemas Nervosos

Folha, Flor

Chá, Garrafada

5

Dorminhoco

Dores, Derrame, Febre, Má
Digestão

Folha

Chá

5

Erva Cidreira

Calmante, Dores, Gases, Inchaço
Abdominal, Insônia, Má Digestão,
Pressão, Problemas Intestinais,
Problemas Nervosos, Tosse

Folha

Chá

14

Hortelã Grosso

Gripe, Secreção, Tosse

Folha

Lambedor

12

Hortelã Miúdo

Cólicas, Dores, Enjoo, Enxaqueca,
Febre, Gastrite, Gripe, Má Digestão,
Problemas Intestinais, Tonturas,
Vermes, Vômitos

Folha

Chá

27

Juá

Cáries, Caspas, Dores, Tosse

Casca,
Vagem,
Semente

Garrafada,
Lambedor

5

Laranjeira

Calmante, Enxaqueca, Febre, Gripe,
Casca, Folha, Chá, in natura,
Pressão, Problemas Intestinais,
Fruto
Secagem do Fruto
Problemas Nervosos

13

Folha, Planta Batido com Leite,
Inteira
Chá

20

Mastruz

Dores, Gripe, Secreção, Tosse,
Vermes

Pitanga

Desarranjo Intestinal, Dores

Broto, Folha

Chá

6

Romã

Dores, Inflamação, Gastrite

Folha, Fruto,
Semente

Chá, in natura

8

Terramicina

Cortes, Infecção, Inflamação

Folha

Chá, Garrafada

6
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Figura 1. Representação gráfica do quantitativo de pessoas que utilizam plantas medicinais
parar curar ou amenizar os sintomas de diversas doenças na comunidade rural de Barra de
Piabas, Maragogi, AL. IFAL, 2015.

Figura 2. Representação gráfica das partes das plantas utilizadas para fabricação de remédios
pelos entrevistados da comunidade rural de Barra de Piabas, Maragogi, AL. IFAL, 2015.
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Figura 3. Representação gráfica das formas de obtenção das plantas medicinais utilizadas na
comunidade rural de Barra de Piabas, Maragogi, AL. IFAL, 2015.
CONCLUSÕES
As informações obtidas com esse trabalho confirmam que apesar da visível
desvalorização que a medicina popular vem sofrendo com o tempo, a comunidade de Barra de
Piabas não lança mão dos recursos terapêuticos que as plantas oferecem. Há na localidade
uma diversidade de recursos vegetais que a população utiliza maciçamente, deixando claro a
importância de estudos semelhantes a esse na região do litoral norte alagoano; com o intuito
de resgatar, promover e resguardar o conhecimento popular tradicional.
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